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Inicia-se o presente trabalho com o escorço histórico do infanti- 

cídio. Pode-se observar, nitidamente, a diferença do enfoque ofertado 

a matéria através dos tempos, o que variou do total desvâlor conferido 

a vida do nascente ao rigorismo da puniçlro m8xima aplicada aos que 

ousavam transgredir a lei, como na 'lei de taliáo'. 

Na sequência, ser8 apresentada a evolução do tratamento do in- 

fanticidio na legislação brasileira, dos primórdios at6 a atualidade e, 

assim, far-se-á pleno relato dos acontecimentos plenamente concate- 

nados entre si, como também, versa o presente trabalho, sobre uma 

abordagem ao direito a vida, enquanto direito fundamental, assim co- 

mo liames existentes entre este e o aborto. Procuro ainda vislumbrar 

seus limites plasmados na Carta Magna e Legislaçilo infiaconstitucio- 

nal, estabelecendo diferenças entre as varias espkcies de aborto, sem 

olvidar o caráter social relativo ao controle da natalidade. 

O Código Penal brasileiro vigente trata do infanticídio em seu 

art. 123. Desde sua refomulaçáo passou a considerar apenas a influ- 

ência dos efeitos fisiopsicológico na caracterizagão desse fato típico, 

abandonando o criterio social-econômico presente na legislaçao ante- 

cedente. 

O presente trabalho busca demonstrar a quanta k relevante para 

o infanticidio não apenas os aspectos fisiopsicológico que se manifes- 

tam no sujeito ativo, capazes de fazer com que ele perca o discerni- 

mento do certo e do errado, como também os sócio-econômicos, que o 



levam a tão angustiante situação de cindir uma vida; por vezes do pr6- 

prio filho. 

Insta mencionar, tambbm, a evolução jurisprudencial a respeito 

do tema, no bojo da qual se pode constatar que a admissão do critbrio 

fisiopsicológico representa um progresso na maneira de encarar o fe- 

nômeno infanticida. Por outro lado, verifica-se que, a despeito do a- 

bandono legislativo do fator sócio-econdmico, um dos principais mo- 

tivadores do assassinato de neonatos, os Tribunais o vêm admitindo. 

por não ser desconsiderado por tais intérpretes do direito, resta paten- 

te, pois, a importância que tal fator possui com o acontecimento de 

que se trata. 

Para uma discussão dos aspectos motivadores do infanticidio, 

serd apresentado um breve panorama histórico e de legislaçgo compa- 

rada. De igual modo, serão objeto de análise também, com os esclare- 

cimentos doutrinários possíveis, algumas questaes relacionadas ab te- 

ma, dentre as quais a que envolve o assunto co-autoria, e a distinçâo 

do infanticidio frente a outros tipos assemelhados. 

Noutro passo, cumpre observar que surgiram várias indagações 

em torno do infanticídio e de suas características. Houve dúvida (OU 

há?) acerca do que seria, em termos técnicos, o chamado "estado PU- 

erperal", e qual seria a sua duração. Perguntou-se, tambbm, qual seria 

a razão de ser da atenuação da pena pela influência do estado puerpe- 

ral. Há em verdade relevante nexo entre a influência do estado puerpe- 

ral e o crime de infanticídio, ou até que ponto a presença do fator 96- 

cio-econômico pode levar A conclusão de que inexiste perturbaçâo 



psíquica? ou a conclus%o de que inexiste diminuiçb na capacidade de 

o sujeito ativo determinar-se livremente? 

A ânsia por respostas foi despertada inexoravelmente. 

Sem ter a pretensão de solucionar todas as divergências, diri- 

ge-se este modesto trabalho a oferecer algumas respostas As indaga- 

ções, apresentando posig6es doutrinárias que melhor interpretam as 

questões suscitadas pelo artigo 123 do Código Penal. 

Nesse passo, buscamos subsídios na Teoria Geral do Delito, 

fonte de valiosos conceitos e que oferece o devido alicerce às conclu- 

sões aqui expendidas. 

Quanto ao concurso de agentes no infanticídio, adiante-se que 

perfilhamos a posição segundo a qual, nos termos dos artigos 29 e 30 

do referido Código, é perfeitamente admissivel. Assim, aquele que 

participa em apoio a puerpera, na morte de seu recém nato, responde 

como co-autor de infanticídio. Vejamos, há seu tempo, a argumenta- 

ção pertinente. 

Quiçá por ser um dos mais morosos  problemas da Ciência Ju- 

rídica - o direito a vida - e pela própria maneira como vem sendo tu- 

telado (e desrespeitado) entre nós, assim como a sua evolução na tá- 

bua histórica até os dias hodiemos, o tema despertou nosso interesse 

em perscrutar, embora perfunctoriamente, alguns aspectos acerca de 

suas características e os problemas relativos à sua positivapão e exigi- 

bilidade, enquanto integrante dos chamados direitos fundamentais. 

Note-se que, por ser inato a natureza humana e por ser um direito fun- 



damental, o direito a vida é mais antigo - 6bvio - que a própria teoria 

dos direitos fundamentais. 

Por ora, é esta a estrutura do presente trabalho, em linhas gerais. 



O estudo de uma instituição ou de um determinado instituto juri- 

dico deve ser precedido de uma análise da origem e da evoluç80, atra- 

vés dos tempos, do objeto pesquisado. 

Há de se concluir que o desenvolvimento do ser humano traz, 

como conseqüência, novos enfoques das instituições e institutos por 

ele criados. Para tanto, a História é testemunha fiel. 

Na Grécia Antiga, segundo Fustel de Coulanges *, o pai era o 

chefe supremo da religião doméstica, cabendo ao mesmo a direçso de 

todas as cerimonias do culto como bem entendesse, ou antes, como as 

vira praticar seu pai. Ninguém na família lhe contestava a supremacia 

sacerdotal. A própria cidade e os seus pontífices nada podiam alterar 

no seu culto. Como sacerdote do lar, o pai não conhecia hierhrquico 

superior algum. Daí deriva todo um conjunto de direitos, dentre os 

quais o de se desfazer de qualquer recém-nascido que tivesse resulta- 

do de seu casamento legitimo. 

Acrescenta Damásio de ~ e s u s ~  que, "em Esparta, quando dis- 

fome, era permitida a sua morte (do filho) mediante Lançamento nos 

sorvedouros dos Apotetas, junto ao monte Taigeto". 

Diga-se, aliás, que a própria estrutura jurídica ateniense tomava 

o infanticídio um crime impossível de ser punido. 

1 Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, traduçao de Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonse- 
ca, Rio de Janeiro, Ediouro, 1993, pg. 63. 
2 Damdsio Evangelista de Jesus, Infanticfdio e Concurso de Agentes em face do Novo C6digo 
Penal, Julgados do tribunal de Alçada Criminal de SBo Paulo, SBo Paulo, 1970, vol. 13, pg. 
25-56. 



Gustave ~ l o t z ~  noticia que em Atenas nâo havia um ministério 

público que sustentasse a causa da sociedade. Cabia à parte lesada, ou 

ao seu representante legal, intentar o processo. Mesmo um homicídio 

permaneceria impune, se um parente da vitima não se apresentasse 

como seu paladino. Se o próprio pai do recém-nascido fosse o assas- 

sino, não existiria mais ninguém que tivesse direito de levar o crime 

ao conhecimento dos magistrados e exigir justiça. 

Essa a fase de total indiferença que recaia sobre o infanticídio, 

já mencionada na introdução. 

Vários eram os métodos utilizados com o fim de cometer o in- 

fanticídio - afogamento, apunhalamento, sufocação, esmagamento de 

crânio. Utilizava-se também a exposiçiio, ou seja, o simples abandono, 

na esperança de que alguém tivesse piedade do pequenino e o reco- 

lhesse. 

Observe-se que a morte, com o abandono, era prevista, possível 

e indiferente. Se ocorresse, bem. Se não, sorte do abandonado. Veja- 

mos, mais adiante, no tópico em que se faz a distinção entre os tipos 

do infanticídio e do abandono de incapaz, as nuances que os envol- 

vem. Por ora vale notar que tal distinCgo não era feita antigamente, is- 

to é, não se diferenciava dolo de abandonar e animus necandi. 

Aliás, o melhor momento do dia para a exposição se dava ao 

amanhecer, já que era mínima a possibilidade de um rec6m-nascido 

sobreviver uma noite inteira, antes de ser descoberto. Daí porque ser 

3 A Cidade Grega, traduçdo de Henrique de AraCljo Mesquita e Roberto Cortes de Lacerda, 
Sao Paulo, DIFEL, 1980, p.191 



considerada a exposiçâo um infanticídio "bonroso"~ em que a fome, o 

frio, os dentes dos cães e as presas dos abutres consumavam aquilo 

que as mãos dos parentes niío ousaram fazer. Nas duras palavras de 

Gustave ~ l o t z : ~  

Em Roma, o filho estava totalmente submisso à autoridade pa- 

terna, que podia vendê-lo e condena-lo A morte. Leciona Fustel de 

coulanges5 que o pai era o juiz. Se o condenasse a morte, era apenas 

por virtude de seu direito de justiça. 

Como o pai de família estava submetido apenas ao julgamento 

da cidade, a mulher e o filho não podiam ter outro juiz a não ser ele. 

Era, no seio da família, o seu único magistrado. 

Este patria potestas explica a existência da lei do primeiro perí- 

odo do direito romano (direito antigo), que punia com a morte a mile 

que matasse o próprio filho, nada prevendo quando o agente fosse o 

pai, pois este tinha o direito de matar. 

Somente ao tempo de Justiniano desapareceu o direito de vida e 

de morte do pater familiae. O Direito Romano da época avançada nâo 

conhecia a palavra infanticidium. Conhecia-se parricidium, que gene- 

ricamente designava qualquer forma de homicídio. 

Sua pena (do culeus, ou 'pena do saco"), de tem'vel atrocidade, 

é descrita por Damásio de ~ e s u s : ~  

"Nilo seja (o p d c i d a )  submetido a decapitaçgo, nem ao 

fogo, nem a nenhuma outra pena solene, mas cosido num saco 

4 

5 
Gustave Glotz, Infanticidium (Grbce), Paris, Hachette, 1896-1919, vol. 2, p. 490. 

e Fustel de Coulanges, op., cit., p.65. 
DamBsio de Jesus, op., cit., p. 25-56 



de couro, com um cão7 um galo, uma víbora e'um macaco, e tor- 

turado entre as suas fünebres angústias, seja, conforme permitir 

a condição do lugar, arrojado ao mar vizinho ou ao rio ("Institu- 

tas", 4, 18, 16.)". 

Passamos, pois, da total indiferença a alguma e pequena incri- 

minação, afinal ao comportamento da mãe já se passou a conferir san- 

ção. 

Na Idade Média não se fazia diferença entre homicídio e 

infanticídio. 

Na Inglaterra, o meio comum de infanticídio era a sufocaç8o in- 

direta da criança pelo corpo de sua mãe, quando ambas estavam deita- 

das no mesmo leito - overlaying. As acusadas desta modalidade de 

sufocação sempre a atribuiam a um acidente, o que, se n8o as absolvia 

automaticamente, pelo menos atenuava a puniçgo esperada. 

Cabia à Igreja o julgamento destes casos. Segundo Catherine 

Damme,' os Statutes of Winchester, de 1224, decretaram: 

"Under threat of excommunication from the church, 

women should be restrained fiam keeping their children close by 

in bed lest they smother them while in sleep". 

Uma particularidade que despertou o interesse dos pesquisado- 

res da baixa Idade Média inglesa foi a brandura das puniç6es nos ca- 

sos de infanticidio. A pena imposta para a sufocação, no leito, de um 

filho era de um ano a pão e água a mais dois, adicionalmente, sem 

carne e sem vinho. 

7 Catherine Damme, Infanticide, Medical History, no 22, 1978, p. 3 



Falava-se em penitência, também, e vale 110th que o penitente 

não era recolhido a prisão. 

Um indício do valor atribuído a vida de uma criança pode ser 

reconhecido, aqui, pois o pecado (nlo se fala em crime) de sufocar a 

criança no leito está situado entre os erros de não ser um bom samari- 

tano e o de não ensinar as crianças intratáveis boas maneiras. Cabiam 

ao pároco julgar quais eram as punições adequadas para tais pecados 

veniais, e dentre estes se situava o infanticídio. 

O Código Carolino, como é conhecida "A Ordenaçiio Penal de 

Carlos V", impunha a infanticida pena severissima, como relata N61- 

son ~ u n ~ r i a :  

"As mulheres que matam secreta, voluntária e perversa- 

mente os filhos, que delas receberam vida e membros, silo enter- 

radas, vivas e empaladas, segundo o costume. Para que se evite 

o desespero, sejam estas malfeitoras afogadas, quando no lugar 

do julgamento houver para isso comodidade de água. Onde, po- 

rém, tais crimes se dão frequentemente, permitimos, para maior 

terror dessas mulheres perversas, que se observe o dito costume 

de enterrar e empalar, ou que, antes da submersão, a malfeitora 

seja dilacerada com tenazes ardentes". 

Ao contrário das leis inglesa e francesa, a alem8 exigia que a 

acusada confessasse o seu crime. O recurso habitual para a obtenção 

de confissões era a tortura. Antecipando, porém, a tendência predomi- 

nante nos séculos vindouros, o Código Carolino trazia, em suas notas 

8 Nelson Hungria, Infanticldio, Comentdrios ao Código Penãi,rla ed.,Rio de Janei- 
ro, 1958,vo1.4,p.240 



explicativas, orientações para a realização de dociniasias destinadas a 

verificar se a criança realmente havia nascido viva. 

A crescente valorização da vida da criança trouxe, como conse- 

qüência, punições mais severas e freqtientes As infanticidas. Os exem- 

plos anteriores descrevem bem essa mudança de enfoque. 

Num determinado momento, porém, mencionados fenômenos 

deixaram de correr paralelamente, tomando cada qual trajetória dife- 

rente. Houve, sim, valorização da vida, sem que as respectivas puni- 

ç6es pelos ataques a tal bem jurídico fossem severlssimas. 

Este momento histórico é o iluminismo, e a semente principal 

desta mudança é a publicação, em 1764, por Cesare Bonesana Becca- 

ria, o marquês de Beccaria, de seu livro Dos delitos e das penas. 

Acolhido entusiasticamente por Voltaire, o livro provocou um 

debate acirrado sobre a pena de morte, debate este que ainda estádlon- 

ge de acabar, como 6 cediço. Uma medida de sua repercussiio foi B lei 

toscana de 1786, que, apenas 22 anos após a exposição de Beccaria, 

aboliu, pela primeira vez na história, a pena capital. 

O ponto de partida da argumentação de Beccaria é a a f imaçb  

da função exclusivamente intimidatória das penas. 

A finalidade da puniçáo seria impedir o réu de causar novos da- 

nos aos seus concidadãos e demover os demais de fazer o mesmo. 

O meio adequado para atingir esta meta é o que ele chama de "a 

doçura das penas"; não é necessário que as penas sejam cruéis para 

serem dissuasórias, basta que sejam garantidas. A razão para não se 

cometer um crime é menos a severidade da pena do que a certeza de 



que se será punido. Um segundo argumento, sustentado por Beccaria, 

é o de que a intimidaçáo nasce não da intensidade da pena, mas de sua 

extensão. A pena de morte é muito intensa, enquanto a prisão perpetua 

é muito extensa. 

Portanto, a perda total e definitiva da liberdade pessoal teria 

maior poder intimidativo do que a pena capital. Finalmente, um tercei- 

ro argumento exsurge da obra de Cesare ~eccaria,' no sentido de 

propor o abrandamento da pena de morte imposta à infanticida - a 

chamada "honoris causa": 

"O infanticídio é também resultado inevitável da cruel al- 

ternativa em que se encontra uma infeliz que cedeu por violência 

ou fraqueza. De um lado a infâmia, de outro a morte de um ser 

incapaz de sentir a perda da vida: como não havia de preferir es- 

se último partido, que rouba a vergonha A misQia, juntamente 

com o desgraçado filhinho? Não pretendo enfraquecer o justo 

horror que devem inspirar os crimes de que acabamos de falar. 

Eu quis indicar suas fontes e penso que me será permitido tirar 

daí a conseqüência geral de que não se pode chamar precisa- 

mente justa ou necessária (o que é a mesma coisa), a punição 

(com a morte) de um delito que as leis não procuram prevenir 

com os melhores meios possíveis e segundo as circunstâncias 

em que se encontra uma nação". 

A partir daí, o delito de infanticídio passou a ter novo tratamen- 

to. De homicídio qualificado, transformou-se em homicídio privilegia- 

9 Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, Tradução de Paulo M. Oliveira, Rio de Janeiro, 
Ediouro, 1965, p. 174. 



do. No dizer de Damásio de ~esus" o movimento' liberal encontrou 

ressonância, eis que somente o Code Penal de 18 10 (Código Napole- 

ônico), o Código Penal português de 1852 e a lei inglesa - Lord 

Ellenborough's Act, de 1803, continuaram a impor a pena capital. O 

dispositivo concernente ao primeiro foi revogado por uma lei de 21 de 

novembro de 1910. Posteriormente, com o advento da Lei de Vichy, 

de 2.9.4 1, a pena do infanticidio na França foi atenuada, tendência es- 

ta mantida por outra Lei de 13 de abril de 1954. Na Inglaterra, o 

Infanticide Act, de 1927, insistiu na intolerância antiga. Todavia, a 

Lei de 9.1 1.64, Abolishment of Death Penalty Act, aboliu a pena de 

morte. 

No Brasil, os seus três estatutos repressivos (1830, 1890 e 

1940) conceituaram o delito de infanticídio, de formas diversas. 

O Código Criminal de 1830 assim dispunha: 

Pena - de pn'síio por três a doze anos. 

67 3 r t Q o  198. Se n própria mãe matar O f i n o  recém-nascido para 

ocultar sua desonra". 

(Pena - de p7iJtio com tra6aClio por um a t d s  anos. 

Influenciada diretamente pelo Iluminismo, a pena imposta à in- 

fanticida era mais branda que a cominada ao homicida. 

Havia, porém, uma contradição neste diploma, entre os tipos 

previstos pelo artigo 197 (infanticidio cometido por terceiro, sem a 

10 DamBsio de Jesus, op., cit., pg. 25-56 



"honoris causa") e o homicídio simples. É que para este, informa N6l- 

son ~ u n ~ r i a , "  a pena era de, no máximo, morte; no mddio, a de galés 

perpétua; no mínimo, a de prisão com trabalho por 20 anos. Enquanto 

isto, o infanticídio cometido por terceiro, sem a "honoris causa", era 

punido com a pena de três a doze anos de prisão. 

Indignado, escreveu Galdino Siqueira: l2 

"A tese é insustentável, eis que beneficia os matadores de 

recém-nascidos, e de modo tão flagrantemente injusto, que sufi- 

ciente era ter em vista a disparidade de situação do homicida 

que praticasse o fato por meio de veneno, de paga ou recompen- 

sa, passível de pena de morte, e do que matasse um recbm- 

nascido através dos mesmos meios de execução, sujeito à san- 

ção máxima de doze anos de privação de liberdade". 

O Código Penal de 1890, por sua vez, descrevia assim o fato de- 

lituoso: 

"jnrtigo 298. Matar recém-nasdb, isto é, infante, nos sete pn- 

meiros d i a s  do seu nascimeato, quer empregando meios diretos e ativos, 

quer recusanrio a vítima os cuidnds necessários a manutençdo dâ vida e 

a impedir sua morte": 

Pena - de ptisáo celuíar por s& a vinte e quatro anos. 

11 

12 
Nelson Hungria, comentdrios, 4. ed., op., cit., p. 241. 
Galdino Siqueira, Direito Penal Brasileiro, Parte Especial, Rio de Janeiro, Ribeiro Santos, 

ed. 1924 



Parirafo d n h  Se o cdme forperpetrdo p&a mãe, para ocuttar 

a desonra própria: 

Pena - de pnsao ceCuCar por tr8s a nove anos. 

As principais novidades, introduzidas pela nova legislação, fo- 

ram o aumento da severidade das penas e a definição do que seria um 

recém-nascido. O período de prisiío foi triplicado para a miíe e dupli- 

cado para terceiros. 

Contudo, o legislador, ao adotar um conceito amplo de infanti- 

cídio no caput do dispositivo, criava uma diferença entre este delito e 

o homicídio, incorrendo no absurdo de cominar ao primeiro, ainda 

quando não cometido "honoris causa", somente a sanção imposta a 

forma simples do segundo, qual seja, prisão celular de seis a 24 anos 

(art. 294, § 2 O ,  do Código Penal de 1890). Esta situação mereceu seve- 

ra crítica de Nélson ~ u n ~ r i a : ' )  

"O legislador de 90 não percebeu que, com a adoção des- 

se conceito genérico ou estrito, tomava injustificiivel a distinção 

entre infanticídio e homicídio, para incorrer, em seguida, no 

chocante absurdo de cominar contra o primeiro, ainda quando 

não perpetrado 'honoris causa', somente a pena aplicável ao 

homicídio simples, isto é, seis a vinte e quatro anos de prisHo 

celular. Era, positivamente, o critdrio de dois pesos e duas me- 

didas". 

As insuficiências do Código Penal de 1890 levaram a várias ten- 

tativas de substitui-lo. Na primeira delas, o projeto Galdino Siqueira 

l3 Nelson Hungria, coment&rios, 4. ed.op. cit., p. 



não considerou o infanticídio pun crime autônono, d a s  homicídio ate- 

nuado, nestes termos: 

"Se o crime (homicídio) tiver sido cometido contra recém- 

nascido, isto é, criança no momento do seu nascimento ou logo 

após, e pela própria mãe, para ocultar desonra: Pena - detenção 

por dois a oito anos". 

No projeto Sá Pereira, o infanticidio era assim descrito: 

Yr t igo  168. aquela que, durante o parto, ou ainda $06 a inflíiên- 

cia do estado puerpera& matar o fulio recém-nascido, será punida com 

prisão até três anos, ou com detençdo por cinco meses, no m fnimo ", 

'xrtigo 169. &wle que, para esconder a desonra da $IIUI ou da 

innã, cuja gravidez corresse ocuítamente, lhe m t a r  o @o ncém- 

n a s d o ,  antes de conhecido o parto, se descontará por metade a pena de 

pnsdo em que incomr, podendo o juiz converti?-h em detençdo ". 

Observa-se, no esboço mencionado, que no conceito do delito 6 

excluída a "honoris causa", bem como se elevou a categoria de pre- 

sunçso absoluta a imputabilidade restrita das parturientes, o que origi- 

nou troca de missivas entre SA Pereira e Nélson Hungria, devidamente 

registrada por Damásio de ~esus .  l4 

No projeto Aicântara Machado n80 se levaram em conta as tendên- 

cias predominantes do pensamento jurídico brasileiro, da primeira metade 

do século XX, sobre o infhnticidio. O tratamento privilegiado foi estendido a 

pai, avós, tios e innãos do r&-nascido. O critério "honoris causa" foi 

mantido, desta forma: 

l4 Damhsio de Jesus, op., cit., p. 25-56 



2 % ~  191. Matar infante, durante o pmto ou IOgo úèpúis dirtr, para 

ocutlar desonra pnípnk ou a & asc&$eJ &&te, Umã ou m ~ e r " ,  

Pena - detenção ou reclusão por dòis a seis meses. 

O Código Penal de 1940 consagrou o criterio fisiopsicol&gico, 

retirando de seu texto a "honoris causa", como adiante se ver& 

2.1. CONSIDERAÇ~ES ACERCA DO DIREITO BRASILEI- 
RO 

Antes da colonização, como ensina João Bernardino ~ o n z a ~ a ' ' ,  

a falta de cultura do indio brasileiro fez com que inexistisse qualquer 

forma de Direito Penal escrito. E, no que diz respeito ao infanticidio, 

continua esse autor, o costume aceitava a sua prática com total indife- 

rença. 

As Ordenaqaes do Reino no seu Livro I - Tít. 153 - 4', exigiam 

que a policia verificasse sempre que suspeitamente as mulheres pre- 

nhas não dessem conta do parto. Nenhuma referência especifica, toda- 

via, fazia-se ao infanticídio, conduta esta que fora compreendida na 

descrição genérica do homicídio (assassinato), conforme se depreende 

do Livro V - Tít. 45, já que ao Juiz cabia o direito de encarar como 

agravante a tenra idade da vítima. 

Já o Código Criminal do Impbrio, seguindo a orientaç80 reinante 

na época, passou a considerar o infanticidio como figura excepcional, 

apenando-a brandamente. 

15 Joao Bernardino Gonzaga, O Direito Penal Indígena (à Bpoca do descobrimento), Sao Pau- 
lo, Max Limonad, nlc. 



Esse ordenamento jurídico estabelecia dois tipbs de infanticidio: 

um, praticado por estranhos ou parentes da vitima, e por motivo diver- 

so ao da causa de honra (como cupidez de herança ou promessa de re- 

compensa), e outro, o praticado pela mãe por motivo de honra. A pena 

em abstrato para o primeiro tipo, era de 3 a 12 anos e multa corres- 

pondente a metade do tempo; e o outro tipo, o praticado pela mãe por 

motivo de honra, sendo que para este tipo penal, previa-se a pena de 

prisão com trabalho de um a três anos. 

Conforme salientam os comentadores desse ordenamento jurídi- 

co 16, verdadeiro e flagrante absurdo fora instaurado nessa legislaçiio, 

quanto a primeira fórmula descrita, tendo em conta: os motivos deter- 

minantes, os agentes e as penas. Isto porque, quem matasse criança 

(sem ter sequer com ela qualquer parentesco), mediante os hediondos 

e idênticos meios descritos entre as agravantes para o homicídio, 

ver-se-ia beneficiado, assim mesmo, por extraordinária redução puni- 

tiva em relação aquele que provocasse a morte de um adulto, visto se- 

rem as penas cominadas para esta última forma de conduta a morte e 

as galés perpétuas. 

O legislador de 1830, usando tiio só a expressão "matar algudm 

recém-nascido" se incluiu entre aqueles que deixaram sem amparo le- 

gal o neonato. 

Igual posição, quanto aos motivos e quanto aos agentes, adotou 

o legislador de 1890 alterando, entretanto, o quantum da pena de 6 a 

24 anos para a primeira forma de infanticidio e de 3 a 9 anos para a 

16 Nelson Hungria, Comentários, 4 O  ed., vol. V, p.242 



segunda circunstância essa que em nada mudou o còntra-senso acima 

apontado pois, para o homicídio, corninou em abstrato de 6 a 24 anos. 

Inovou, todavia, seguindo as legislações da época, como a chi- 

lena e a peruana, no que diz respeito ao período de tempo durante o 

qual a conduta podia ser considerada infanticida, determinando, assim, 

o legislador de 1890 que a morte da criança devia ser provocada nos 

primeiros 7 dias de vida. 

O Código de 1830, usando a expressão "matar recém-nascido" 

como o de 1890, acrescendo a esta o período de 7 dias após o nasci- 

mento, mantiveram a lacuna legal acima referida. 

A consolidação das Leis Penais de Vicente Piragibe nenhuma 

mudança estabeleceu quanto a figura em questão. 

Cumpre agora e, antes de focalizarmos o Código Penal de 1940, 

abordarmos, não só por questão cronológica, como por terem sido fon- 

te desse ordenamento, alguns aspectos sobre os projetos da autoria de 

Galdino Siqueira, Sá Pereira e Alcbtara Machado. 

O primeiro deles deixou de considerar o infanticidio como figura 

autonoma, incluindo essa conduta na figura de homicidio, por6m de 

forma atenuada, desde que praticado pela própria máe para ocultar a 

sua desonra. Neste projeto adotou-se, também, o critQio da vida ap- 

néica. 

Virgílio de Sá Pereira, influenciado pelo Código Suíço de 19 1 6, 

art. 107, foi o primeiro jurista pátrio a alterar em seu Projeto de 1928 

o critério puramente psicológico pelo psico-fisiológico, corninando 

pena de seis meses de detenção a três anos de prisão a mãe in- 



fanticida. Não se conformou com essa inovaçiío de índole subjetiva 

pois, em dispositivo seguinte, também concedia benignidade punitiva 

quando o delito fosse praticado pelo pai ou irm8os da parturiente, a 

fim de esconder a desonra desta, cumprindo notar que, embora descri- 

to o tipo de forma autônoma, ficou vinculado ao quantum penal da fi- 

gura do homicídio. As penas, todavia, eram reduzidas pela metade e 

possibilitava-se ao juiz a conversão da pena de reclusão em detenção. 

Merece destacar ainda que nesse projeto apresentava o autor, no 

art. 192, inovação que passou desapercebida aos comentadores, visto 

não mencionarem a inclusão feita por aquele quanto A forma culposa 

do infanticídio . 

Essa posição, ao que tudo indica, foi proposta por Sá Pereira, 

com apoio em comentadores como Pedio, Vannini, Carrara, Antolisei, 

Pannain e Altavilla, os quais propugnaram a necessidade de se estabe- 

lecer dispositivo específico para o infanticídio culposo. 

Alcântara Machado preferiu no seu projeto retomar ao critério 

puramente psicológico, estendendo o privilégio a outras pessoas, tais 

como: ascendentes, descendentes ou colaterais da mãe, e comi- 

nou-lhes as mesmas penas, detenção ou reclusão de dois a seis meses. 

Caso fosse vigente esse tratamento, as discussóes acerca de co- 

autoria restariam prejudicadas. No tópico pertinente, voltará A tona 

essa problemática, sendo mais detidamente analisados os detalhes que 

a envolvem. 



Tanto o projeto Sa Pereira, como o Alcântarai Machado, conti- 

nuando, mantiveram-se fibis à nova orientação quanto ao momento 

consumativo inicial, ou seja, considerando o neonato um ser com vida. 

Alcântara Machado, como vimos, manteve-se fiel no seu projeto 

a teoria que sustenta, como circunstância subjetiva, a "honoris causa", 

porém tal critério no seio da Comissão Revisora do Código Penal de 

1940 foi alterado, determinando-se a adoção do estado puerperal co- 

mo circunstância elementar para a diminuiçiio da responsabilidade. 

A nova orientação visava a elidir as divergências existentes 

quanto a co-autoria, como tambdm procurava estabelecer um tratamen- 

to de maior equidade tanto para o fmto da concepção legítima como 

para o h t o  da ilegítima. 

Essa idéia inspirada na doutrina e legislação suíça foi abraçada: 

entre nós, por Nelson ~ u n g r i a . ' ~  Para sustentá-la e escudá-la das i- 

númeras criticas de seus opositores, chegou a tomar, no seio da Co- 

missão Revisora, eclética posição e, assim, agradando a gregos e troi- 

anos, passou a afirmar que: 

"O motivo de honra pode contribuir, de par com a morbi- 

dez psicológica do próprio parto, para o estado de excitação a 

angústia que diminuem a responsabilidade da parturiente" e a- 

crescentou: "todas as causas fisiológicas e psicológicas devem 

ser averiguadas e, dentre estas, estão, não apenas o motivo de 

honra, como também outras de igual premência". 

- 

17 Nelson Hungria, ComentBrios, 4a ed.,vol V, op. cit., p. 254. 



Foi somente a partir desse ordenamento, que o' legislador passou 

a aplicar as modernas concepções quanto ao termo inicial do momento 

consumativo, preenchendo-se desta forma a velha lacuna legal. 

O Anteprojeto Hungria utiliza o critério misto, ou composto, de 

conceituaçiio do infanticídio, levando em consideração, há s6 um tem- 

po, a influência do estado puerperal e o motivo da honra. De igual 

maneira, estes critérios foram adotados no Anteprojeto de Código Pe- 

nal de Nelson Hungria de 1963. 

Após a sua primeira publicação Oficial em 1963, este anteproje- 

to foi objeto de análise por uma comissão, instituída no âmbito do Mi- 

nistério da Justiça. Após as alterações, teve sua segunda publicação 

oficial em 1965. Nelson Hungria, em 1969, fora avisado de que o an- 

teprojeto do Código Penal, seria editado através de Decreto, tendo em 

vista estarem a Câmara Federal e o Senado em recesso, por força do 

Ato Institucional no 5. 

Estava ele gravemente enfermo, vítima de insidiosa molestia que 

o levaria a morte, em 26 de março de 1969. 

Adveio, então, em 21 de outubro de 1969, o Decreto-Lei no 

1.004, que instituia o Código Penal de 1969. Mesmo antes de entrar 

em vigor, foi reformado pela Lei no 6.016, de 31 de dezembro de 

1973, e revogado pela Lei no 6.578, de 11 de outubro de 1978. 



Considerando os fatos que podem ser cometidos pelo homem 

sob a ótica que nos interessa, podemos dizer que se revestem ou não 

da característica da tipicidade. Isso significa, em outros termos, que 

alguns fatos estão descritos em lei, e outros não. 

Ser típico, portanto, implica possuir determinada conduta cor- 

respondência descritiva no modelo legal. 

No que tange aos delitos, vêm previstos em lei todos os elemen- 

tos necessários para individualizar a conduta considerada nociva, ou 

ao menos devem vir. Outros elementos possíveis, porque secundários, 

escapam a definição legal, por vezes, o que toma o tipo um tradutor 

incompleto do fato concreto. 

Em face disso, é certo, confere-se certa proteção aos cidadãos, 

posto estarem previamente seguros acerca do que está ou não vedado 

em termos de conduta. Esta proteção se torna ainda mais patente 

quando se lembra que o Estado só está autorizado a punir alguém se a 

conduta nociva praticada por este constava de expressa e anterior pre- 

visão legal. 

Tudo isso se traduz no famoso adágio nullum crime, nulla poe- 

na, sine previa lege, há muito conhecido. 

Praticado um fato que se reveste desse caráter, um fato típico, 

até prova em contrário se o presume antijurídico. O tipo legal, destar- 

te, indica que o fato é contrário ao ordenamento juaidico. 



Na esteira do pensamento de Mayer, a tipicihde é indicio de 

antijuridicidade. Não se comprovando eventual ocorrência de causa 

que exclua a ilicitude da conduta típica, esta é considerada atentatória 

à ordem jurídica, ensejando a possibilidade de punição estatal. 

Em outras palavras, pode-se dizer que em tese, todo fato típico 

é também antijurídico, em face da aludida função indiciária da tipici- 

dade. 

No sentir de Francisco MuBoz conde1*, "La tipicidad de un 

comportamiento no implica, sin embargo, la antijuridicidad de1 mismo, 

sino todo 10 más un indicio de que e1 comportamiento puede ser anti- 

jurídico (función indiciaria de1 tipo)." 

Tipo legal, por sua vez, 6 uma estrutura em que o fato poder8 se 

enquadrar. É o conjunto dos elementos descritivos de um aconteci- 

mento concreto contido em lei. 

É o tipo que, na esfera penal, limita o injusto, tornando absolu- 

tamente claro o que é ou não passível de penalização. Daí ser fator de 

proteção aos indivíduos, afinal não serão por qualquer razão submeti- 

dos a sanção. Apenas o ser80 se infringirem a ordem jurídica, o que só 

ocorre quando se realiza uma conduta tipica e niio permitida. 

Aliás, a conduta típica e lícita tamb6m se amolda a um tipo. 

Considere-se, para tanto, que as causas excludentes de ilicitude cor- 

respondem, de igual maneira, a um tipo legal. Quer-se dizer, nesse 

passo, que nao hd apenas os tipos penais incriminadores. Estes s8o 

descritores de oondutiw que ofendem algum bem jutldica valiosa. 



Há também os tipos permissivos, que trazem a previsão de como 

e quando é possivel a realização destes fatos normalmente proibidos e 

indesejáveis. 

O tipo, para ser mais bem compreendido, costuma ser abordado 

estruturalmente. Compõe-se, assim, de elementos, de partes didatica- 

mente separáveis que tomam mais fácil a tarefa de adequação a que se 

presta. 

Do acontecimento (típico) da vida real, portanto, são pinçadas 

certas características, principais ou circunstanciais, que encontram 

correspondência direta nas partes do molde legal. 

O denominado núcleo do tipo, para exemplificar, é o verbo nele 

contido, tal como 'matar', 'ofender' e 'subtrair'. Corresponde ao 

comportamento fático praticado por alguém dentro de um contexto 

muito mais complexo. 

A par do núcleo do tipo, há elementos objetivos, normativos e 

subjetivos, cuja existência se liga a necessidade de possuir a descriçiio 

legal o máximo possível de precisão. Quanto mais pormenorizado for 

arquitetado o tipo, mais claramente restará o direito de punir estatal, 

e, respectivamente, melhor delineados e protegidos os direitos indivi- 

duais. 

Os tipos que contêm elementos normativos, entendidos estes 

como os componentes que exigem, para a sua ocorrência, um juizo de 

valor dentro do próprio campo da tipicidade, são denominados anor- 

mais. No infanticidio, deverá haver valoração acerca da presença do 



estado puerperal, com base em perícia, o que toma b respectivo legal 

classificável como anormal. 

Ademais, os tipos podem possuir tamb6m traços específicos, tal 

como uma qualidade especial do sujeito ativo ou passivo. 

Os crimes próprios, a propósito, silo aqueles que apenas podem 

ser cometidos por alguém revestido de certa qualidade, seja relaciona- 

do a profissão, parentesco, condição natural ou jurídica. . 

O infanticídio, vale observar, só pode ser cometido pela parturi- 

ente, e contra o nascente ou recém-nascido. No caso, tanto sujeito ati- 

vo como passivo estão em especial condição natural e de parentesco. 

Além de ser crime próprio, só podendo ser praticado pela mãe, 

deve ela estar sob a influência do estado puerperal. 

Este, aliás, é outro exemplo de característica especial de que se 

reveste o tipo, o que diferencia o infanticídio do tipo fundamental do 

homicídio. 

Daí se falar em delictum exceptum. O infanticídio se constitui 

em figura autônoma a do homicídio, justamente porque há a presença, 

no fato concreto de matar alguém, da influência biopsíquica do estado 

puerperal. 

Como todo delictum exceptum, vale dizer, o que se observa é o 

núcleo do tipo, 'matar', recebendo elementos e circunstâncias especi- 

ais, o que faz com que surja nova modalidade delituosa. 

Não por isso e o tipo do infanticídio derivado do homicídio. Po- 

de-se dizer que possuem grande afinidade, tendo o mesmo arquétipo. 



O núcleo do tipo é o mesmo, porém, no que vai além, todas as carac- 

teristicas do infanticídio s8o diversas. É, portanto, um tipo bastante 

singular. 

Francisco Muiioz conde19, preleciona da seguinte maneira esta 

idéia, quando traça a diferença entre tipos derivado e autônomo: 

"Sucede esto tambiém en 10s delitos contra la vida. E1 tipo bási- 

co en ellos (crimes contra a vida) es e1 homicidio simple previsto en e1 

art. 407; e1 asesinato, e1 pamcidio o e1 infanticidio son simples deri- 

vaciones de1 tipo basico, pero ofiecen tales peculiaridades que, a nivel 

técnico jurídico, deben considerarse como delitos autónomos e inde- 

pendientes de1 tipo básico." 

Para saber quando se está diante de um tipo qualificado ou pri- 

vilegiado, ou quando diante de um tipo autônomo é necessário socor- 

rer-se da interpretação, partindo da regra legal concreta. Os tipos qua- 

lificados ou privilegiados associam circunstâncias agravantes ou ate- 

nuantes, mas não modificam os elementos fundamentais do tipo bási- 

co. O delito autônomo constitui, ao contrário, uma estrutura jurídica 

unitária, com um conteúdo e âmbito de aplicação próprios, com medi- 

da penal autônoma etc. 

O crime de homicídio (art. 121) 6 bíisico, o homicídio qualifica- 

do (art. 1 2 1, § 2') e o homicídio privilegiado (art. 12 1, § 1 '), tipos de- 

rivados. O infanticidio (art. 123) 6 tipo autônomo, embora derivado do 

homicídio. 

18 Mufioz Conde, op., cit., p. 53. 



Convém notar, por fim, que o infanticídio, a despeito de ser 

classificado como crime próprio, admite co-autoria. 

Grande discussão se apresenta nesse particular, e desde já reme- 

temos a questiio a sede própria, em outro tópico desse trabalho, para 

que não se fuja do tema ora abordado. 



4. O INFANTICÍDIO NA ATUAL LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

4.1. NOÇÃO GERAL 

O Código Penal brasileiro define o infanticídio, no seu artigo 

123, desta maneira: "Matar, sob a influência do estado puerperal, o 

próprio filho, durante o parto ou logo após". 

Com esta nova redagão podem ser tirados dois conceitos básicos 

que devem ser detalhados para que se compreenda melhor o crime de 

infanticídio. 

O primeiro deles é o ato de matar, que pode ser definido como 

tirar a vida de alguém. Pode parecer óbvio, ou até redundante, afirmar 

que matar pressupõe que haja vida extra-uterina anterior, mas, nos ca- 

sos de infanticídio, isso é fundamental. Exclui-se, assim, a figura do 

aborto. 

Para a medicina legal a prova de tal vida, mais utilizada, é obti- 

da por intermédio das docimasias, mormente a que constata que houve 

respiração. 

Assim é considerado nascente vivo aquele que chegou a respi- 

rar, embora se saiba que tal indicativo e prescindível. Referimo-nos ao 

nascente apnéico. Para averiguação da existência ou ngo de vida em 

tais casos utiliza-se de outros métodos, constatando-se trabalho celu- 

lar, bem explicado em sede própria. 

Desse primeiro conceito pode-se definir o objeto jurídico do in- 

fanticídio que, assim como no homicídio, é a proteção da vida, seja a 

do neonato (aquele que acabou de nascer) ou do nascente (a transiçgo 



entre a vida endo-uterina e extra-uterina), seja a da própria parturien- 

te, como consta no próprio artigo 123. 

O segundo item que deve ser compreendido é a influência do es- 

tado puerperal como caracterizador do infanticídio. 

4.2. ESTADO PUERPERAL 

4.2.1. CONCEITOS 

Sem corremos o risco de errar, podemos dizer que se entende 

por estado puerperal as perturbações psiquicas decorrentes do parto. 

Antes de serem expendidas outras considerações acerca deste fenôme- 

no, tracemos, por ora, breve quadro conceitual. 

Nesse ponto há algumas discretas diferenças entre as posiçdes 

doutrinarias, fato que se explica facilmente ao se perceber que hil di- 

vergências dentro da própria medicina. Como afirma Nerio Rojasj é 

ate mesmo difícil defini-lo: 20 

"Uns chamam de estado puerperal a gravidez, ao parto e ao 

puerpério que o segue; outros somente a este último; outros conside- 

ram durante o tempo da involuç~o fisiológica do útero; alguns o rela- 

cionam a involução histolbgica desse órgão, que pode durar até dois 

meses" 

O conceito difundido entre os doutrinadores, de igual modo, não 

é comum. Nelson ~ u n ~ r i a ~ ' ,  em seus Comentários ao Cbdigo Penal, 

20 Nerio Rojas, Medicina Legal; apud Edgar MagalhBes Noronha, atualizado, $40 Paulo, 
ed.Saraiva, 31. ed., 2000, p. 46 
20 Nelson Hungria, comentários, op. cit., p. 2471249 



afirma que o estado puerperal ocorre durante e após ò parto, causando 

distúrbios psíquicos nas mulheres como conhiio mental, conautwçâo 

da consciência entre outros, para chegar a essas conclusões ele utiliza 

a teoria de diversos psiquiatras como Kr&, Kõnig, Glelspach e Pele- 

grine. Isso porém não signtfica que todo puerpério acarrete em per- 

turbações psíquicas. 

A jurisprudência mostra que a influência do estado puerperal é 

admitida sem dificuldades nos tribunais. O artigo 123 permite ao juiz 

a avaliação de acordo com perícias médicas no que também se basei- 

am as decisões que limitam a abrangência temporal do estado puerpe- 

ral. 

Outro dado relacionado a abrangência temporal é o seu início. O 

artigo 123 diz que o infanticídio ocorre durante ou logo após o parto, 

por tanto (mesmo que haja discordância na medicina) o início do esta- 

do puerperal é equivalente ao início do parto, esse começa com a dila- 

tação e tem seu fim com a expulsão da placenta. Esse conceito é im- 

portante para a distinção entre aborto e o infanticidio. 

O crime de infanticídio é cometido no lapso temporal entre o i- 

nício do parto e o término do estado puerperal, esse término não é ex- 

plícito no Código Penal e, portanto, cabe ao juiz determiná-lo de a- 

cordo com as perícias médicas. Como mostra a jurisprudência: " 

"O reconhecimento do estado puerperal deve ser interpretado 

de maneira suficientemente ampla, de modo a abranger o variado pe- 

ríodo do choque puerperal. A influência deste estado é efeito nomal e 

22 4. Cam, Ap, no 375.475-3, S8io Paulo, 24.04.85, Rel. Fernandes Braga 



corriqueiro de qualquer parto e, dada a sua grande 'frequência, deve 

ser admitido sem maior dificuldade". 

Outras jurisprudências servem como exemplo da ampla aceita- 

ção do estado puerperal, até mesmo por presunção: 23 

"0 estado puerperal e, necessariamente, aquele que decor- 

re dos momentos posteriores ao parto. Pode ou não concorrer 

para o delito, dependendo dos elementos existentes nos autos 

para esclarecer o assunto num sentido, ou noutro". 

"Ocorre infanticidio com a morte do recém-nascido, cau- 

sada logo após o parto pela mãe, cuja consciência se obnubilada 

pelo estado puerperal, que é estado clínico resultante de trans- 

tomos que se produzem no psíquico da mulher, em decorrência 
9, 24 do nascimento do filho . 

O Código Penal atual não trata da motivação psicológica, "ho- 

noris causa" (critério utilizado para a caracterização do infanticidio 

nos códigos anteriores). Entende-se que há "causa honoris" naqueles 

casos em que a mulher é miie solteira ou que deu a luz a um filho ile- 

gítimo, o que gera nas parturientes uma sensação de agonia e desespe- 

ro como bem ilustra Michelle ~ o n ~ o : ~ ~  

"Uma maneira de salvar a dignidade, a reputação e o constran- 

gimento ante as mais ingratas perspectivas de um destino de condena- 

da pelo fiuto de suas relações clandestinas. Dizem os defensores des- 

se estado: a idéia de redimir-se pelo infanticidio começa, consciente e 

23 3 O  C%m, Crim, do TJSP, Rec. Crim, 77.815-3, SP, Rel. Nelson Fonseca 
24 2. C%m, Crim, do TJ, Curitiba, 11.12.80, RE. Acyr Loyola 
25 Miguel Longo, Comenti a1 Cbdice Penale Italiano, Milano, ed. Fratelli Bocca, 191 1, p. 347 e 



inconscientemente, formando-se numa alma angustiada e sofrida. De 

princípio, consegue a mulher esconder a prova do pecado, mas a cada 

dia começa a crescer o perigo do escândalo que a gravidez lhe tem&. 

Perde a coragem de simular um W s o ,  O ânimo é enfraquecido e as 

idéias e os sentimentos descowdenados e desconmtantes. Já não 

demora o tempo em que tomará esconder o momento fatal da desgni- 

ça, da desonra e da humilhação ante uma família e uma sociedade im- 

piedosa e inclemente". 

Embora atualmente os preceitos morais não sejam táo rígidos, 

ainda existe uma certa censura social. A miséria e ausência paterna 

(mães abandonadas por seus maridos ou amásios) também são elemen- 

tos que levam a parturiente a angústia e ao nervosismo. 

Isso não significa que a influência do estado puerperal n8o seja 

o elemento principal na caracterização do infanticídio, mas, além dele 

a "causa honoris" também influencia na prática do crime, tendo cará- 

ter acessório na caracterização da infanticida. Como é corroborado 

nas seguintes jurisprudências: 26 

"O infanticídio é, inegavelmente e antes de tudo, um delito 

social, praticado, na quase-totalidade dos casos (e 6 fácil a 

comprovação pela simples consulta dos repertórios de jurispru- 

dência), por mães solteiras e mulheres abandonadas pelos mari- 

dos e pelos amásios. Raríssimas vezes, para n%o dizer nenhuma, 

têm sido acusadas deste crime mulheres casadas e felizes, as 

quais, vias de regra, dão a luz cercadas do amparo do esposo e 

Ia Cam, Crirn, TJSP, Rec, Crim, 105.240,31.08.70, Rel., Silva Leme. 



do apoio moral dos familiares. Por isso mesmo ò conceito fisi- 

opsicológico do infanticidio - sob a influência do estado puerpe- 

ral - introduzido no nosso Código Penal para eliminar de todo o 

antigo conceito psicológico - a causa da honra - vai, aos pou- 

cos, perdendo sua significação primitiva e se confundindo com 

este, por força de reiteradas decisões judiciais". 

"O estado puerperal existe sempre, mas nem sempre oca- 

siona perturbações emocionais na mulher que a levar a 

morte do próprio filho. O processo de parto, com suas dores, a 

perda de sangue e o enorme esforço muscular, pode determinar 

facilmente uma momentânea conturbação da consciência. É esse 

estado que torna a morte do próprio filho um homicídio privile- 

giado. É claro que essa perturbação pode ocorrer mais facilmen- 

te se se trata de mulher nervosa ou angustiada, ou que deu a luz 

a filho ilegítimo". RT.462/403 

Aliás, Nélson ~ u n g r i a ~ ~  afirma que: 

"com a omissão de referência da 'causa honoris', o Códi- 

go não inibe que se leve em conta, quando realmente exista, es- 

se antecedente psicológico. O motivo de honra pode contribuir, 

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

do de excitação e angiistia 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 

27 Nelson Hungria, Comentdrios ao C6digo Penal, vol. V, Rio de Janeiro, Forense, S0 ed. 
1 979, p.254 



desonra, nos casos em que, realmente, tenha entrado como um 

coeficiente do anormal impulso criminoso". 

Muito curiosa, e verdadeira, a seguinte afirmaç%o: 

"O chamado estado m e r a 1  coostitui uma situaçâo 'sui gene- 

ris', pois não se trata de uma alienação, nem de uma semi-alienaçgo. 
w 28 Mas, também não se pode dizer que seja uma situação normal . 

A. J. da Costa e silva2', por sua vez, traz o seguinte conceito: 

"Estado de puerpério é o da mulher durante o trabalho de 

parto. Essa função traz consigo perturbaçaes físicas e psíquicas, 

que podem assumir proporções graves (psicose puerperal, impu- 

tabilidade restrita); mas que, na grande maioria dos casos, se 

processa normalmente, sem sensivel diminuiçâo da capacidade 

da parturiente de determinar-se livremente". 

Ivair Nogueira 1tagiba3' acresce o seguinte: 

"O vocábulo puerperal dicionarizado por Pedro Pinto traz 

a significagão de pós-parto e sobreparto; de criança recém- 

nascida; de período entre o parto e a volta dos órgãos genitais e 

de todo o organismo da mulher ao seu estado normal." 

Krafft ~ b i n ~ , ~ '  com a precisão dos cientistas, narra detalhada- 

mente este estado: 

28 MARANHAO, Odon Ramos, Curso BBsico de Medicina Legal, 4a ediçao, Sgo Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1989, 
28 

30 
A. J. da Costa e Silva, op., cit., p. 7-10 

31 
Ivair Nogueira Itagiba, op., cit., p. 378 
Krafft Ebing, apud Nelson Hungria, Coment4rios, 4' ed. p.255 r, ss. 



"Às vezes, a inconsciência mórbida produg-se em sepida 

a uma intensa imitação psíquica, devida as dores do parto. Uma 

constituição neuropática favorece o aparecimento desse estado 

patológico, cujas causas ocasionais podem ser constituidas por 

impedimentos mecânicos do parto, do fluxo muito precoce do lí- 

quido amniótico, da apresentação transversal do feto, etc. Este 

estado pode manifestar-se em forma de superexcitação frendtica, 

na qual a parturiente, em desordem mental, se agita,.convulsa e 

maltrata o feto, ou pode apresentar-se (sob forma de uma gênese 

puramente orgânica, reflexa) como delírio nervoso. A duraçgo 

desse excepcional estado psíquico, que, por vezes, persiste ain- 

da após a expulsão do feto, vai de um quarto de hora até meia 

hora, e termina com uma prostração psíquica, e quando dela se 

reabilita a puérpera não tem a menor lembrança do que ocorreu. 

Foram, também, muitas vezes, observados acessos de mania 

transitória genuína nas parturientes (3" e 4" períodos do parto) 

ou recém-parturientes, sobretudo em mulheres neuropáticas 

(com sistema vasomotor muito débil, e extenuadas por uma gra- 

videz penosa ou por um parto laborioso e diflcil), nas quais os 

sobressaltos e a temperatura externa exerciam uma influência 

desfavorável". 

"Tais acessos, que, às mais das vezes, decorrem sob o 

quadro de uma intensa superexcitaqilo fiendtica, duram por vá- 

rias horas. Em alguns raros casos e, sobretudo nas mulheres a- 

nêmicas, neuropáticas, extenuadas por precedentes enfermida- 

des, por assíduos engravidamentos, por acidentes do parto em 

curso (especialmente pela perda de sangue), observam-se puros 



estados transitórios de raptos melancólicos, com.todos os sinto- 

mas de espasmo vascular. A vida do neonato corre então, graves 

perigos, em razão da profunda inconsciência que se segue. O 

parto pode ainda coincidir com acessos epilépticos e hist6ricos e 

com estados delirantes. A nevrose pode remontar aos primeiros 

períodos da vida ou à época da última gravidez. Nesta categoria 

entram também os estados eclâmpticos, que podem associar-se 

ao delírio ou com ele alternar-se. Finalmente, apresentam-se, a- 

inda, estados de inconsciência mórbida em forma de delírio fe- 

bril, derivados de afecções puerperais, flogísticas, que se mani- 

festam antes, durante e ap6s o parto (peritonite, perimetrite, 

etc.)". 

O estado puerperal não se presume. Para que a imputabilidade 

da parturiente seja diminuída, mister é que se prove a existência do 

mesmo; ou seja, há que se averiguar se o estado produziu um abalo 

psíquico na mulher, capaz de diminuir-lhe a capacidade de entendi- 

mento ou de auto-inibição. 

Nos ensinamentos de José Frederico Marques: 32 

"Se náo se verificar que a mâe tirou a vida do filho nas- 

cente ou recém-nascido, sob a influência do estado puerperal, a 

morte praticada se enquadrara na figura típica do homicídio. E 

isso, mesmo que o crime tenha sido cometido durante o parto. 

Nesse passo, não seguiu a lei pátria ao que dispõem outras le- 

gislações penais, em que a eliminaçiío da vida do nascente, du- 

32 Jose Frederico Marques, Tratado de Direito Penal, SBo Paulo, Editora Saraiva, 1961, ~01 .4  
p.  142 



rante o parto, é suficiente para a qualificação do crime como in- 

fanticidio". 

Paulo Sérgio Leite ~ernandes:'~ 

"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 excita- 

ção e de delírio pode ser relativamente breve. Assim, os peritos 

serfio obrigados a valer-se das informaçbes da própria mulher e 

de testemunhas, que relatarâio o procedimento da gestante e suas 

reações durante ou logo após o parto. Portanto, o exame puro e 

simples da puérpera oferecerá parcos elementos e, geralmente, 

não fornece nenhum esclarecimento". 

Aníbal ~ r u n o :  34 

"A lei admite que o estado puerperal pode gerar uma situ- 

ação de turvação do espírito capaz de determinar a mulher a pra- 

ticar o infanticídio. Essa situação, mesmo existente, será transi- 

tória e geralmente se apaga sem deixar vestígios. Será difícil 

demonstrar que ela ocorreu e conduziu ao crime. Em geral, tais 

fatos se passam fora da presença de testemunhas idoneas, e 

quando chega o perito já os sinais da sua passagem se desvane- 

ceram". 

Este também é o pensar de Adriano ~ a r r e ~ , "  verbis: 

33 
Paulo Sergio Leite Fernandes, Aborto e Infanticfdio, op. cit., p. 143. 

34 Anlbal Bruno, Direito Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1966, vol. 1, t.4, p. 146. 
35 Adriano Marrey, o Crime de Infanticfdio, op. cit., p. 5-12 



"Se bem encerre o art. 123 do Código Penbl, um caso es- 

pecial de responsabilidade diminuída, como diz Hungria, de que 

decorre, conceitualmente, também uma pena grandemente atenu- 

ada, em relaçHo a outro qualquer homicídio doloso, nHo se cogi- 

ta nele de alguma moléstia mental. Representa a chamada influ- 

ência do estado puerperal apenas os efeitos que o puerpério, isto 

é, o período do parto, produz no psiquismo de toda mulher pres- 

te a tornar-se mãe". 

No campo jurisprudencial, vejamos os seguintes acórdiios: 

"Infanticídio. Acusada que, logo ap6s o parto e sob o es- 

tado puerperal, elimina o filho, enterrando-o no quintal. Absol- 

vição insubsistente. Novo julgamento ordenado. Inteligência do 

art. 123 do CP". 

"Ocorre o infanticídio com a morte do recém-nascido cau- 

sada logo após o parto pela mãe, cuja consciência se acha obnu- 

bilada pelo estado puerperal, que é estado clínico resultante de 

transtornos que se produzem no psíquico da mulher em decor- 
9 9  36 rência do nascimento do filho . 

Quanto ao estado puerperal, a Corte fixou o entendimento de 

que o mesmo foi comprovado por exame pericial e que, sendo efeito 

normal e corriqueiro de qualquer parto, deveria ser admitida a sua in- 

fluência no comportamento da agente sem dificuldade. 

Portanto, é necessária a aprecia980 médica caso a caso, eis que 

o abalo do equilíbrio psiquico, resultante do parto, nem sempre acarre- 

38 R.T. no 548/348 - 1981 



tará a especial diminuição da penalidade pela morte inkncional do fi- 

lho. 

O Direito, porém, não é ciência exata. E a prova disso está na 

outra vertente jurisprudencial, que dispensa a comprovação do estado 

puerperal, aceitando-o por presunção. 

"Infanticídio. Estado puerperal. Prova. Perícia médica 

dispensável. Efeito normal de qualquer parto. Inteligência do 

art. 123 do CP". 

Em tema de infanticídio é dispensável a perícia medica 

para constatação do estado puerperal, visto que este é efeito 

normal e corriqueiro de qualquer parto.37 

Para estes magistrados, não é indispensável a perícia medica pa- 

ra comprovar o estado puerperal, porque a influência do mesmo é efei- 

to normal e corriqueiro de qualquer parto e, dada a sua grande fie 

quência, a influência deve ser admitida sem maior dificuldade. 

"Infanticídio. Exclusão da hipótese de homicídio doloso. 

Estado puerperal reconhecido, embora niio constatado pela perí- 

cia, por se tomar conhecido o fato muito tempo depois. Pronún- 

cia mantida. Inteligência do art. 123 do Código Penal". 

O fato de não ter sido constatado pelo exame pericial, por 

ter sido o crime conhecido muito tempo depois, não impede o 

37 R.T. no 6551272 - 1990 



reconhecimento do estado puerperal, que deve receber m a  in- 

terpretação suficientemente ampla, de modo a abranger o variá- 

vel período puerperal, que niio 6 privativo da primipara; ou seja, 

da mulher no primeiro parto. 38 

..., logo após o parto, matou a criança que dera à luz, mediante 

esmagamento de crânio. Neste caso, o Tribunal decidiu que conhecido 

o fato posteriormente e não sendo mais possível o reconhecimento da 

influência do estado puerperal por perícia mbdica, tal circunstância 

não impedirá o reconhecimento de ter a prhtica decorrida daquele es- 

tado, sendo isto possível através de uma interpretação ampla, de modo 

a abranger o variável período do choque puerperal, que náo b privati- 

vo da primipara; ou seja, da mulher no primeiro parto. 

Mencionemos, também, outros conceitos. 

Nerio ~ o j a s ' ~ ,  quanto a esse estado, assevera que existe 

divergência no que diz respeito ao período de duração, ou seja, quanto 

ao termo inicial e final do mesmo. Assim, nota o referido autor, en- 

quanto uns consideram como marco inicial a gravidez, outros o co- 

locam no parto e, outros ainda, no começo da involuçlro do útero, ou 

então, o ligam duração dos loquios. 

A mesma discussão da-se no que tange ao termo final e, assim, 

quando para uns o prazo se esgota no inicio da primeira menstruação 

pós-parto, para outros ocorre no instante da volta do útero ao seu es- 

tado normal, normalidade essa alcançada, conforme alguns, ap6s cinco 

38 

30 
R.T. no 5311318 - 1980 
ROJAS, NArio, Medicina Legal, op. cit., pg. 352 



ou seis semanas40 e, de acordo com a opinião de outros, em apenas 

alguns dias. 

Para Raul de ~ r i ~ u e t ~ ' ,  o puerpério verifica-se no período que 

vai da dequitação da placenta até a volta do organismo materno às 

condições pré-gravídicas, ou seja, até o periodo abrangido pela invo- 

lupâo histológica do útero. 

JA Emilio Miranda ~ilho" considera o puerpério como. sendo: 

"o periodo durante o qual os órgãos genitais . . . restauram- 

se das modificaç6es transitórias provocadas pela gravidez e pe- 

lo parto". 

Abreu  irn na^^ concebe o puerpério como sendo: 

"o período que, iniciando-se após o parto, se prolonga . . . 

por espaço de seis semanas até a volta das regras". 

Por sua vez, assevera Roseny silva:" , 

"o puerpkrio começa logo depois da expulsão da placenta 

e termina pela completa regressão dos órgãos genitais, que gasta 

geralmente o periodo de cinco a seis semanas". 

Vejamos agora qual a influência desse estado puerperal sobre a 

psique da parturiente e quais as causas que o provocam. 

40 FAVERO, Flamfnio, Medicina Legal, SBo Paulo, Livraria Martins Editora, 1986, v 2, p. 252. 
41 BRIQUET, Raul, apud A. Almeida Jr., J.B. de Oliveira e Costa e Jr., LIçC)es de Medicina, 
Sao Paulo, Cia Editora Nacional, 1967, p. 376 
42 MIRANDA FILHO, Emllio, Tese apresentada na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
apud Leon[dio Ribeiro, Medicina Legal e Criminologia, Rio de Janeiro, Ed. Sulamericana, 
1949. p.204 
43 

LIMA, Abreu, apud Leonldio Ribeiro, O Novo Código Penal e a Medicina Legal, p. 321 
44 SILVA, Roseny, Estudo do Puerp6ri0, apud, Leonldio Ribeiro, op. cit., p. 305 



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 Mosas  e incontroláveis mas, após o 

puerpério, a saúde mental reaparece. 

E, em apoio a essa posição, assevera Krafft Ebing 45, durante O 

período do puerpério, sobrevém na mulher profunda irritação provo- 

cada pelos tremores convulsivos, as dores e os suores, a emoção e a 

fadiga do fenômeno obstétrico. Essas circunstâncias determinam-lhe 

um colapso do senso moral, uma desordem mental e uma superexcita- 

ção frenética, que a privam da sua capacidade de querer e entender, 

nada recordando após o fato a respeito da sua conduta. 

Em razão desses motivos, a corrente do pensamento jurídico pe- 

nal em questão sustenta que esse sofrimento da parturiente deve ser 

observado com benevolência, pois a conduta praticada durante o puer- 

pério deve ser considerada excepcional, diante da pouca ou nenhuma 

capacidade de raciocínio daquela para entender as consequências da 

sua conduta. 

Com referência ao estado puerperal, esse 6 o ponto culminante 

das dissonâncias doutrinárias, nas diversas vertentes, em se tratando 

do delito do infanticídio. 

A discordância, porém, não se atem apenas ao conceito de esta- 

do puerperal, mas abrange também sua existência, anormalidade, bem 

como sua respectiva duração. Com efeito, não há uma unanimidade 

quanto à classificação do que venha a ser estado puerperal. 

45 KRAFFT, Ebing, Medicina Legal, apud, Nelson Hungria, ComentBrios, 4' ed. Rio de Janeiro. 



Algo a se fazer é tentar uma conceituaç%o em Tespeito a Uma 

maioria doutrinária, dentro de um raciocinio lógico e sistêmico, abran- 

gendo ramos científicos diversos do direito mas a ele intimamente li- 

gados. 

Uma definição simples para estado puerperal é apresentada por 

Damásio de Jesus e corresponderia ao "( ...) conjunto das perturbaçaes 

psicológicas e Asicas sofridas pela mulher em face do fenômeno do 
7, 46 parto . 

Entretanto, tal definição não supre nossa necessidade quanto ao 

estado puerperal tratado no art. 123 do Código Penal, frente às várias 

questões travadas pelos doutrinadores. 

Procedendo com uma análise gramatical do conceito concedido 

por Damásio de Jesus, pode-se entender que sim, pois todas as mulhe 

res, ao passarem pelo fenômeno do parto, apresentarão certas "pertur- 

bações" de ordem fisico-hormonal, orgânica, metabólica; e de ordem 

psiquica, sensações diversas como de vazio, incapacidade; supridas 

com o passar do tempo, dentro de uma normalidade mantida por uma 

série de fatores de ordem interna - fisiopsíquico - e externa - sócio- 

econômicos, culturais. 

Tomando como premissa básica a idéia de estado puerperal co- 

mo conjunto de reações fisicas e psiquicas sofridas pela mulher em fa- 

ce do fenômeno do parto, este se difere de puerpério, ou melhor, tam- 

bém é composto por ele. 

46 Damásio Evangelista de Jesus, Direito Penal, 20' ed. Rev. Atual, São Paulo, Saraiva, 1997, 
vol, 2, Parte Especial. 



O parto inicia-se com as contraçdes do órgão genital interno 

superior feminino e sua dilatação em sua parte inferior e externa. Esta 

é caracterizada como a 1" fase do parto. Na 2" fase, tem-se a expulsão 

do feto e, logo em seguida, a expulsão da placenta, caracterizando a 3" 

fase. 

Com a expulsão da placenta, inicia-se a fase denominada post- 

partum ou puerpério, que tem a duração de aproximadamente quarenta 

dias (seis a oito semanas). 

Nesta fase - o puerpério - a mulher passa, em regra, por volta 

do terceiro dia após o parto, por uma depressão física e psiquiea, que, 

dentro de uma normalidade, caracteriza-se por uma ligeira confusão 

por parte da mulher com relação ao seu corpo (com nova forma após 

nove meses). Psicologicamente, a mãe confunde-se com relaçâo 4 sua 

troca de papéis, de gestante para o de mãe. São causas desta depres- 

são não só os fatores citados, como tambkm as alteraç~es hormonais, 

metabólicas, orgânicas em geral, pelas quais passa a mãe. 

Essa depressão, com o devido acompanhamento medico e fami- 

liar da recém mãe e de seu marido, cessa em alguns dias. Ressalta-se, 

porém, esta devida retaguarda afetiva, unida A disposição individual 

da parturiente A criança. 

Ocorre que, por determinados fatores, internos ou externos, a 

normalidade em que acontece o parto e o pós-parto pode vir a ser alte- 

rada. 

"fierpkrio é o período que vai da dequitaçiio (isto é, do deslo- 

camento e expulsão da placenta) à volta do organismo materno às 



condiçoes pré-gravídicas (...) Nele se incluem os casa  em que a mu- 

her, mentalmente s& mas abalada pela dor fisica do fenômeno obsté- 

trico, fatigada, enervada, sacudida pela emoçiío , vem a sofker um co- 

lapso do senso moral, uma l i b e w o  de impulsos maldosos, chegando 

isso a matar o próprio m o .  (...) podemos dizer até 'normal' da mu- 

lher que, sob o trauma da parturição e dominada por elementos psico- 

lógicos peculiares, se defionta com o produto talvez niío desejado, e 
77 47 temido, de suas entranhas . 

Tais fatores, das motivações do delitum exceptum do infantici- 

dio podem vir a incidir de três maneiras diferentes no consciente da 

mulher. Dependendo da caracterizaçâo precisa de certa hipótese de 

incidência, determine-se a inimputabilidade, a semi-imputabilidade e a 

imputabilidade do agente do delito. Essa classificação das hipóteses 6 

clara na jurisprudência: 

Prof. Almeida Júnior (''lições de Medicina Legal", 3 O  ed., 

1956, págs. 407/409) "que divide em três grupos as psicoses que po- 

dem advir do puerpério. Nó primeiro se inclui as psicopatias ocasio- 

nadas por esse estado e as preedtaites que despertam ou se acentu- 

am em conseqüência do choque O ~ S ~ C O ,  tais como a esquiu,fienia, 

psicose maníaco-depressiva e psicoses histéricas, e 6 certo que nesse 

caso está isenta de pena nos termos do art. 26, caput, do CP. (...) O 

segundo m o  compreende os 'casos em que a mãe e levada ao deli- 

to, não por alienação, mas por semi-aliena~go mental'(art.26, p-a- 

fo do CP). (...) E o terceiro gmpo a, compreende os casos 

47 MIRABETE, Julio Fabrinni, Manual de Direito Penal, 12' ed., Sao Paulo, Atlas, 1997, ~01.2,  
p.89 



em que a mulher, mentalmente sB, mas abalada pela iior fisica do fe- 

nômeno obstétrico, fiatigado, cma-vado, sacudido pela emo*, vem a 

sofier um colapso senso moral, lih-taçáo do senso mod,  uma 

libertação de impulsos maldosos, chegando por isso a matar o próprio 

filho".48 

No trecho acima, as apresentações das hipóteses de inci- 

dência do estado puerperais são abordadas de um ponto de vista fo- 

rense. Pois, no ponto de vista psiqui&ico, psicológico, a p&meira hi- 

pótese de alienação mental, caracterizado pela psicose e a segunda, 

semi-alienação caracterizada pelo surto, em que hh possibilidade de 

ocorrência de predisposiçáo patológica da mulher, enquadram-se no 

grau de total inconsciência por parte do agente. 

Entretanto, é fator imprescindível à eficácia do laudo tecnico, a 

rapidez dos exames, ou seja, a proximidade destes com a ocorrência 

do delito. Fato que, por infelicidade do sistema, normalmente não o. 

corre, dificultando, ainda mais, uma das mais dificeis perícias medi- 

cas, pois as sequelas das psicoses e surtos não siio cerebrais, e desa- 

parecem muito rapidamente. 

Ensina-nos Hélio Gomes: 

. .) O exame mental pode ser necessário nos de psicoses 

puerperais ou de estados psicopáticos agravados pela gestação, 

o parto e o puerpério ... Além disso, O perito terá de julgar da in- 

fluência que o estado puerperal possa ter desempenhado na pro- 

dução do delito, o que ser8 muito dificil, pois o exame se reali- 

48 R.T. no 5981341 - 1985 



zarh, quase sempre, bastante tempo depois do crime, quando ne- 
93 49 nhum elemento semiótico existirá mais . 

Outra diferença marcante entre O ponto de vista forense e o psi- 

quiátrico (somado ao obstétrico) está presente no que diz respeito à 

duraç8o do temo "logo após o parto" presente no artigo 123 do Códi- 

go Penal. 

Abordando, primeiramente, o ponto de vista forense, o termo 

"logo após o parto" restringe-se a momentos subsequentes a este, sen- 

do crime diverso do infanticídio o extermínio do filho, pela mãe, um 

mês após o parto, por exemplo. 

"Configura-se como durante O parto O período que vai 

desde a rotura das membranas até a expulsão do feto e da pia- 

centa. E o espaço de tempo que leva o feto na travessia do canal 

vaginal ate o seu despontamento no meio exterior. (...) Mesmo o 

conceito obstétrico de início de parto, tendo como caracteristica 

0 conjunto dos fenômenos fisiológicos e mecânicos capazes de 

expulsar o feto e seus anexos, e que a rotura da bolsa j B  eviden- 

cia ter o parto iniciado, o conceito médico-legal teria que ser, 

impreterivelmente, o da rotura da bolsa das bguas por um crité- 

rio imposto pela perícia. E como se as membranas separassem o 

feto de vida intra-uterina da vida externa. (...) O infanticídio du- 

rante o parto é raro. Há casos relatados na literatura medico fo- 

rense de mães que mataram O próprio filho ao despontar na a- 

bertura vulvar por contusão craniana, por perfuraç~o das fma- 
nelas, por esgorjamento OU por decapitaç30. (. . .) Entende-se por 

49 Hélio Gomes, Medicina Legal, 27. ed. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1989, p. 
3801381 



logo após o parto, imediatamente depois do parta Tem um sen- 

tido mais psicológico que propriamente cronológico. Compreen- 

de-se que seja o período que vai desde a expulsão do feto e seus 

anexos até os primeiros cuidados ao infante nascido. Se uma 

mâe tem o filho, veste-lhe uma roupa e depois o mata, esse in- 

tervalo lúcido, entende a doutrina que descaracteriza o infanticí- 
77 50 dio e configura o homicídio . 

NO entanto, há juristas, como Damásio de Jesus, que partilham 

da mesma vertente (maioria) psiquihtnca, estendendo o termo "logo 

após o parto" para o periodo em que influi o estado puerperal, na aná- 

lise de cada caso concreto, tendo este, como vimos, a duração de no 

máximo, aproximadamente, dois meses (seis a oito semanas). 

Necessário o esclarecimento a respeito de psicoses, relevantes 

na caracterização de infanticídio. São estas psicopatias, doenças já 

presentes nas parturientes, que são desencadeadas com o choque obsy 

tétrico do parto. 

"Surgem elas no terreno lavrado pela tara psiquica que se agra- 

va pelos processos metabólicos do estado puerperal ou são uma "es- 

pécies do genus" ccpsicoses sintom&ticas", isto 6, transtornos psíqui- 

tos que se apresentam no curso de enfermihdes gerais internas, de 

infsq5es a@&, de b?nxicaç6es, etc., e cujas les6es não tem uma 

localizaçiio ~erebral".~' 

A semelhança entre surto e psicose está presente na alienação 

total da agente (inconsciência total dos atos), sendo o primeiro um 

50 
Geniva~ Velloso de França, Medicina Legal, Rio de Janeiro, Guanabara, Koogan, 1977, 

g. 196 
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breve momento de inconsciência e O segundo um momento mais pro- 

longado que o primeiro. 

O surto é de causa desconhecida, ao passo que a psicose 6 resul- 

tado de doença particular da parturiente, culminando por falta de cui- 

dado e acompanhamento médico, nas chamadas psicoses puerperais 

que podem ocasionar na mãe uma total rejeição ao filho. 

A depressão pós-parto difere-se bastante do surto e da psicose, 

pois neste caso, deprimida, a mãe não se considera capaz de cuidar da 

criança; a mãe pede auto cuidados, higiene; apresenta sintomas como 

insônia, disfunção intestinal. 

Observação importante e a de que a mãe infanticida sob o efeito 

de psicose durante o ato cometido, não se arrepende do ocorrido, deli- 

ra, tem alucinações, é totalmente inconsciente de seu ato perante a so- 

ciedade. 

~á a mãe infanticida, semi-consciente, devido a aspectos exter- 

nos (de ordem sócio-econômico-moral) e internos, apresenta arrepen- 

dimento, bem como a necessidade de ajuda psiquiátrica para se recu- 

perar do ocorrido, de imediato. 

"(...I é necessiirio que haja um vínculo causal entre o es- 

tado puerperal e a ocis%o da criança. É bem certo que tal relação 

pode deixar de existir, isto 6, nem sempre o estado puerperal 

acarreta a perturbação psíquica que justifica, na espécie, o privi- 

legium legal. Pode ser inexistente a desnormalização do psi- 

quismo da parturiente, e apresentar-se, não um crime cometido 

num estado particular de responsabilidade atenuada, mas um 



crime friamente calculado e perversamente executado. Na f6r- 

mula suíça, é condiqão suficiente para o delictum exceptum o 

singelo fato de encontrar-se a mulher no processo de parto, pre- 
9, 52 sumindo-se, juris et de jure, a sua perturbação psicológica . 

4.2.2. MOTIVO DE HONRA 

O abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria, CO- 

mo consta no artigo 134, "Expor OU abandonar rechm-nascido, para 

ocultar desonra própria: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

1". Se do fato resulta lesiío corporal de natureza grave: Pena - de- 

tenção, de um a três anos. $2' Se resulta a morte: Pena - detenção, de 

dois anos a seis anos. Este artigo trata de assunto que pode ser consi- 

derado como uma forma de infmticidio por omissão e deve ser julga- 

do como Infaoticídio, pois a figura do artigo 123, absorve a do artigo 

134, do Código Penal, e para isso, é necessário a perícia médica legal, 

constatando que os fatos ocorreram, no lapso temporal e da influência 

do estado puerperal". Como explica Veiga de 

"A omissão também ocorre qumdo há falta de cuidados indis- 

pensáveis ao recém-nascido". 

"Responde por infanticidio a píogenitora que, após o nascimen- 

to do filho, não presta os cuidados indispensáveis B criança, deixando 
9, 54 de fazer a ligadura do cordão umbilical secionado . 

Analisando a definição de crime de infanticídio, de uma maneira 

mais ampla, percebe-se que se trata de um "delictum exceptum~~, na 

verdade um tipo especial de homicídio, com sujeito ativo (a mãe), su- 
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jeito passivo (o neonato ou o nascente) a condiç80 (estar sob influên- 

cia do estado pueqeral) especifica e, que possui uma pena mais ame- 

na devido a tal condição especial. 

O estudo histórico desemboca na atual legislaç$io penal brasilei- 

ra, onde a parte geral do estatuto repressivo, foi alterada e reformada 

em 1984, através da Lei no 7.209, de 11 de julho de 1984, a qual con- 

vive com a parte especial de 1940. Nesta, O infanticídio é considerado 

uma modalidade dos crimes contra a vida, que, por sua vez,' silo espé- 

cies dos crimes contra a pessoa. A descrição legal do infanticídio é a 

seguinte: '3rtigo 123. Matar, $06 a infçência do e s t d o  puerpcrai; o prdprio 

filho, duraate o parto ou @o a*: IPCM - detenpio, de doU <r seis anos 7 

Na Exposição de Motivos do Código Penal, o Ministro Francis- 

co Campos afirma que: 

"0 infanticídio é considerado um 'delictum exceptum' 

quando praticado pela parturiente sob a influência do estado pu- 

erperal. Esta cláusula, como é óbvio, nHo quer significar que o 

puerpério acarrete sempre uma perturbação psíquica: é preciso 

que fique averiguado ter esta realmente sobrevindo em conse- 

quência daquele, de modo a diminuir a capacidade de entendi- 

mento ou de auto-inibipilo da partuncnte. Fora daí, não há por- 

que distinguir entre infanticídio e homicídio. Ainda que quando 

ocorra a 'honoris causa' (considerada pela lei vigente como ra- 

zão de especial abrandamento da pena), a pena aplicável é a de 

homicídio". 

Comentando 0 tipo em análise, se manifesta Alfiedo Farhat: 55 

55 
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"Para que se caracterize, pois, segundo a nossa lei, esse crime 

de exceção, mister se faz três elementos: a) que se trate de feto nas- 

cente ou de Uafante recém-nascido; b) que tenha havido vida extra- 

ukrina; c) que a morte seja intencional. m o  elemento, porém, é ca- 

pital, para a concretizaqh do cíuákr excepcional do delito, de acordo 

com o corpo do artigo e com a Exposição de Motivos, interpretaçgo 

a~êntica que o elucida, é necessário que fique averiguado ter sobre- 

Wido realmente uma perturbação psíquica, que é o que esta, indubita- 

velmente, dentro da expressão categoricamente: sob a influência do 

estado puerperai". 

Deve ser destacado o comentário de Ivair Nogueira Itagiba: 

"Perante o Código que vige no Brasil, prevaleceu o critério de 

se haver o infanticidio por 'delictum exceptum'. Na sua conceituaçâo 

exata, compreende o recém-nascido e O feto nascente. A ocisão do in. 

fante deve ser praticada durante o parto OU logo após. É a ocisão 'ipso 

partu', ou seja, na fase de transição da vida uterina para a vida extra- 

uterina, que o Código revogado absurdamente considerava aborto, e a 

ocisão logo depois do parto, compreensiva do período varihvel do dis- 

túrbio puerperal. O infanticidio abrange, pois, a ocisao do feto nascen- 

te, bem assim a ocisão do neonato, enquanto a mãe estiver sob a influ- 

ência do estado puerperal". 

56 
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O requisito cronológico obedece, portanto à variabilidade do pe- 

ríodo do transtorno puerperal. Fora das duas hipóteses figuradas, não 

há falar em infanticídio. A ocisão do feto "intra parhim7', quanto ti de 

qualquer ser humano, e homicídio. A eliminação do feto nascente e do 

neonato pela própria mãe, "sob a influência do estado puerperal, du- 

rante o parto ou logo após7', é homicídio privilegiado, sob a especial 

denominação de infanticidio. 

Para A. J. da Costa e Silva: '' 

"Em face do Código atual, o infanticídio 6 crime que 96 pode ter 

como autora a parturiente. Qualquer outra pessoa que nele incorra 

responderá por homicídio comum. Sujeito passivo é o filho, legitimo 

ou ilegítimo. A ação consiste na destruiçao da vida. Isso se pode dar 

por atos comissivos ou omissivos." 

Sem criticar a questso, vejamos as razões colocadas pelos dou: 

trinadores para elevar o motivo de honra a circunstância elementar 

constitutiva e integrante da figura típica do infanticidio, no intuito de 

estabelecer uma diminuiç3o quantitativa da pena. 

Nas palavras de ~ n t o l i s e i ~ ~ ,  honra 6 um complexo de condiçges 

ou conjunto de dotes morais (como a honestidade e a lealdade), inte- 

lectuais (como a inteligência e a cultwa) e Bsicos (como a sanidade 

mental e a força fisica), que concorrem para deteminar o valor social 

que cada indivíduo possui perante si e da sociedade e diante dos indi- 

víduos que o circundam. 
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O conceito de honra leva consigo, dessa forma, a;iciéia de patri- 

mônio moral, patridnio este determinado de um lado pela estima 

própria e, de outro, pela consideração social que cada indivíduo pos- 

sui. 

Oportuno é salientar quais as raz6es apontadas pelos defensores 

do critério psicológico para adotar O motivo de honra sexual como ra- 

zão de ser do infanticídio, os defensores da corrente em questiio, ao 

falarem em motivo de honra como circunstância que erige o infantici- 

dio em figura autônoma, cinge-se a um aspecto de índole psicológico, 

chamado honra sexual, a qual, no dizer de Otávio Leitão da silveiraSg , 

c~ns~bstancia-se "na opinião que a generalidade da população profes- 

sa acerca dos requisitos que qualificam uma pessoa como moralmente 

incensurável, sob o aspecto sexual". 

E, seguindo a mesma linha de pensamento, entendem que o fim 

precipuo para o qual a vontade do agente se dirige ao praticar a oc i sã~  

de uma criança, durante o parto ou logo após 0 seu nascimento, reside 

única e exclusivamente na circunstância de se evitar que a gravidez 

ilegítima chegue ao conhecimento daqueles que consideravam a sua 

honra sexual incensurá~el .~ 

carrara6l , por sua vez, justifica a conduta infanticida afirmando 

que o sujeito ativo age para salvaguardar a reputação que os outros 

dele possuem, compreendendo-se que tudo faça para manter íntegra 

essa consideração popular, mesmo quando a sua atitude provoque a 

destniição de uma vida pois, no seu entender, a condiçtio do nasci- 
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mento, fruto de um ato sexual ilegítimo, permite-lhe eliminar a prova 

candente da sua desonra. 

 arr rara^^ e ~alestr ini~)  , atestam que a conduta infanticida deve 

merecer em relação ao homicídio tratamento menos rigoroso, tendo em 

vista o menor daao imediato produzido por esse delito, devido & me- 

nor porcentagem de pessoas expostas a uma repetição de um fato se- 

melhante. Isto porque a divulgação do primeiro infanticidio impede o 

agente de se acobertar, num segundo caso, sob O mesmo manto do mo- 

tivo de honra. 

Juristas como Tommaso pedia* e Enrico A l t a ~ i l l a ~ ~  , este ci- 

tando Carrara, declaram que a menor reprovação da conduta do agente 

infanticida não repousa nos critérios anteriormente comentados e, sim, 

na "necessidade" daquele de fyrtar-se ao perigo da desonra. 

Gleispach, citado por Nelson ~ u n g r i a ~ ~  , ao conceituar o infanti- 

cidio, enfatizou ainda mais essa colocaçgo, dizendo que a infanticida, 

ao se ver repudiada e abandonada, "age no mais amplo sentido de ne- 

cessidade". 

Autores pátrios como Olavo oliveira6' e Ivair Nogueira Itagi- 

ba" salientam, também, essa orientaçgo. Afirma o primeiro, citando 

62 Carrara, Francesco, op. cit., § 1217 
63 
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Michele Longo, que a infanticida não pode agir de outro modo, princi- 

palmente quando, acima das leis e dos códigos, "há a lei da necessi- 

dade, imposta pelo império dos fatais acontecimentos da vida". 0 se- 

gundo, por sua vez, assevera merecer acolhida de par em par com o 

motivo de honra toda e qualquer causa de idêntica premência, pois "a 

lei da necessidade no seu sentido amplo" é que motiva a atenuação da 

pena. 69 

Ricardo Andreucci7' , citando Oetker, tem adotado essa posição 

observando a ocorrência de um verdadeiro estado de necessidade, 

visto existir um real conflito de bens entre a honra aparente do agente 

e a vida do ser nascente ou do recém-nascido, conflito esse que pro- 

voca uma dispute pela sobrevivência do primeiro desses bens, em de- 

trimento da do outro. 

Existem finalmente autores como Tissot, os quais, embora sem 

determinarem qualquer fundamento, conforme salienta Balestrini71 , 

têm ido mais longe ainda, preferindo descriminalizar o infanticidio por 

considerá-lo apenas um delito moral, conclus%o essa a que tambem 

chegou Jeremias Benthan, o qual entende não merecer pena o infanti- 

cidio quando cometido pela mae por motivo de honra? 

Este fundamento, que não está escrito na lei penal, é, em verda- 

de, um dos pilares que sustentam a incriminaçgo autônoma do infanti- 

Vannini, Ottorino, i 1  Delitto di Omicidio, Milano, Società Editrice Libraria, 1935, p.90 
70 ANDREUCCI, Ricardo Antunes, Aborto e Infanticídio, Confer6ncia proferida em 25.2.72, na 
Ordem dos Advogados do Brasil, seçao São Paulo, publicada nos anais do ciclo de conferen- 
cia, p. 75 
71 BALESTRINI, Raffaello, op., cit., p. 217 '' BENTHAM, Jeremias, Teoria das Penas Legais, TraduçQo CIBssica revisada, Sdo Paulo, 
Livraria e Editora ~ogos ,  n/c, apud CARRARA, Phaelante da, Revista Acaddmica da Faculda. 
de de Direito de ~ec i f e ,  p. 185. 



cídio. Trata-se de um "motivo oculto", como faz crer Nélson Hungri- 

a:73 

"Deve notar-se, porém, que, com a omissão de referência 

à causa honoris, o Código não inibe que se leve em conta, quan- 

do realmente exista, esse antecedente psicológico. O motivo de 

honra pode contribuir, de par com a morbidez fisiológica do par- 

to, para o estado de excitação e angústia que diminuem a res- 

ponsabilidade da parturiente. Todas as causas, fisiblbgicas e 

psicológicas, devem ser averiguadas no seu conjunto e interde- 

pendência, 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 crimino- 

so. Von Liszt era mesmo de opinião que somente quando aliados 

o motivo de honra e a influência do estado puerperal se devia 

admitir o mais brando tratamento penal do infanticidio. Se é cer- 

to que não foi este o ponto de vista do nosso Código, não é me- 

nos certo que os peritos e juizes não devem abstrair, para a for- 

mação de seu juizo, não só o motivo de honra, como outras cau- 

sas psicológicas de igual premência, quando ocorram". 

Nesse caso, a parturiente, vendo-se acuada em seu drama inter- 

no, não vislumbra outra solução possível, que não a de eliminar a cau- 

sa primária de todos os seus males. A respeito, o pensamento de Da- 

másio de ~ e s u s ~ ~  é no sentido de que: 
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"A base do privilégio honoris causa é de natureza psicoló- 

gica e restritiva. Dentro dos motivos que podem concorrer para 

a prática do fato criminoso, o único que tem força de transfor- 

má-lo em delictuni exceptum é o de ocultar a desonra. A honra 

de que se cuida 6 a de natureza sexual, a boa fama e a reputaçgo 

de que goza a agente pela sua conduta de decência e bons tos- 

tumes. Se desonesta ou de desonra conhecida, não lhe cabe a a- 

legação da preservaçiio da honra. Por outro lado, se Se trata de 

outro motivo que não a defesa da honra, como, por exemplo, o 

de extrema miséria, o excesso de prole, receio de um filho doen- 

tio, o fato constituirá homicídio." 

Percebe-se, claramente, que a honoris causa é f i t o  do conflito 

interno da agente, cuja conduta nHo se encaixa no padrão imposto pela 

sociedade, que passa a considera-la imoral. Isto gera na mulher um es- 

tado de angústia, descrito com maestria por Miguel ~ o n ~ o : ' ~  

"A princípio, consegue esconder a prova do pecado, e le- 

vam uma existência de sobressaltos e forçadas reservas; mas, 

pouco a pouco, cresce o perigo da publicidade, e a infeliz come- 

ça a perder até a coragem de simular um sorriso. Seu ânimo é 

possuído de agitações convulsivas, desorientações, desequilíbrio 

de sentimentos e de idbias. AS prbprias carícias prodigalizadas 

por seus desvelados pais silo causa de remorso, sgo novos aba- 

los ao periclitante domínio da razão, às dolorosas arritmias do 

coração e entrementes, de longe, apavorante como um espectro, 

vem se aproximando, m i m ,  de dia em dia, de hora em hora, o 

momento fatal em que a desgraçada já nido pode esconder a pró- 
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pria vergonha a familia, aos parentes, ao púb1ico;;e torna-se de- 

primida, aviltada sob o incubo medonho que nilo a abandona, de 

dia ou de noite, ate mesmo nos poucos momentos de repouso 

que lhe s8o concedidos pela fadiga, pela exaustlio, pela absor- 

vente angústia. É um abismo de trevas, de tempestades, de im- 

perscrutáveis mistérios que secava naquela alma; a piedade, ate 

a piedade lhe e negada, porque pedi-la é vergonha, merecê-la 6 

desonra, esperá-la é maior humilhação da dignidade e-do decoro 

pessoal! E chega o dia fatal, e a hora se aproxima: à agitapão 

sucede o desvairo, o destino do náufrago à procura, na desespe- 

rada agonia, de uma tábua de salvação; enfim, a surpresa do par- 

to tira a infeliz o ultimo raio de luz mental, o derradeiro baluarte 

de defesa, a esperança de um remédio imprevisto: ela, num mo- 

mento reativo de conservação instintiva, 6 impelida, automati- 

camente, a suprimir a prova da vergonha, do erro infamante, da 

desonra ... e o infanticídio se consuma! A lei escrita pedir8 con? 

tas a essa mulher, como autora de um crime, mas a lei moral dirá 

aos seus juizes: acima e a16m dos códigos há a lei da necessida- 

de, iafelicitas facti, o império inelutável das fatais contingências 

da vida". 

Este trecho bem ilustra como a doutrina, defendida inicialmente 

por Beccaria, insurgiu-se contra as pavorosas pena prevista para o in- 

fanticídio, propondo o abrandamento das mesmas quando o crime fos- 

se praticado in honoris causa. 

Ivair Nogueira ~ t a ~ i b a ~ ~  , após sustentar que: 
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"na expressão estado puerperal se compreendem a causa 

honoris e a perturbação fisio-psíquica resultante do parto", afir- 

ma: "É impossível abstrair-se da honoris causa. Em que pese a 

sua omissão na letra da lei, envolveria clamorosa injustiça a re- 

cusa do antecedente psicológico. Um motivo de honra 4 dos que, 

afora a morbidez fisiológica inerente ao parto, mais concorrem 

para o estado de excitaçiio e desespero da parturiente. Imagine- 

se o que seja a premente necessidade da ocultação dg desonra. 

Suponha-se o momento fatal do aviltamento. Compreendagse o 

quanto de agitação e desequilibrio a hora azada da desgraça ca- 

va na alma da mulher. Considere-se a terrlvel dor oral a lhe apa- 

vorar o coração. Observe-se a ideia fixa de desfazer o produto 

de amor legítimo, a varrumar-lhe o ckrebro. Atente-se no tre- 

mendo vendaval psicológico que a domina. Não se deslembre da 

agonia, da angústia, do desvario, do desatino que pesam sobre 

sua consciência. A dignidade, a honra, o decoro pessoal irão por 

água abaixo. Dentro dessas agitaçaes convulsivas e desorienta- 

ções torturantes, há um remédio imprevisto: a eliminação do feto 

vivente ou neonato. Pratica então o ato que corresponde ao ins- 

tante reativo de conservação instintiva. É a lei da necessidade 

que se acha acima de qualquer outra lei. Está: bem visto que ne- 

nhum juiz, cônscio de suas responsabilidades, inteirado do mo- 

tivo de honra, serh capaz de deixar de reconhecer e declarar o 

privilegium legal. Nenhum haver8 que se recuse, em tal hipóte- 

se, de a irresponsabilidade OU responsabilidade diminui- 

da, se comprovada. A honra objetiva individual, conforme for a 

espécie, pode superar o interesse social. Não ser50 somente as 

causas fisiológicas que hão de determinar O infanticidio. Tal 



qual mente as causas psicológicas têm de ser consideradas e a- 

tendidas". 

E conclui ele que: 

"A honoris causa foi. é e continuará a ser motivo de bran- 

do tratamento oenal do infanticídio". (grifei) 

Marcelo Fortes ~ a r b o s a ~ ~  considera a honoris causa um motivo 

não escrito na lei penal, mas consagrado na prática. É de ler&: 

"Daí o número de mulheres condenadas por infanticidio 

nas estatísticas criminais ser baixo, quase insignificante, eis que 

o motivo in 'honoris causae' , apesar de ser desconsiderado pela 

lei, tratando-se de crime julgado pelo júri, sempre foi levado em 

conta pelo Conselho de Sentença que, a rigor, nHo tinha sequer 

conhecimentos técnicos para aferir a 'influência do estado puer- 

peral' e não é ajudado na tarefa pelos laudos periciais (...)". 

Olavo de e igualmente taxativo, asseverando que: 

"0 Tribunal do Júri aceita reiteradamente o motivo de 

honra como meio de aplicação da especial atenuaçiio da pena 

prevista no artigo 123 do Código Penal, bastando, o mais das 

vezes, que a defesa vincule a honoris causa ao estado puerperal, 

apesar de tecnicamente não caracterizado este. Não se fala aqui, 

6 claro, dos juizes togados. Estes se atêm exclusivamente in- 

terpretação legal. Mas enquanto houver soberania do ~úri, o 

Conselho de Sentença optará sempre, haja ou nHo expresso dis- 
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positivo, pela inclusão do motivo de honra entre as condiçaes 

tipificadoras do infanticídio". 

Aqueles que esposam a tese de que a honoris causa 6 um ''moti- 

vo oculto" do infanticídio, como delictum exceptum, sentiram-se forta- 

lecidos diante do Código Penal de 1969, que nHo chegou a viger. Em 

1964, o Ministro da Justiça, Milton Campos, designou uma comissáo 

de juristas para o estudo e elaboração do Código Penal Brasileiro, que 

seria chamado de "Anteprojeto Nélson Hungria". 

Portanto, o tipo do infanticídio, no Código de 1969, ficou assim 

descrito: "artigo 121. Matar a mãe o prdpriofiaio, para ocufiar s w  desonra, 

durante ou Cogo após o parto": 

Pena - "detengão, de d& a seis anos! 

A doutrina, porem, esta longe de ser pacífica. 

Vem de Giuseppe h4aggiore7' a mais contundente crítica ao in- 

fanticídio montado a base da honoris causa, como se vê: 

"(...) creemos que Ia imoralidad y abyecci6n extremas 

de1 que destruye su propia prole, no puede ser moralizada por 

ningún motivo, aunque sea la honra. Hay algo m8s fuerte que e1 

honor y es e1 instinto de la matemidad, e1 afecto obligatorio - a 

la propia criatura. E1 que vence este instinto y pasa por encha  

de esc deber, es un ser que há perdido e1 sentido humanitario". 

78 Giuseppe Maggiore, apud, Dirceu de Mello, Infanticidio, Revista dos Tribunais, S80 Paulo, 
RT. 4551292. 



Na doutrina pátria, Dirceu de ~ e l l o "  lhe vcompanha 0s 

passos: 

"A vingar a novidade do novo Código (aborto por motivo 

de honra), dificilmente se manifestara o caso de ter a mãe que 

'lavar sua dignidade' ao momento do parto. Quer dizer, ganhana 

cenas de absurdo realmente sério o pretender-se que, apenas na 

undécima hora, encontrasse a mulher, grávida em circunstâncias 

desabonadoras, ocasião de preservar imagem de puieza ainda 

não comprometida ante seus pares." 

Assim se pronuncia Heleno Cláudio ~ragoso:~ '  

"O motivo de honra, que historicamente confere privil6gio 

ao homicídio, evidentemente não mais se justifica em face da 

revolução de costumes de nosso tempo em matéria sexual e da 

emancipação da mulher". 

Alfredo ~ a r h a t , ~ ~  reconhecendo inicialmente a relevância da ho- 

noris causa na formação do tipo "infanticídio", critica-a, após, aber- 

tamente: 

"É nossa convicção que o estado puerperal e a honons 

causa, sendo estas circunstâncias bem apreciadas, dentro de uma 

relativa excepcionalidade e sem o carater de regra geral, devem 

ser levados em conta para os abrandamentos da pena; o que, 

embora nos conformemos com a corrente vencedora, custa-nos 

aceitar é alguma exclusividade que assente em qualquer desses 

- 
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motivos (...) . (...) Há um sentimento egoistico e hA uma dose e- 

norme de respeito humano, de temor do juizo da sociedade, da 

opinião dos homens, nessa honons causa que se cogita (...). (.. .) 

A causa de honra, única derivativa para a perversidade que o de- 

lito revela, é bastante vulnerável e está sujeita a largas discus- 

sões". 

Wanderley Lacerda panascog3 suscita um interessante argumen- 

to, em oposição ao motivo de honra: o de que a ordem juridica ngo 

pode privilegiar a abjeta causa da premeditaçso de um crime. Eis o 

seu raciocínio: 

"0 conceito do motivo de honra diz muito de perto a que 

0 agente agiu através de uma premeditagão. O sentido de deson- 

ra não pode se formar apenas no instante do parto, promovendo 

O fato punível. Ele acompanha passo a passo, as evoluç6es da 

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

rar eliminar o filho que cresce nas entranhas, pelo aborto, ou re- 

ceosa e sem experiência para tanto, tem que esperar o momento 

da p a M ç ã o  para matar o pr6pGo filho com o mais admissivel 

vislumbre de premeditação". 

Oswaldo patarog4 define em uma palavra este ato extremo da 

parturiente - covardia. É o que se depreende do texto abaixo: 

83 Wanderley Lacerda Panasco, Medicina Legal face aos Cbdigos Penais de 1940 e 1969, Rio 
de Janeiro, Éldorado, 1976, p. 351-352. 
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ccNão nos parece que a ocasião de um recém-nascido, ao 

termo de uma gravidez completa, possa ocultar uma desonra, 

que, a esta altura, já serh notória. Concebemos que se possa fa- 

lar em aborto, nos meses iniciais da gravidez, objetivando ocul- 

tar a desonra; mas, em infanticídio, nuca.  Conseqtientemente, 0 

infanticidio, longe de poder ocultar qualquer desonra, mais não 

faz do que acrescentar a uma, a da falta carnal, outra maior, a da 

destruição da própria vida e destmiçáo covarde de uma criatura 

inerme". 

Adriano ~ a r r e ~ ~ ~  engrossa a fileira dos que slo contrários à 

adoção da honoris causa como fundamento da incriminação autônoma 

do infanticídio, eis que a lei atual não mais atende ao motivo do crime, 

e sim unicamente a decorrência do estado fisiopsiquico da mulher, 

que, influenciada pelo estado puerperal, mata o próprio filho. Escre- 

veu o citado autor, a respeito, que: 

ccPor aí se vê que o legislador penal, embora em regra se 

haja preocupado com a subjetividade dos motivos determinantes 

da conduta, não quis valorizar na espécie o motivo de honra. 

Dele fez abstração e não lhe emprestou nenhum relevo na de- 

gadação do homicidio, ao eri& em figura autônoma, como de- 

lictum exceptum de pena atenuada, O fato da morte dada ao ser 

nascente ou recém-nascido. Ateve-se à objetividade da condiçgo 

de mãe, do sujeito ativo e à concomitante presença do estado 

puerperal". 

85 Adriano Marrey, O Crime de Infanticídio, O Conceito de Crime próprio e o problema da 
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Em suma, duas correntes se contrapõem, relativamente A causa 

de honra como motivo justificante da existência do art. 123 do Código 

Penal: a primeira é aceita, por constituir-se em um motivo oculto, n&o 

escrito na lei, mas presente na "mens legis"; a segunda corrente a ne- 

ga, com base na inexistência da expressão no texto da lei, por ser cau- 

sa de premeditação de um crime (motivo que a ordem jurídica nlto po- 

de prestigiar), por se constituir em um ato covarde e diante da incom- 

patibilidade do seu conceito com os tempos atuais, tendo em vista a 

revolução de costumes em matéria sexual e a emancipação da mulher. 

A jurisprudência, vacilante, ora opta por uma ora por outra cor- 

rente, como se conclui da leitura dos seguintes acórdãos: 

"Infanticidio. Ré denunciada como incursa nas penas do 

art. 12 1, 8 2", incisos I e I11 do Código Penal, por ter eliminado 

a filha recém-nascida e pronunciada como incursa nas penas do 

infanticidio". 

"O infanticidio é, inegavelmente e antes de tudo, um delito 

social, praticado, na quase totalidade dos casos por miles soltei- 

ras ou mulheres abandonadas pelo marido ou pelo amhsio. Por 

isso mesmo, o conceito fisiopsicológico do infanticidio - sob a 

influência do estado puerperal - introduzido no nosso Código 

Penal para eliminar de todo o antigo conceito psicológico - a 

causa da honra - vai, aos poucos, perdendo sua significaçâo 

primitiva e se confundindo com este, por força de reiteradas de- 

cisões judiciais". 86 
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"Infanticídio. Acusada que, logo após o parto, mata o h- 

to de relações ilegítimas. Hipótese de homicídio qualificado a- 

fastado. Reconhecimento do estado puerperal, presente a causa 
3, 87 da honra . 

No caso em comento, a ré, solteira, esperava um filho de um 

homem que a abandonou à própria sorte, tendo, inclusive, insistido pa- 

ra que ela abortasse, quando soube da sua gravidez. A recusa foi de- 

terminante porque a mesma queria criar a criança, mas vivendo com 0s 

pais, que tudo ignoravam, e precisando esconder de todos o seu esta- 

do, sua vida começou a ficar, como relata o acórdão, "realmente muito 

difícil", até que, no momento de dar à luz, "perdeu a cabeça" como 

acentuou em seu interrogatório, terminando por matar a criança. Na 

decisão comentada, a existência do estado puerperal, aliado à honoris 

causa, tipificam o infanticídio. 

"Infanticídio. Delito praticado por motivo de honra. Esta- 

do puerperal reconhecido, embora mentalmente sã a parturiente. 

Pronúncia que desclassifica o homicídio qualificado pela asfixia 

para a infi-ação do art. 123 do C6digo Penal confirmada". 

"A mulher, mesmo mentalmente sH, mas abalada pela dor 

física do parto, fatigada, sacudida pela emoção, pode sofrer ob- 

nubilação da consciência, perturbação dos impulsos volitivos 

chegando por isso a matar o próprio filho, durante o parto ou 10- 

go após ele. Maior abalo é de se esperar nos casos de ilegitimi- 

dade do filho, quando a emoçáo do ato psicológico se associa a 
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da vergonha, a do receio das sanções pela família. ou pela socie- 

dade". 

Consta no acórdão, que A. S. foi denunciada como incursa no 

art. 12 1 ,  g 2 O ,  111 do Código Penal, homicídio qualificado por asfixia, 

porque, tendo dado a luz uma criança do sexo masculino, embrulhou-a 

em uma calça e, em seguida, atirou-a num córrego, resultando assim 

sua morte, por asfixia. A ré disse que assim agiu, pois queria esconder 

tal fato de seu pai. Mesmo reconhecendo a existência do estado puer- 

peral, os Desembargadores, em decisão unânime, entenderam que o 

que impulsionou a ré foi a vergonha, ou O medo de uma reação de seu 

pai, que ignorava o deslize praticado pela filha e, por isto, a desclassi- 

ficação do homicídio para o infanticídio foi mantida em segundo grau. 

"Infanticídio. Delito caracterizado. Acusada que, após dar 

à luz, estrangula o filho, matando-o. Fato motivado pelo estado 

puerperal e na defesa da honra. Pronúncia mantida. Inteligência 

do art. 123 do Código Penal". 

"A influência do estado puerperal é o efeito normal e cor- 

riqueiro de qualquer parto. Dada a sua grande frequência, deve- 

rá ser admitida sem maior dificuldade. Presente a causa da hon- 
93 89 

ra, então, deve ser afastada qualquer dúvida a respeito . 

Discutiu-se, no caso acima citado, se a ré deveria ser considera- 

da autora de crime de infanticidio OU de homicídio qualificado. É que 

Z .  M. A. foi denunciada como incursa no art. 123 do Código Penal, 
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acusada de, após dar à luz a uma criança do sexo feminino, no meio 

do mato, tê-la estrangulado, causando-lhe a morte, movida pela influ- 

ência do estado puerperal, "que lhe era particularmente intenso pelo 

receio de ser descoberta a sua anterior gravidez, decorrente de rela- 

ções ilícitas com o concunhado da irmã", ressalta o acórdilo comenta- 

do. 

Chamado a decidir, o Tribunal manteve a decisão a que, 

entendendo que, se dúvida existia quanto a influência do estado 

puerperal, eis que o laudo pericial foi realizado cinco dias após o 

delito e era falho e contraditório, tal dúvida deve ser afastada, uma 

vez presente a honoris causa. 

"Júri. Nulidade. Decisão contrária a prova dos autos. In- 

fanticídio. Materialidade e autoria do delito devidamente com- 

provado. Estado puerperal também. Absolvição, portanto, insub- 

sistente. Novo julgamento ordenado. Apelaçáo provida. Inteli- 
ii 90 gência do art. 123 do CP de 1940 . 

De acordo com o julgado em análise, a ré ocultou sua prenhez 

da família, dando à luz uma criança do sexo feminino no banheiro de 

sua casa e deixando-a cair sobre O vaso sanitário, provocando trauma- 

tismo crânio-encefálico; na sequência dos fatos, cortou-lhe o cordão 

umbilical sem o laquear e, deixando a criança esvair-se em sangue, 

assistiu aos seus últimos estertores, não lhe prestando qualquer so- 

corro e nem pedindo a alguém, muito embora houvesse pessoas em 

sua moradia e fosse garantidora da vida da recém-nascida. 

90 R.T. no 5981338 - 1985 



"Infanticídio. Delito não caracterizado. Hipótese de homi- 

cídio qualificado em concurso formal. Acusada que, desespera- 

da, arremessa seus filhos às águas do rio, provocando a morte 

de ambos por afogamento. Idade de um deles igual hh cinco a- 

nos. ~emi-responsabilidade da mesma. Recurso provido. Inteli- 

gência dos artigos 12 1, § 2O, 111, 5 1, § l0  (atual 70), 22 (atual 

26), parágrafo único, e 123 do Código Penal". 

"Só se admite e compreende o infanticídio como delictum 

exceptum, punido diversamente do homicídio comum e com a 

pena mitigada, quando há motivo de honra e a vítima 6 o rec6m- 

nascido". '' 

No Recurso-Crime no 683.009.237, proferiu a 2" Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul o seguinte acórdão: 92 

"Infanticídio. Julgamento da competência do tribunal do júri. O 

infmticídio tem semelhança, quanto ao seu efeito, com o homicídio, 

recebendo, porém, especial abrandamento de apenação, por razões fi- 

siopsicotógicas, eis que se trata de aç3o praticada sob a influência do 

estado puerperal. A pronúncia apew profere um juizo de admissibi- 

lidade da acusação. O juizo da causa será proferido pelo Tribunal do 

Júri. Improvimento do recurso". 

NO bojo desta decisão, encontra-se o entendimento de que o de- 

lito de infanticidio é considerado um delictum exceptum justamente 

pela influência do estado puerperal, que provoca perturbaçoes fisiop- 
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siquicas na mulher durante o parto ou logo após, em razáo das dores, 

do esforço e da perda de sangue, O que atenua a sua imputabilidade. 

E, acaso o puerpério não causasse nenhuma perturbação psicológica, 

então a ré responderia pelo crime de homicídio. 

4.2.3. ESTADO PUERPERAL COMO ELEMENTAR NORMATIVA 

0 s  dois critérios mais conhecidos que fundamentam a conside- 

ração do crime de infanticidio como delictum exceptum são: psicoló- 

gico e fisiológico. O critério psicológico pretende justificar-'se no de- 

sejo de preservar a honra pessoal, como, por exemplo, a necessidade 

de ocultar a maternidade. O critério fisiológico, por sua vez, que foi o 

adotado pelo nosso Código Penal, admite a influência do estado puer- 

peral. 

O estado puerperal pode determinar, embora nem sempre deter- 

mine, a alteração do psiquismo da mulher dita normal. Em outros ter- 

mos, esse estado existe sempre, durante ou logo após o parto, mas 

nem sempre produz as perturbações emocionais que pode levar a mge 

a matar o próprio filho. Nosso Código Penal, que adota o critério fisi- 

ológico, considera fundamental a perturbação psíquica que o estado 

puerperal pode provocar na parturiente. É exatamente essa perturba- 

ção decorrente do puerperio que transforma a morte do próprio filho 

em um delictum exceptum, nas legislações que adotam o criterio fisio- 

lógico. Não 6 outro o magistério de Frederico Marques que pontifica- 

va: 93 
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"Se não se verificar que a mãe tirou a vida do filho nas- 

cente ou recém-nascido, sob a influência do estado puerpera], a 

morte praticada se enquadrará na figura típica do homicídio. E 

isso, mesmo que o crime tenha sido cometido durante o parto. 

Nesse passo, não seguiu a lei pátria ao que dispõem outras le- 

gislações penais, em que a eliminação da vida do nascente, du- 

rante o parto, é suficiente para a qualificação do crime como in- 

fanticídio". 

Em sentido semelhante proclama a própria Exposição de Moti- 

vos: 

"Esta cláusula (influência do estado puerperal), como 6 

óbvio, não quer significar que o puerpério acarrete sempre uma 

perturbação psíquica: é preciso que fique averiguado ter esta re- 

almente sobrevindo em conseqüência daquele, de modo a dimi- 

nuir a capacidade de entendimento ou de auto-inibiçgo da partu- 

riente. Fora daí, não há por que distinguir entre infanticidio e 

homicídio". 

Enfim, 6 indispensável uma relação de causalidade entre o esta- 

do puerperal e a ação delituosa praticada, esta tem que ser conseqüên- 

cia da influência daquele, que nem sempre produz perturbações psi- 

quicas na mulher. Como destacava Frederico  arques," "durante ou 

depois do parto, pouco importa, sempre é necessário que a morte re- 

sulte da influência do estado puerperal". Não teria sentido, caso con- 

tráno, manter-se o privilégio e o infanticídio representaria uma inver- 

o4 
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são odiosa da ordem natural dos valores protegidos pela ordem jurídi- 

ca. 

O indigitado estado puerperal pode apresentar quatro hipóteses, 

a saber: 

a) o puerpério não produz nenhuma alteração na mulher; 

b) acarretam-lhe perturbações psicossomáticas que são a causa 

da violência contra o próprio filho; 

c) provoca-lhe doença mental; 

d) produz-lhe perturbação da saúde mental diminuindo-lhe a ca- 

pacidade de entendimento ou de determinação. 

Na primeira hipótese, haverá homicídio; na segunda, infantici- 

dio; na terceira, a parturiente é isenta de pena em razão de sua inimpu- 

tabilidade (art. 26, capar, CP); na quarta, terá uma redução de pena, 

em razão de sua semi-imputabilidade. 

Convém destacar que a influência do estado puerperal, corno 

elemento normativo do tipo, deve conjugar-se com outro elemento 

normativo, este de natureza temporal, qual seja, durante o parto ou 

logo após. A presença de qualquer desses dois elementos, isolada- 

mente, é insuficiente para tipificar o delictum exceptum. 

4.3. BEM JURÍDICAMENTE PROTEGIDO 

0 bem jurídico protegido é a vida humana tanto no seu senti- 

do bio-psicológico como social, sendo considerado não apenas um 

simples direito, pois, como diz 1mpallomeniv5 , todos os direitos 
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partem do direito de viver, motivo pelo qual, na ordem lógica, o 

primeiro dos bens e o primordial interesse do homem é a vida. 

A existência humana, independentemente da qualidade do 

homem, de seus atributos ou condições, deve ser respeitada por to- 

dos, máxime diante da sua dupla importância valorativa, visto de 

um lado surgir o interesse singular e supremo que cada ser humano 

possui pela conservação da sua existência e, de outro, despontar o 

interesse do agregado social, O interesse dos povos politicamente 

organizados em salvaguardar a condição moral e material que a vi- 

da humana representa. 

O Estado, portanto, impõe como imperativo jurídico que ela 

seja respeitada de forma absoluta e, sem entrarmos em maior consi- 

deração, já que a lei a respeito e clara e taxativa, protege-a, como é 

sabido, desde a concepção ate o instante da sua extinçãog6 . 

Assim sendo, todo ser humano, como alerta Eusébio Gomes9' 

, tem direito a vida em qualquer situação e por mais precária ou e- 

fêmera que ela seja, devendo o Estado protegê-la e garanti-la contra 

todo e qualquer abuso, razão pela qual não pode este dela dispor, 

corninando pena de morte no ordenamento jurídico penal. 

E isto porque, como bem sentencia Miguel ~ e a l e ' ~  , quando o 

Estado determina a eliminação do bem supremo, que é a vida, entra 

esse em desarmonia com a própria natureza do direito, pois destrói 

aquele a quem a pena se destina. 

96 Rubens Limongi França, Manual de Direito Civil, S ~ O  Paulo, Revista dos Tribunais, 1966, 
vol. I 
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A existência do homem, mesmo nos tempos em.que os siste- 

mas jurídicos determinavam para O Estado lugar de destaque, sem- 

pre foi protegida com as mais severas punições. 

Desta forma e, como bem fundamental dos direitos humanos 

que é, passaram as legislações, seguindo a estruturaçáo do sistema 

propugnado por Von ~ i s z t ~ ~  , a outorgar-lhe lugar primacial em re- 

lação aos demais valores jurídicos tutelados e, portanto, é colocada 

nos modernos ordenamentos a cabeça do sistema jurídico. - 

É de se notar, entretanto, que essa importância valorativa no 

que diz respeito a existência do feto OU do infante, veio a ser des- 

naturada em virtude das ideias lançadas por Feuerbach, as quais fo- 

ram a seguir desenvolvidas na Itália por Carrara e Romagnose e na 

Inglaterra por ~ e n t h a n l ~  . 

Esse tratamento foi engendrado por um sentimentalismo sur- 

gido durante o período iiuminista, sentimentalismo esse que deter- - 
minou a mitigação penal de uma conduta que, não deveria ter mere- 

cido indulgência, muito menos pode hoje merecê-la diante da reali- 

dade sócio-cultural de nossos tempos. 

Notemos desde logo, também, quão mal interpretadas foram 

as idéias de Beccaria pois, como demonstraremos, a colocação do 
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problema pelo grande Mestre foi completamente diversa daquela 

que os juristas desde Feuerbach lhe adjudicaram. 

O bem jurídico do crime de infanticídio, a exemplo do homi- 

cídio, é a vida humana. Protege-se aqui a vida do nascente e do re- 

cém-nascido. Comparativamente ao crime de homicídio apresenta- 

se duas particularidades: uma em relação aos sujeitos do crime e 

outra em relação ao período da vida a que se destina esta proteção 

legal. Relativamente aos sujeitos, no pó10 passivo pode figurar so- 

mente o filho, enquanto que no pólo ativo, somente a mãe, emocio- 

nalmente fragilizada pelo puerperio, afora a possibilidade da parti- 

cipação de terceiro; em relação ao aspecto temporal, somente du- 

rante o parto ou logo após a sua consumação. Essas duas particula- 

ridades serão examinadas, detidamente, em capitulo próprio. 

Modernamente, não se distingue mais entre vida biológica e 

vida autonoma ou extra-uterina. É indiferente a existência de capa- 

cidade de vida autônoma, sendo suficiente à presença de vida bio- 

lógica, que pode ser representada pela "existência do mínimo de a- 

tividades funcionais de que o feto ja dispõe antes de vir à luz, e das 

quais é o mais evidente atestado a circulação sanguínea". 

4.4. SUJEITO ATIVO E SUJEITO PASSIVO 

Somente a mãe pode ser sujeito ativo do crime de infanticídio e 

desde que se encontre sob a influência do estado puerperal. O infanti- 

cidio é, na expressão de Magalhães Noronha, "crime da genitora, da 

puérpera". Trata-se de crime próprio, que não pode ser praticado por 

qualquer um. 



Sujeito passivo, segundo expressão literal do art. 123, é "0 

próprio filho", vocábulo que abrange não só o recém-nascido, mas 

também o nascente, diante da elementar contemplada no próprio dis- 

positivo, durante o parto ou logo após. Constata-se que o Código Pe- 

nal de 1940 ampliou a concepção de infanticidio que era adotada pelo 

Código Penal de 1890, posto que este diploma legal admitia, como su- 

jeito passivo, somente o recém-nascido, nos seus primeiros sete dias 

de vida. A partir dessa orientação, adotada pelo atual Código Penal, 

sujeito passivo deste crime passou a ser não só o recém-nascido, mas 

também o feto nascente. Esta expressão - feto nascente - tem sido al- 

vo de crítica, pois quem está nascendo com vida não é feto - nem bio- 

lógica nem juridicamente - mas pessoa. Neonato é o recém-nascido e 

nascente é aquele que está nascendo. 

Assim, a vida extra-uterina autonoma do neonato deixou de ser 

condipão indispensável do infanticídio, sendo suficiente a vida bioló- 

gica, que pode ser comprovada pelos batimentos cardíacos, pela circu- 

lação sanguínea ou qualquer outro critério admitido pela ciência médi- 

ca. 

No dizer de Nelson Hungna, "O feto vindo a luz já representa, 

do ponto de vista biológico, antes mesmo de totalmente desligado do 

corpo materno, uma vida humana. Sob O prisma juridico-penal, é, as- 

sim, antecipado o início da personalidade. Remonta esta ao inicio do 
7 9  101 

parto, isto 6 ,  à do feto no orificio do útero . 

Embora não possua ainda todas as funções vitais, não se pode 

negar que o nascente seja um ser vivo. Ao contrário do Código Rocco 



de 1930, que criou uma figura intermediária entre o aborto e o infanti- 

cidio - feticidio - o Código Penal Brasileiro de 1940 equiparou o nas- 

cente ao recém-nascido, não havendo, assim, espaço para algo inter- 

mediário entre aborto e infanticídio. Sujeito passivo do crime de infan- 

ticídio, enfim, somente pode ser o próprio filho, recém-nascido ou o 

que está nascendo. O feto sem vida não pode ser sujeito passivo, nem 

de infanticídio nem de homicídio. 

Qualquer ser humano isolado ou associado pode ocasionar a 0- 

cisão de um ser nascente ou de um recém-nascido, todavia, em se tra- 

tando de um delito excepcional, as legislações adotaram diversos cri- 

térios para determinar quais as pessoas que podem ser consideradas 

sujeitos ativos do delito. 

Num primeiro grupo congregam-se as legislações que apenas 

admitem como sujeito ativo a mãe, pois não concebem, rigorosamente 

falando, que seja a conduta do infanticidio praticada por outra pessoa. 

Esse critério, restringindo exclusivamente o beneficio à mãe, ou 

é adotado por considerarem personalissima a circunstância elementar 

do estado puerperal, o qual niio admite foros de cornunicabilidade ou é 

determinado por se entender que o motivo de honra, única e exclusi- 

vamente pode abalar a reputação daquela, a ponto de fazê-la sentir o 

impulso de destruir o fruto da sua vergonha- 

Legislapões outras, por sua vez, tal como a italiana (art. 578 do 

Código Penal anterior) e a portuguesa (arte 356 do Código Penal de 

1886) estendem o beneficio a toda e qualquer pessoa que dê morte ao 

neonato ou ao infante. (O Código atual, tanto da Itália, como de Por- 

tugal, será transcrito em capitulo da Legislação comparada). 



Os doutrinadores justificam a posição dessas legislações, alicer- 

çados na necessidade de ser mantida a homogeneidade do sistema, se- 

ja para evitar a quebra das regras gerais quanto à co-autoria, seja em 

razão de que as circunstâncias subjetivas não podem ser consideradas 

como meras atenuantes. 

~á crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. São 

os chamados crimes comuns. Exemplos de tais crimes como o homici- 

dio, o furto, o estelionato, a calúnia. Outros, porem, necessitam de de- 

teminadas condições do sujeito ativo para a sua configuração, como 

crimes próprios. 

O infanticidio é um crime próprio, porque a figura típica exige 

que o sujeito ativo possua a condição natural de ser parturiente, e a 

condição de parentesco (ser mãe do nascente ou do neonato). 

Neste ponto, é mister esclarecer-se a diferença entre crime pró- 

prio e crime de máo própria. O primeiro, como já foi definido, 6 aque- 

le que só pode ser cometido por determinada categoria de pessoas, eis 

que o sujeito ativo precisa possuir uma especial capacidade penal. Já 

o crime de mão própria é aquele que só pode ser cometido pelo sujeito 

em pessoa. Exemplo deste crime e o de falso testemunho (art. 342 do 

Código Penal), porque ningukm poderá mandar outrem praticar falso 

testemunho em seu lugar. 

A conseqüência de tal distinção 6 que no crime próprio, o sujei- 

to ativo pode determinar a outrem a Sua execução, e este terceiro autor 

também será. 



NO crime de mão própria, ao reves, ninguém o comete. por intermédio 

de outrem. Portanto, neste crime OS estranhos podem intervir como p d c i -  

pes, mas não como autores. 

Assim, sujeito ativo do infanticídio é a mãe, no ensinamento de 

Edgard Magalhães ~oronha:'" "O infanticídio é o crime da genitora, 

da puérpera. É, portanto, a mãe que se acha sob a influência do estado 

puerperal". 

0 Código atual ampliou o conceito de infanticidio: o sujeito 

passivo do mesmo já não é apenas o reckm-nascido, mas também o fe- 

to nascente. Fica dirimida a dúvida que se apresentava no regime do 

Código anterior, quando o crime se realizava na fase de transição da 

vida uterina para a vida extra-uterina. 

Nélson ~un~r ia ," '  com a notoriedade e a autoridade que lhe é 

reconhecida, já afirmava: 

"Deixou de ser condição necessária do infanticídio 4 vida 

autônoma do fruto da concepção. 0 feto vindo a luz já represen- 

ta, do ponto de vista biológico, antes mesmo de totalmente des- 

ligado do corpo materno, uma vida humana". 

"Sob o prisma jurídico-penal, é, assim, antecipado o inicio 

da personalidade. " 

A lei usa a expressão durante O parto OU logo após. Conseqüen- 

temente, o crime apresenta um inicio preciso, mas um fim impreciso. 

1 02 NORONHA, Edgar de MagalhBes, Direito Penal, 31' ed., Sao Paulo, Saraiva, 2000, ~ 0 1 . 2 ,  
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A primeira parte refere-se ao feto nascente, que, segundo Oswaldo Pa- 

taro,lo4 "é aquele em plena expulsâo, mesmo que ainda nâo tenha res- 

pirado". 

A dificuldade surge quando se procura o sentido da segunda par- 

te da expressão, que corresponde, na lei italiana, ao termo immedia- 

tamente dopo i1 parto. Aquela diz respeito ao feto recdm-nascido que, 

para Wanderley Lacerda ~ a n a s c o , ~ ~ ~  "é O feto que já nasceu". 

O critério mais seguido é aquele que concilia a expressâo logo 

após o parto com a permanência do estado puerperal. Explica Paulo 

Sérgio Leite Fernandes: 'O6 

"0 puerpério, de seu lado, pode prolongar-se. Não se fala, 

evidentemente, das psicoses puerperais (estas se iniciam entre a 

primeira e há segunda semana após O parto, de acordo com J. 

Alves Garcia), nem das psicoses da lactação (ocorrem depois da 

sexta semana do puerpério). Fala-se daquelas perturbações psí- 

quicas co-existentes com o parto. Elas podem continuar depois 

dele, sem intempção. É claro que se a mulher mata o filho du- 

rante a manifestaçao dessa perturbação, matou-o logo após o 

parto. E o infanticidio, então, deve ser reconhecido". 

Só pensando desta forma pode-se enfrentar dificeis hipóteses, 

como a que se segue: a mulher, na ocasião do parto, cai em inconsci- 

ência provocada por grande hemorragia. Continua inconsciente, pro- 

longando-se o seu estado por muitos dias. Recobra-se, conveniente- 

mente tratada e, imediatamente após Seu retomo à consciência, mata o 
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filho. No exemplo trazido a colação, está caracterizado o infanticidio, 

apesar do tempo decorrido entre o parto e a morte do feto, eis que a 

mulher ainda se achava sob a influência do estado puerperal. 

0 puerpério pode se prolongar por tempo que avança bem além 

da data do parto. Nem por isso a morte do filho, pela própria mãe, se 

considerará como infanticídio, se não se verificar tenha ela agido sob 

a sua influência e durante o parto ou logo após o mesmo. Portanto, na 

elaboração do quesito acerca do assunto, cumpre ao juiz atentar ao 

verbo da ação típica legal, que é o de agir a ré sob a influência daque- 

le estado. 

São cabíveis mais duas observações, no que concerne ao sujeito 

passivo do crime de infanticídio. 

A primeira é a de que prescinde o delito da viabilidade, ou seja, 

da capacidade de viver fora do seio materno, da adaptação as condi- 

ções e regularidades de vida exterior. Em suma, um recém-nascido in- 

viável 6 sujeito passivo do crime, contanto que tenha nascido com vi- 

da. 

A jurisprudência tem considerado a prova do nascimento com 

vida, para a caracterização do infânticidio, como se observa no se- 

guinte acórdão: 

''Infanticídio. Prova técnica estabelecendo que a criança nasceu 

a termo e com vida. Resposta negativa dos jurados a essa evidência. 
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A segunda observação consiste no fato de que ainda que disfor- 

me ou monstruoso, o neonato goza da tutela legal. E náo h~ razgo pa- 

ra, em uma sociedade civilizada, exclui-lo dessa proteção. Há de tra- 

tar-se, obviamente, de feto já expulso do claustro materno e com vida. 

Sendo um ovo degenerado, mas sem vida, não pode ser sujeito 

passivo do delito. 

4.5. ELEMENTO TEMPORAL DO INFANTICIDIO 

A circunstância de tempo - durante o parto ou logo apds - e e- 

lemento normativo do tipo. O Código Penal de 1940 delimitou, assim, 

o período da influência do puerpério. Nesse sentido, lucidamente ob- 

servava Roberto Lyra: 

"0 que ninguém nega, o que todos reconhecem e procla- 

mam, sem sombra de dúvida, é que, durante o parto ou logo a- 

pós, há estado puerperal. NBo importa se começa antes ou val 

além, o fato é que, infalivelmente, com maior ou menor intensi- 

dade, ocorre durante o parto ou logo após, isto é, no período 

mencionado pelo Código, podendo ter OU náo a indispens8vel re- 
108 lação com o crime". 

com efeito, ele pode ir além OU pode começar antes, mas para 

os efeitos do Código importa sua influência durante ou logo após 

parto. Se a morte do feto ocorrer antes do inicio do parto será aborto, 
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se não sobrevier logo após será homicidio. Heleno ~ragosol*~ definia o 

parto como "o conjunto dos processos (mecânicos, f siológicos e psj- 

cológicos) através dos quais o feto a termo OU viável separa-se do or- 

ganismo materno e passa ao mundo exterior". Inicia-se o parto com a 

dilatação, ampliando-se o colo do útero; a seguir o nascente 6 impeli- 

do para o exterior, caracterizando a fase da expulsão. Por fim, a pia- 

centa destaca-se e é expulsa pelo organismo, sendo esvaziado o úte- 

ro.Com isso, está encerrado o parto, mesmo que o cordzio umbilical 

não tenha sido cortado. 

No entanto, qual é o verdadeiro sentido e o real alcance da ele- 

mentar durante o parto ou logo após? 

Heleno ~ r a ~ o s o " ~  afirmava que "esta expressiio significa logo 

em seguida, imediatamente após, prontamente, sem intervalo". Ex- 

pressões como essas, "logo após", "logo depois" e similares são usu- 

ais no nosso ordenamento jurídico e, não raro, criam dificuldade de 

ordem prática, em razzio da vagueza que encerram. 

Tourinho ~ilho"' comentando o "flagrante impróprio" e o "fla- 

grante presumido", representado pelas express6es "logo após" e "logo 

depois", respectivamente, afirma que o legislador quis estabelecer 

"urna relapão de imediatidade", embora não de absoluta imediatidade, 

por que senão a hipótese seria outra. 

A doutrina, de um modo geral, tem sustentado que se deve dar 

uma interpretação mais ampla, para poder abranger todo O período do 
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estado puerperal, com o que estamos de pleno acordo. Magalháes No- 

ronha, mais pragmático, lembrava, por sua vez, que: 

"a lei não fixou prazo, como outrora alguns códigos fazi- 

am, porém, não se lhe pode dar uma interpretação mesquinha, 

mas ampla, de modo que abranja o variável período do choque 

puerperal. É essencial que a parturiente não haja entrado ainda 

na fase da bonança, em que predomina o instinto materno". 

Nelson ~ u n ~ r i a " ~  também concordava com o termo limite dessa 

liheralidade, destacando que era fundamental "que a parturiente ainda 

não tenha entrado na fase de bonança e quietaçlro", quando predomi- 

naria o instinto maternal. Após esse período, todos estamos de acordo, 

o crime só poderá ser o homicídio. 

Neste ponto fundamental, a conclusão lógica é que nenhuma das 

elementares - nem a personalíssima nem a temporal - pode ser avalia- 

da isoladamente. Ambas devem ser analisadas individualmente, 6 evi- 

dente, mas devem ser avaliadas conjuntamente. A elementar logo a- 

pós o parto só alcançará seu verdadeiro sentido se estiver subordinada 

à elementar anterior - sob a influência do estado puerperal. 

O elemento cronológico do infanticídio está contido na expres- 

são durante o parto ou logo após, encontrando-se a mesma na parte 

final do tipo em análise. 

0 s  doutrinadores procuram, na cauda do texto, a luz que o es- 

clareça e ponha fim a qualquer polêmica, quanto aos seus termos ini- 

ciais. 
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O parto, referido no texto legal, é O que cornega com o período 

de expulsão; ou melhor, com o rompimento da membrana amniótica. 

Então, tem-se que, antes deste periodo, a ocisão do feto constitui cri- 
me de aborto, podendo acontecer em várias modalidades (arts. 124 a 

127, do Código Penal), e, no decorrer daquele período, configurado 

estaria a primeira parte da expressão - durante o parto. 

Quanto à parte final da expressáo em teia - logo após -, Nklson 

Hungria * 1 3  entende que deve a mesma ser subordinada à frase anterior 

do art. 123 - sob a influência do estado puerperal. A interpretação da- 

quela expressão deve ser suficientemente ampla, de modo a abranger o 

variável período do choque puerperal. E conclui: 

"O que se faz essencial, porém, do ponto de vista jurídico- 

penal é que a parturiente ainda não tenha entrado na fase de bo- 

nança e quietação, isto é, no período em que já se afirma, pre- 

dominante e exclusivista, o instinto maternal. Trata-se de uma 

circunstância de fato a ser averiguada pelos peritos médicos e 

mediante prova indireta". 

4.6. O ELEMENTO SUBJETIVO 

Na legislação penal brasileira, existem duas espdcies de tipos 

penais: o tipo dolos0 e o tipo culposo. Em sua maioria, são os da pri- 

meira espécie; minoritários, portanto, são os tipos culposos. 

O que é dolo e o que é culpa? 

113 
HUNGRIA, Nelson, Comentários, op. cit., p. 264 



Basicamente, dolo é a vontade dirigida a obtenção de um resul- 

tado determinado. Como, no campo do Direito Penal, a lei elenca de- 

terminadas condutas que, se realizadas, são consideradas ilícitos pe- 

nais, cuja conseqüência é a imposição de uma sançao (pena); e como 

estas hipóteses legais - tipos penais - s50 compostas de elementos 

que o compõem; pode-se, em suma, dizer que dolo é a vontade de 

concretizar os elementos componentes do tipo penal. 

Logo, a mulher, grávida, que mata a criança nascente OU neona- 

to, durante ou logo após o parto, sob 0 impacto do estado puerperal, 

concretiza todos os elementos que compõem o tipo do art. 123 do Có- 

digo Penal. E a sua conduta é dolosa, pois ela dirigiu o seu atuar com 

a vontade de obter o resultado previsto como ilícito pela lei penal. A 

doutrina é unânime quando afirma que O infanticídio somente admite a 

modalidade dolosa, não se punindo o infanticídio a titulo de culpa, 

Pela metodologia adotada pelo sistema pátrio, conclui-se que o 

Direito Penal Positivo foi construido em função do dolo, sendo a culpa 

exceção - não menos importante - aquela modalidade de açâo. A cul- 

pa é a inobserv$ncia do cuidado objetivo necessário, manifestada nu- 

ma conduta que produz um resultado objetiva e subjetivamente previ- 

sível. Se, no tipo doloso, pune-se a açâo OU omissão dirigida ao fim 

ilícito, no tipo culposo o que se pune é 0 comportamento mal dirigido 

para o fim licito. Para condenar alguém pelo cometimento de um crime 

culposo, o julgador deverá perguntar a si mesmo como agiria o homem 

comum naquela circunstância, respondendo a três indagações: 

a) O réu foi negligente, em seu atuar? 

b) Foi imprudente? 



c) Foi imperito? 

Na resposta afirmativa a qualquer das três perguntas, a sentença 

condenatoria será inevitável; na negativa das três questões, a absolvi- 

ção se impõe, pois a negligência, a imprudência e a imperícia sáo as 

formas de manifestação da ausência do cuidado que todas as pessoas 

devem ter na vida em sociedade, previstas pelo art. 18, 11, in fine, do 

Código Penal. 

Negligência é a ausência de precaução ou indiferença em r&- 

ção ao ato realizado. Isto se dá, quando se deixa uma arma de fogo ao 

alcance de uma criança. 

~ ~ ~ ~ d ê n c i a  é a prática de um fato perigoso, como dirigir um 

veículo em rua movimentada com excesso de velocidade, por exemplo. 

Imperícia 6 a falta de aptidão para o exercício de arte ou profis- 

são. Neste passo, o medico necessita de aptidáo teórica e prhtica para 

o exercício de sua atividade. Se, por ausência de conhecimento tebriço 

OU prático, o profissional, no desempenho de seu mister, causar dano a 

interesse jurídico de terceiro, terá obrado com imperícia. 

Então, como os tipos de crime, no Código Penal vigente, em re- 

gra, s8o dolosos, segue-se que é necessbio que venha expressa na lei 

a modalidade culposa, quando O legislador desejar punir esta conduta 

também. Compare-se o caput do art. 121 do Código Penal (homicídio 

doloso), com o 5 3" do mesmo artigo (homicfdio culposo) e chegargse- 

á facilmente a tal conclusão. 



Por este motivo, é forçoso deduzir-se que o legislador somente 

pune o infanticidio doloso, não havendo punição para a modalidade do 

infanticidio culposo. 

Mas, ainda na modalidade dolosa, as dificuldades nHo desapare- 

ceram. Mesmo na ótica finalista da ação, onde o dolo 6 o elemento 

subjetivo do tipo; ou seja, o dolo está na ação, integrando a conduta, 

no fim a que se dirige, o de realizar os elementos que compõem o tipo 

penal, mesmo assim parece dificil conciliar esta vontade com a cláusu- 

la sob a influência do estado puerperal. 

Como já foi visto, o estado puerperal causa grande impacto no 

organismo da parturiente e, conseqüentemente, no seu pensar e no seu 

agir. Então, como conciliar a idéia de dolo com esta influência do es- 

tado puerperal? É possível esta coexistência? Não serão as noções ex- 

cludentes, uma da outra? 

Não é o que pensam os doutos. 

José Frederico Marques: 

"citando Seeling, diz que a mulher 'age sous ie coup dc 

17impulsion du moment7, dando-se este impulso em razHo dos 

abalos e choques oriundos do parto e da angustiante expectativa 

do mesmo, mormente quando estão presentes circunstâncias par- 

ticulares que agravam a depressão psíquica e enfraquecem a sua 

autodeterminação. Mas, nem por isso deixa de ser doloso, con- 

cordando com Logoz quando este assevera que l'infanticide est 

une infraction intentionelle". 
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Anibal ~ r u n o  ls ensina que: 

"Só se pune a forma dolosa do infanticídio. Não há infan- 

ticidio por culpa no nosso Direito vigente: o C6digo nso o pre- 

vê, e se o resultado da morte provém de culpa, ser( por homicí- 

dio culposo que se punirá o agente. 0 dolo consiste apenas na 

representação e vontade de matar O próprio filho, nas condiç6es 

expressas no texto, ou, quando a vontade não se dirige ao resul- 

tado de morte, em prever o agente esse resultado com0 provável 

ou possível e aceitar o risco de produzi-lo. Dolo direto ou even- 

tual". 

Magalhães ~ o r o n h a " ~  tece o seguinte comentário: 

"0 delito só é punido a titulo de dolo. Não ocorre o espe- 

cifico, ao contrário do Código italiano: ...p ara salvar a própria 

honra ou a de um parente próximo". 

"Nosso diploma não define o infanticidio culposo, poden- 

do, entretanto, a morte do nascente ou neonato sobrevir por cul- 

pa. Se, uma mulher já assaltada pelas dores do parto, porem, 

não convicta de serem as da délivrance, dá repentinamente luz 

(há casos registrados em ônibus, bondes e trens), vindo o neona- 

to a fraturar o crânio e morrer, deverá ser imputada por homicí- 

dio culposo". 

Reproduz-se a lição de Heleno ~ragoso: 'I7 
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crime se imputa a titulo de dolo, que é; na espbcie, a 

vontade dirigida a morte do próprio filho. No sistema do CP de 

1969, a ilicitude exigia particular motivação e, pois, um elemen- 

to subjetivo (dolo especifico), pois a aç%o de matar teria de ser 

praticada com o fim de ocultar a própria desonra". 

Se a mulher culposamente matasse a criança que pretendia ape- 

nas ocultar para evitar sua desonra, praticaria o crime de homicídio 

culposo. 

Depreende-se do ensinamento dos autores citados que é possível 

a conciliação do dolo com a influência do estado puerperal, consistin- 

do O dolo, de acordo com o tipo, na vontade de matar o próprio filho, 

e estando este animus motivado e atingido pela repercussão fisica e 

mental que o puerpério causa no organismo da mulher. 

Quanto ao elemento subjetivo, a maior parte dos autores, como 

Frederico ~ a r ~ u e s " ~  , tem dedicado ao tema parcas linhas e outros, 

como Sebastian ~ o l e r " ~  , deixaram de tecer qualquer comenthrio es- 

pecifico a respeito. 

Nesses sucintos comentários afirmam unanimemente os doutri- 

nadores ser o dolo (como vontade de destruir urna vida humana) a uni- 

ca forma do elemento subjetivo requerido pela figura em tela. 

Salientam ainda, no intuito de distinguir o dolo homicida do 

infanticida, estar neste último a vontade do agente, impulsionada por 

um estado animico inexistente no primeiro. 
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Esse estado anímico emana, para os psicologistas; do intuito do 

sujeito ativo em ocultar a sua desoma, enquanto, para os defensores 

da corrente psico-fisiológico, é determinado pela perturbação mental 

sofrida pela mãe durante O puerpéno. 

Embora essas posições pareçam Corretas a primeira vista, cada 

uma logicamente sob o prisma da concepção que defende, padecem, a 

nosso ver, de sérios defeitos de natureza técnico-jurídica. 

Essa afirmativa diz respeito inicialmente a confusão que instau- 

ram entre dolo e estado anímico, isto porque, enquanto aquele é ele- 

mento da culpabilidade, este é elemento subjetivo do tipo. 

O primeiro exige mero nexo subjetivo entre a conduta e o resul- 

tado ou, além disso, requer um juizo de reprovação por nâo ter o su- 

jeito ativo agido de conformidade com a norma. Já o segundo deriva 

de específico requisito psicológico que reside no tipo penal, o qual e- 

xige uma especial característica psicológica determinante do justo ou 

do injusto, característica essa que, se ausente, impossibilita a adequa- 

ção típica. I2O 

A teoria psico-fisiológico incorre ademais em flagrante contra- 

senso. Ora, se como vimos ao descrever a posição dos seus defenso- 

res, a mãe infanticida nada sabe sobre a conduta praticada em razão 

da obnubilação produzida pelo estado puerperal, é de se perguntar: 

como pode alguém agir com dolo, de forma voluntária e consciente 

para simultaneamente sofrer Uma perturbação psíquica que não lhe 

permite entender a ilicitude da sue conduta7 
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Alguns autores, como Sa pereiraI2' , (em carta enviada a Hun- 

gria) têm procurado remediar essa contradição, alegando que o estado 

puerperal não elimina na mãe a sua consciência, bem como n8o perde 

ela a razão e os instintos, porém, deve a sua mente considerar-se aba- 

lada, de pleno direito, em virtude das dores sofridas durante o puerp6- 

rio. 

Ocorre, todavia, que essa colocação do problema, como asseve- 

ra Olavo Ribeiro de  ari ia:'*^ 

"Significa jogar por terra todas as comprovadas conclu- 

sões da ciência médica". 

Além disso, como mostramos ao tratar do estado puerperal, se 

os efeitos psíquicos que dele resultam provêm de causas mentais pré- 

existentes, cujos fenômenos patolbgicos determinam no sujeito ativo 

verdadeira incapacidade de querer e entender o caráter criminoso da 

conduta, a assertiva de Olavo Ribeiro de Faria ganha maior colorido. 

De outra parte, cumpre notar que a forma culposa é negada pela 

maioria dos doutrinadore~."~ 

Existem autores, entretanto, como ~ e d i o * ~ ~  que propugnam a 

necessidade de se criar a figura culposa do infanticidio, pois pode 0- 

correr que a mãe, em razão do seu estado emotivo, nHo procure assis- 

tência médica e, assim v.g., realizando o parto a sós, imprudentemen- 

te, durante o mesmo provoca a niptura de um órgão da criança, rem- 
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pimento esse que produz a sua morte, embora esta não tenha sido o 

fim colimado por aquela. 

Nesses casos, continua Pedio, não 6 possível punir-se a mge 

com a mesma pena do homicídio C U ~ ~ O S O ,  pois a sua conduta viu-se 

impregnada por particular circunstância subjetiva que deveria deter- 

minar uma pena inferior aquela cominada para o homicídio culposo. 

Mais longe, ainda, vai Pedio quando em apoio as idéias de Pari- 

nain, entende necessário seja criada a figura do infanticídio preterdo- 

loso. 

Para tanto, o autor narra o seguinte exemplo: 

Certa mãe, para evitar que alguma visita inesperada veja a cri- 

ança recém-nascida, deixa-a no terraço exposta a intempérie (num dia 

de intenso frio) e, quando a visita se retira, verifica que a criança fale- 

ceu de pneumonia. 

~ ã o  vemos, entretanto, como admitir a conduta infanticida, pro- 

voca& por negligência ou imprudência. Isto porque: 

a) se o motivo de honra for à causa acolhida pelo ordenamento 

jurídico, sem dúvida deverá estar presente o elemento vontade de sal- 

vaguardar a desonra, razãio porque, se mera previsibilidade houve por 

parte da agente, a sua conduta somente poderá adequar-se a figura do 

homicídio culposo. 

b) se a causa elementar adotada for o estado puerperal, com 

maior razão ainda não se poderá falar em conduta negligente ou im- 

prudente, eis que, se para os defensores dessa corrente, durante o pu- 

erpéno a parturiente vê-se privada da sua capacidade de querer e en- 



tender o caráter da sua conduta, impossível se toma, não só falar em 

dolo como, também, em possibilidade de antever o resultado não dese- 

jado. 

NO que tange ao exemplo arquitetado por Pedio quanto ao pre- 

terdolo, parece-nos, também, descabido, pois não passa de um caso 

típico de exposição ou abandono de recém-nascido, conduta essa que, 

se possui características semelhantes às do infanticidio, com este não 

se identifica. 

Para Flamínio Fávero: 12' 

"as legislações e, dentre elas a nossa, incorreram em na- 

grante repetição quanto às figuras dos arts. 123 a 134". 

Nelson ~ u n ~ r i a :  '26 

"nega essa assertiva, entendendo que O último dispositivo 

em questão não requer, como o anterior, o ânimo de matar". 

Concordarnos com essa posição pois, se para o infanticidio re- 

quer-se o dolo, (vontade do agente no sentido de provocar a morte da 

criança), não se dá o mesmo com aquele caso específico de exposição 

ou abandono de recém-nascido, visto cingir-se neste caso a vontade 

do agente, exclusivamente, a esses dois núcleos do tipo, enquanto o 

resultado morte apenas apresenta-se ao sujeito ativo como previsível, 
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sendo, portanto, o preterdolo a forma do elemento subjetivo requeri- 

do. 127 

A ação central descrita no tipo penal é exatamente a mesma do 

homicídio: matar. Assim, toda e qualquer conduta que produzir a su- 

pressão da vida humana, tal como no homicídio, pode sinalizar o ini- 

cio da adequação típica do crime de infanticídio. Contudo, a norma 

que emerge do art. 123, definidor do crime de infanticidio, 'e produto 

de lex specialis, que exige, conseqüentemente, a presença de outros 

elementos da estrutura típica. A conduta típica consiste em matar, sob 

a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou 

logo após. 

Trata-se, com efeito, de crime próprio (m8e e sob influência do 

estado puerperal) e privilegiado, pois O verbo núcleo do tipo e o mes- 

mo do homicídio (art. 12 I), mas a pena cominada é bem reduzida, pa- 

ra a mesma ação de matar. 

Pode-se destacar, para um exame analítico, as seguintes particu- 

laridades dessa forma peculiares de matar alguém, que a distinguem 

do homicídio convencional: 

a) qualidade ou condição dos sujeitos ativo e passivo da açâo 

delituosa; 

b) influência biopsíquica OU fisiopsicológica do estado puerpe- 

ral; 

127 BALESTRA, AndrBs Augusto, Abandono e Exposi~Bo de Incapaz, In EnciclopBdia saraiva 
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c)circunstância temporal contida no tipo: durante o parto ou 10- 

go após. 

É crime próprio por que somente a mãe pode cometê-lo e contra 

o próprio filho, nascente ou recém-nascido. Não se trata, na verdade, 

somente da vida de quem acaba de nascer, mas tambbm da de quem 

está nascendo, pois, tanto quanto outro pode ser morto. Necessário, 

no entanto, que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal. O 

puerpério, elemento fisiopsicológico, é um estado febril comum gs 

parturientes, que pode variar de intensidade de uma para outra mulher, 

podendo influir na capacidade de discernimento da parturiente. O in- 

fanticidio é, a rigor, uma modalidade especial de homicídio privilegia- 

do. 

0 fato, contudo, de tratar-se de crime próprio não impede que 

possam existir co-autores e participes, desde que tenham, logicamente, 

atividade secundária, acessória. Se o terceiro for quem executa a ação 

de matar o nascente ou recém-nascido, responderá por homicídio e, 

neste caso, não há que se falar em violação da comunicabilidade da 

elementar típica (influência do estado puerperal), pois a ação principal 

não foi da mãe puérpera, mas do terceiro, Como será exposto, no item, 

o "concurso de pessoas no delictum exceptum". 

E, finalmente, chama atenção a circunstância temporal contida 

no tipo, como elemento nomativo, indicando que a ai80 só pode ser 

executada durante o parto OU logo após. Pela importância e peculiari- 

dade dos dois elementos normativos - sob influência do estado puer- 

peral e durante o parto ou logo após - Procuramos examiná-los, mais 

detidamente, em tópicos separados e em capítulo próprio. 



Pode-se concluir, além dos sujeitos especiais (mae e filho), an- 

tes do início do parto o crime sera de aborto e se n%o houver a influ- 

ência do estado puerperal ou o requisito temporal não existir (durante 

o parto ou logo após), o crime sera de homicídio. 

Quanto ao aspecto subjetivo da adequação típica, vejamos. 

O dolo - direto ou eventual - é o elemento subjetivo do tipo e 

consiste na vontade livre e consciente de matar o próprio filho, duran- 

te o parto ou logo após ou, no mínimo, na assunção do risco de mata- 

10, ou, em outros termos, a mãe deve querer diretamente a morte do 

próprio filho ou assumir o risco de produzi-la. A vontade e a consci- 

ência devem abranger a ação da mãe puérpera, os meios utilizados na 

execução (comissivos ou omissivos), a relação causal e o resultado 

morte do filho. Convém registrar uma certa contradição na tipificaçao 

deste crime, que só admite a modalidade dolosa, lucidamente destaca- 

da por Helena ~ r a ~ o s o ' ~ :  que ~finnava: 

"Exige o dolo, porem, na forma de vontade viciada pelas 

perturbações resultantes da influência do estado puerperal" 

A consciência e a vontade, que representam a essência do dolo, 

também devem estar presentes no dolo eventual, para configurar aque- 

la relação volitiva mínima entre o agente e o resultado, sendo insufici- 

ente a simples ciência da probabilidade do resultado. E essa relaçao 

assume transcendental impodhcia, neste tipo penal que não admite a 

modalidade culposa, pois constitui 0 grande elemento diferenciador 

entre dolo e culpa, como já afirmamos- 
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NOSSO Código Penal não exige o elemento subjetivo especial do 

tipo, isto e, o especial fim de agir, conhecido na linguagem da doutri- 

na clássica, como dolo especifico, terminologia que não adotamos. ES. 

se elemento subjetivo especial é indispensável naquelas legislações 

que adotam o critério subjetivo, pois a conduta de matar o próprio fi- 

lho, deve ser praticada com o fim de ocultar desonra própria. 

Este tipo penal não prevê a modalidade culposa. Alguns susten- 

tam que a mãe que matar o próprio filho durante o parto ou logo apbs, 

por não observar o dever objetivo de cuidado que, nas circunstâncias 

se impõe, responde por homicídio C U ~ ~ O S O ,  enquanto para outros, esse 

fato é atípico. Na verdade, comportamento como esse não encontra 

correspondência na definição do crime de infanticidio, silenciando o 

Código Penal quanto a tipifica~so culposa. 

É inconsistente o entendimento contrário, que sustenta tratar-se 

de conduta atípica. O bem jurídico vida, o mais importante na escala 

jurídico-social, exige essa proteção penal e só admite a exclus8o da 

responsabilidade penal quando a ação que a lesa não for conseqüência 

de dolo ou culpa. 

4.8. CRIME CONSUMADO E TENTATIVA 

Consuma-se o infanticidio com a morte do filho nascente ou re- 

cém-nascido levado a efeito pela própria m&. Mas para que o crime 

possa existir é indispensável a existência do sujeito passivo, que só 

pode ser alguém nascente ou recém-nascido. Se, por exemplo, extem- 

poraneamente o organismo feminino expulsa um feto que, por sua pró- 

pria imaturidade é inviável, mas tem sua morte inevitável antecipada 



por ato violento da gestante: estaríamos diante de aborto ou infantici- 

dio? Em outros termos, haveria crime? 

Não se trata de infanticidio por faltar-lhe uma elementar noma- 

tiva, qual seja, durante ou logo após o parto. Essa expulsiio extempo- 

rânea não se confunde com parto, mesmo prematuro, e a expulsão não 

foi de alguém nascente, mas somente de um feto inviável, sem maturi- 

dade suficiente para ter e manter vida extra-uterina. Em linguagem 

comum dir-se-ia que estamos diante de um aborto. No entanto, na0 se 

configura nenhuma das modalidades do crime de aborto, posto que a 

expulsão do feto deu-se espontaneamente. Enfim, o fato praticado pela 

gestante não constitui crime algum. Somente se a expulsão do feto ti- 

vesse sido provocada estaríamos diante de um crime de aborto. 

Convém, no entanto, ter cautela para não confundir com o nas- 

cente sem condições de sobreviver fora do útero, pois nâo mais se e- 

xige vida extra-uterina, sendo suficiente a vida biológica. Logo, um 

recém-nascido inviável pode ser sujeito passivo do crime de infantici- 

dia. "AS leis não exigem a capacidade de continuaçilo de vida extra- 

uterina; basta estar vivo". 

Como crime material que é, o crime de infanticidio admite a 

tentativa e esta se aperfeiçoa quando, apesar da açâo finalista do 

sujeito ativo, a morte do filho não sobrevem por circunstâncias 

estranhas à vontade daquele. Iniciada a aiao de matar, esta pode ser 

interrompida por alguém que impede sua consumaçâio, nos estritos 

termos do art. 14, 11, do Código Penal Brasileiro, "tentado, quando, 

iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 

vontade do agente". 



Haverá crime impossível quando a mãe, supondo estar viva, pra- 

tica o fato com a criança já morta. N3o existirá crime, igualmente, 

quando a criança nasce morta e a m b ,  com auxilio de algukm, procura 

desfazer-se do cadáver abandonando-o em lugar ermo (art. 17 do ~ 6 -  

digo Penal). 

4.9. PENA APLICADA NO INFANTICÍDIO 

A pena é a detenção de dois a seis anos, para o crime consuma- 

do. Não há previsão de qualificadoras, majorantes ou minorantes es- 

peciais, nem modalidade culposa. 

4. i o. CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA 

0 crime de infanticídio é próprio, material, de dano, plurissub- 

&tente, comissivo e omissivo impróprio, instantâneo e doloso. 

4.1 1 .  AÇAO PENAL NO INFANTICÍDIO 

A ação penal é pública incondicionada. Como toda a açao penal 

pública admite ação privada subsidiária, nos termos da Constituipâo 

Federal, desde que haja inércia do Ministério Público. 



Existem dois critérios relevantes para se considerar o infantici. 

dio um "delictum exceptum" em relação ao homicídio. 

O primeiro, chamado psicológico, fundamenta-se no princípio da 

defesa da honra (honoris causa). Aqui se leva em conta o conflito 

dramático da agente que concebe em situação irregular, preferindo 

matar o próprio filho a suportar a reprovação social. 

O segundo, designado fisiopsicológico, não se preocupa com o 

motivo da prática do fato, mas sim com o desequilibrio fisiopsiquico 

provocado pelo estado puerperal. Tal critério admite que o puerpéno 

pode causar um estado de perturbação suficiente para determinar à 

mulher a prática delituosa. 

0 Código Penal brasileiro (Decreto-Lei no 2.848, de 7.12.40, 

cuja Parte Geral - arts. 1' a 120 - tem a redação determinada pela Lei 

no 7.209, de 1 1.7.84) adotou o segundo critério, desprezando o pri- 

meiro, conclusão a que se chega mediante a leitura do art. 123, que 

dispõe: "Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, 

durante o parto ou logo após". 

5.1. O ESTADO PUERPERAL 

NO início do século XX os doutrinadores procuraram estabelecer 

um critério diverso da já referida causa de honra, no intuito de obte- 

rem um mais lógico e científico, a fim de eliminar a esdrúxula 

e inconcebível situação do sistema anterior, 0 qual impossibilitava a 

mãe legitima de invocar o benefício, visto que a circunstância elemen- 



tar do motivo de honra só adequava-se à conduta da parturiente que 

concebera fora do casamento. 

Por tal motivo e, no intuito de obterem um sistema mais equâni- 

me, as legislações, a partir do Código Penal Suíço de 191 6, 129 , passa- 

ram a adotar o chamado critério psico-fisiológico, salientando seus de- 

fensores, ser o mesmo produto dos distúrbios mentais que sofre a mãe 

em razão das pemirbações derivadas do estado puerperal.130 

Inicialmente, convém esclarecer que a nomenclatura dada à cor- 

rente em tela não representa a simbiose do critério adotado pela cor- 

rente anterior com o puramente fisiológico pois, se no primeiro a in- 

fanticida sente-se impelida a provocar a morte da criança em razlo de 

impulsos psíquicos de índole exclusivamente imoral, no segundo, le- 

va-se em conta um particular estado de perturbaçiio psíquica da mãe, 

determinado por fatores psicológicos em decorrência do puerpt5rio. 

Dessa forma, como salienta Nelson ~ungria"', ao inv6s de se 

considerar o "impetus pudoris", tem-se em conta o "impetus doloris". 

Neste tópico, e no seguinte, ser80 levantadas as dificuldades 

doutrinárias e práticas que O tipo previsto pelo art. 123 do Código Pe- 

nal causa no espírito dos juristas e aplicadores da lei penal, bem co- 

mo as difíceis relações do infanticídio com outros tipos penais. 
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Nos estritos termos da lei penal, a mãe que, sob a influência do 

estado puerperal, matar o seu filho dwante ou logo após o parto, terá 

cometido o crime de infanticídio. 

Não se verificando aquela cláusula, ainda que presente a honoris 

causa, uma interpretação restritiva e legalista, portanto perfeitamente 

admissivel juridicamente, muito embora não isenta de críticas huma- 

nísticas, identificará o fato como sendo um homicídio. 

Pronunciada a ré por infanticídio, eis que o Juiz "a quo" teve 

por provado o estado puerperal, não se conformou o representante do 

Ministério Público, que recorreu daquela decisão. O Tribunal "ad 

quemm, que o MM. Juiz admitiu a existência da cláusula por 

simples presunção, deu provimento ao recurso interposto, pronuncian- 

do-a por homicídio qualificado, sujeitando a apelada a julgamento pe- 

lo Tribunal popular. É de ser ressaltado que a Corte nem adentrou na 

análise da ocorrência ou não a da "honoris causa". 

Assim, o exame do caso concreto dependerá sempre da verifica- 

ção da existência da cláusula sob a influência do estado puerperal e, 

como visto anteriormente, dependendo do pensamento do ó r g b  judi- 

cial, às vezes do acontecimento da honoris causa. 

Porém, mesmo no primeiro Caso, 0 art. 123 causa perplexidade 

ao aplicador da lei, eis que, ainda ai, a matéria é controvertida. 

Euclides Custódio da ~ i l v e i r a ' ~ ~  levanta 0 véu da tormentosa 

questão, da seguinte forma: 

132 Euclides Cust&jio da Silveira, Direito Penar, SHO Paulo, Revista dos Tribunais, 1973, p, 93 



"Vale dizer, pois, que a lei presume uma perturbaçào psi- 

quica especial, não patológica, em decorrência do estado puer- 

peral. Perturbação emotiva que comumente deriva do estado fí- 

siológico determinado pelo parto. E, como toda parturiente sofre 

tais distúrbios psiquicos, a presunção legal 6 'iuris tantum', rela- 

tiva, suscetível de prova em contrário, como tem entendido a ju- 

risprudência dos nossos Tribunais". 

Menciona-se, como ilustração, o seguinte acórdão: 

"Capitulaç%o de crime. EliminaçHo de recém-nascido logo 

após o parto. Acusada que não delinquiu sob a influência do es- 

tado puerperal. Caso de homicídio e não infanticídio". 

Embora eliminado o recém-nascido logo após o parto, ngo se 

configura na hipótese o crime de infaoticídio previsto pelo art. 123 do 

Código Penal, uma vez que a acusada O fez fia e premeditadamente. 

"Se não se verificar que a mãe tirou a vida do filho nas- 

cente ou recém-nascido sob a influência do estado puerperal, a 

morte praticada se enquadrará na figwa típica do homicídio" 

(RT 4911191) 

Como se vê, o tipo do art. 123 da lei penal provoca e haverá de 

provocar, sempre, perplexidades no espírito do julgador, devido su- 

tiIezas para o correto enquadramento do fato a norma. 

A prova da afirmativa do pará~affo anterior está no exemplo da- 

do por José Frederico ~ a r ~ u e s : ~ ~ ~  

133 MARQUES, Jorb Frederico, Tratado de Direito Penal. vol. 4. op. cit., p. 144 



"0 caso da mãe que, sob a influência do estado puerperal, 

deixa a criança morrer, por negligência. Neste caso não h& dolo, 

mas culpa. Ocorre, todavia, que O infanticídio não possui moda- 

lidade culposa, (...). De acordo com a Parte Geral de 1940 do 

Código Penal, não se falava em homicídio culposo, eis que pre- 

sente cláusula sob a influência do estado puerperal. Quid iu- 

ris? Segundo o iminente tratadista, não havia crime a punir, con- 

clusão terrível de ser aceita, olhm-io-se o pequeno corpo sem 

vida.. . ,Y 

Tendo em mira a nova Parte Geral do Código Penal, Júlio Fab- 

brini Mirabete, 134 

"assevera que se a mãe matar culposamente o filho, ainda que 

sob a influência do estado puerperal, responderá por homicidio culpo- 

so, porque o estado puerperal não equivale a incapacidade psíquica, e 

a puérpera responderá pelo ato culposo, qualquer que seja ele, pois o 

art. 13, 8 2 O ,  a, da lei penal a coloca como garaatidora do nascente ou 

neonato". 

Quanto ao momento consumativo, outra dificuldade. O infanticí- 

dio se consuma durante o parto ou logo após, compreendendo a fase 

de transição da vida uterina para a vida extra-uterina, enquanto a mãe 

estiver sob a influência do estado ~ u e r ~ e r a l -  

Fora dai, não há que se falar em infanticídio. Segundo Ivair No- 

gueira Itagiba, '35 - 
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"0 assassinato do feto 'intra partum', quanto o de qual- 

quer ser humano, é homicídio; O assassinato do 'feto' anterior- 

mente ao parto constitui crime de aborto. Entretanto, é certo que 

o crime de infanticídio, na maioria dos casos, acontece longe 

dos olhares das testemunhas. Destarte, o que foi dito quanto ao 

momento consumativo é racional e inteligível no campo doutri- 

nário, mas diante do caso concreto aproximar-se-á do terreno 

da ficção". 

Quando diante de um recém-nascido, OU feto, morto, têm-se, ba- 

sicamente, cinco possibilidades: 

(A) infanticídio; 

(B) homicídio doloso; 

(C) homicídio culposo; 

(D) aborto voluntário, e 

(E) aborto involuntário. 

Para que se configure infanticídio 6 necessária que o autor do 

crime seja a própria mãe da criança, que o crime seja cometido duran- 

te ou logo após o parto, e que esteja ti mãe sob influência do esta- 

do puerperal. c a s ~  uma ou mais destas características não seja ob- 

servada, não se pode dizer que se trata de um crime de infanticidi~. 

Desconsiderado o infanticidio, tem-se as outras quatro hipóte- 

ses. Pode ser que tenha ocorrido um aborto, a este pode OU não ser vo- 



luntário. Uma perícia médica deve ser realizada, para que se descubra 

se uma destas hipóteses é válida. 

Caso o infanticídio e o aborto sejam ambos desconsiderados, 

tem-se um homicídio. O autor do hornicidio pode ser tanto a mae da 

criança, quanto qualquer outra pessoa, e pode ser este homicídio: sim- 

ples, qualificado ou culposo. 

NOS casos em que o autor do homicídio é a mãe da criança, é 

muito comum que se confunda O caso com infanticidio. O estado puer.. 

peral, sempre presente em qualquer gravidez, não leva a distúrbios de 

ordem psíquica em 100% dos casos. Logo, 6 perfeitamente possível 

que uma mãe venha a matar sua criança, durante ou logo após o parto, 

sem que a razão do crime advenha das complicaçBes motivadas pelo 

estado puerperal. Assim diz Nélson Hungria:IM 

"AS expressaes 'durante o parto' e 'sob a influência do 

estado puerperal' não se equivalem, pois, do contrário, o texto 

legal seria redundante. Não basta o fato, puro e simples de ter 

sido o infanticídio praticado pela mãe durante o parto: é neces- 

sáno que haja um vinculo causal entre O estado puerperal e a 0- 

cisão da criança. É bem certo que tal relação pode deixar de e- 

xistir, isto é, nem sempre O estado puerperal acarreta a pertur- 

bação psíquica que justifica, na espécie, o privilegium legal. ~ 0 -  

de ser inexistente a desnomalização do psiquismo da parturien- 

te? e apresentar-se, não um crime cometido num estado particu- 
I 

lar de responsabilidade atenuada, mas sim um crime fnamente 
calculado e perversamente executado" 
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6, no entanto, de difícil determinação se houve ousnão um "cri- 

me friamente calculado e perversamente executado". A jurisprudência, 

via de regra, quase sempre reconhece a existência de distúrbios psi- 

quicas resultantes de complicações do estado puerperal. Por vezes, 

chega - até a dispensar qualquer perícia médica para determinação des- 

te: 

"A jurisprudência tem entendido não mais ser indispensá- 

vel à perícia médica para comprovar o estado puerperal (cf. RT. 

598/338 e 42 1/91; JTACrimSP 831384 etc.) Isto porque a influ- 

ência do estado puerperal é efeito normal e corriqueiro de qual- 

quer parto, e, dada a sua grande frequência, a influência deve 

ser admitida sem maior dificuldade" (TJSP, Rec. crim. 103.663, 

RT 417/111). 

Conseqüentemente, é frequente que mHes que tenham matado 

seus filhos, sejam julgadas por infanticidio, e não por homicídio inde- 

pendentemente da verificação do vinculo causal citado por Nélson 

Hungria, ainda são frequentes OS casos em que sejam julgadas por 

homicídio, mas a jurisprudência predominantemente n8o coloca difi- 

culdades no do infanticidio. 

Casos de homicídio culp0~0 sã0 mais frequentes do que se pode 

imaginar. N ~ O  é fato desconhecido que muitas mães não têm conheci- 

mento de que é preciso ligar OU laquear 0 cordão umbilical do re- 

cém-nascido, após a feitura da incisão. Conseqüentemente, em muitos 

partos realizados em casa, sem qualquer assistência (fato que acontece 

também com grande frequência, principalmente em casos de gravidez 

ocultada), a mãe acaba por cortar 0 cordão umbilical, mas não o Ia- 



queia, O que resulta na morte da criança por hemorragia. É o caso des- 

crito a seguir: 

"É incontestável e resulta do exame de corpo de delito, 

comprovado pelo laudo de fls.ll/l lv., que o infante nasceu a 

termo e morreu logo após O parto. A causa foi apontada pelos 

peritos: hemorragia umbilical e anemia aguda consecutiva mar- . 
tal, decorrente da falta de ligadura no cordão umbilical".'37 

Alguns casos, mais notadamente O caso descrito em JTACrim 

83/383, sào particularmente ambíguos quanto A ocorrência de infanti- 

cídio ou homicídio culposo: I 1 

"Em resumo: a apelada ocultou sua prenhez A sua família, 

deu a luz a uma criança do sexo feminino no banheiro de sua ca- 

sa, deixou-a cair sobre o vaso sanitário provocando traumatismo 

crânio-encefálico, cortou-lhe O cordão umbilical sem o laquear, 

deixou-a esvair-se em sangue, assistiu aos seus últimos estefio- 

res, não lhe prestando qualquer socorro que, também niio pediu 

a ninguém, embora houvesse pessoas em sua moradia, e fosse a 

garantidora de sua vida, embora assim agisse premida pelo te- 

mor familiar, das conseqüências supostamente adversas de sua 

criaçào, repudiada a paternidade e que num crescendo a subju- 

gou, levando-a à irnolaçiio 'por causa da honra' e com risco para 

sua própria saúde ou vida que não se concretizou, com relaçao a 

si, pois descoberta, foi amparada, como também O teria sido a 

infante se houvesse tempo Para isso". 
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A possibilidade de homicidio simples ou qualificado, por um ou- 

tro lado, aparece quando ou o reckm-nascido é morto por terceiros, 

havendo dolo configurado (caso contrário, qualifica-se o crime como 

homicídio doloso), ou a própria mãe o mata, não sendo constatado 

vínculo causal entre a morte da criança e o estado puerperal em que se 

encontra a mãe, e sendo antes descartada a possibilidade de homicídio 

culposo. Essa constatação é, no entanto complicadissima, e por isso 

diversos tribunais optam por desconsiderar o homicídio simples ou 

qualificado, e enquadram os casos como infanticídio. 

s .3. INFANTIC~DIO E ABORTO 

A lei penal (arts. 124 a 128) não define o que seja o crime de 

aborto; urge defini-lo, pois, tal como O faz Julio Fabbrini Mirabete: "8 

"Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do 

produto da concepção. É a morte do Ovo (até três semanas de 

gestação), embrião (de três semanas a três meses) ou feto (após 

três meses), não implicado necessariamente sua expulsso. O 

produto da concepção pode ser dissolvido, reabsorvido pelo or- 

ganismo da mulher ou até mumificado, OU pode a gestante mar- 

rer antes da sua expulsão. Não deixará de haver, no caso, o a- 

borto. " 

"Preferem alguns o termo abortamento para a designação 

do ato de abortar, uma vez que a palavra aborto se referia ape- 

nas ao produto da intemipção da gravidez. Outros entendem 

que o termo legal - aborto - é melhor, quer porque está no gênio 

da língua dar preferências às formas contraídas, quer porque é o 
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termo de uso corrente, tanto na linguagem popular como na em- 

dita, quer, por fim, porque nas demais linguas neolatinas, com 

exceção do francês, diz-se aborto." 

É sempre de bom tom ouvir-se a precisa liçilo de Heleno Frago- 

~ 0 , ' ~ ~  definindo o crime de aborto. 

"0 aborto consiste na interrupção da gravidez com a mar- 

te do feto. Pressupõe, portanto, a gravidez, isto é, o estado de 

gestação, que, para os efeitos legais, inicia-se com a implanta- 

ção do ovo na cavidade utenna. DO ponto de vista mkdico, a 

gestação se inicia com a fecundaçáo, ou seja, quando o ovo se 

forma na trompa, pela união dos gametas masculino e feminino. 

Inicia-se então a marcha do óvulo fecundado para o útero, com a 

duração media de três a seis dias, dando-se a implantaçáo no 

endométfio. Dai por diante é possível O aborto". 

Diferenciando o infanticidio do aborto, tem-se o ensinamento de 

Paulo Sérgio Leite  ema andes:'" 

principal característica do infanticídio C que nele o feto 

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

contrário, somente se tipificarh se o feto é morto antes de inici- 

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

não se inicia o parto, qualquer manobra tendente a matar o feto 

çonstituirá, caso haja êxito, O crime de aborto. A forma tentada 

(de infanticidio), apesar de dificil comprovaçáo, é admissivel. 

139 

140 
FRAGOSO, neleno Cj&udio, Lições de Direito Penal. OP. cit.. p. 115 
Paulo Sbrgio Fernande., Aborto e Infanticldio. OP. cif., P- 135 



Vivo o feto, enquanto dura o parto e morto nesse período, have- 

rá feticídio, equiparado a infanticidio". 

Ivair Nogueira 1tagiba,141 com seu poder de síntese, escreve que: 

"A ocisão do feto, antes de iniciado o parto, e aborto; co- 

meçado o parto, se o feto era biologicamente vivo, o crime é in- 

fanticidio. No aborto, há criminosa expulsão do feto; no infanti- 

cidio, a expulsão é espontânea. Terminada a vida intra-uterina, 

sem que haja a extra-uterina, neste estado de transição positiva- 

se o infanticídio". 

Pode-se perceber que as hipóteses legais de infanticidio e aborto 

estão bem próximas e, no mundo dos fatos, dúvidas quanto a cometa 

aplicação da lei ao caso concreto atormentaram e, certamente, ainda 

atormentarão àqueles jungidos à dificil missão de julgar. 

Ivair Nogueira Itagiba, traz w exemplo desta dificuldade: 

"imagine-se um feto imaturo vivo, sem possibilidade de 

viver por sua própria imaturidade, expulso espontaneamente, 

com morte inevitável, apressada por ato violento da mãe". 

Não se trata de aborto, eis que a expulsâo se deu naturalmente; 

portanto, ausentes estão as noções de dolo ou culpa. De infanticidio 

também não será o crime, porque O sujeito passivo deste delito não 

pode ser o feto abortado, sendo por isso que a sua sobrevivência ex- 
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cepcional foge de equiparação à vida extra-uterina. Quid íuris? Segun- 

do Itagiba, o fato é atípico. 

Outra circunstância curiosa é aventada por Paulo Sérgio Leite 

Fernandes : '42 

"Trata-se da cesariana praticada em gestante, com o fim 

específico de destruir o produto da concepção. É sabido que o 

infanticídio somente se tipifica quando a mulher mata o filho du- 

rante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. 

Pois bem, a cesariana pode ser praticada antes do término da 

gavidez, para matar feto em condições de viver após parto 

O feto pode ser vital, apesar de não ter maturidade". 

Supondo-se que o referido exemplo se concretize (cesariana pra- 

ticada em gestante, com o fim especifico de destruir o produto da con- 

ceppão), não haverá infanticidio, em virtude da ausência de d o i ~  re- 

quisitos: a) morte do feto durante o parto ou logo após; b) estado pu- 

erperal. Por outro lado, não será caso de homicídio, porque o feto, se 

morto nas entranhas da mãe, ainda não teria vida extra-uterina. 

Neste caso, como se aplicar o Direito? 

Segundo Paulo Sérgio Leite Femandes, a solução seria imputar à 

mãe e ao co-autor o delito de aborto. Entrementes, se o feto é extraído 

vivo e morto após a extração, 0 Caso mudará de figura penal, passando 

a enquadrar-se na hipótese de homicídio. 
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Como se vê, a relaçiio do infanticidio com o aborto.6 envolta em 

delicadíssimos aspectos, que tendem a multiplicar-se com a evolução 

da ciência e da Medicina, originando-se novas e dificeis questoes. 

Faz-se mister apresentar algumas considerações sobre a diferen- 

ciação entre aborto e infanticídio. O legislador penal distingue ambos 

OS crimes: 

"A diswão é que, no aborto, há a hviabilidade da contúiuida- 

de da gestaçso, por provocaç%o. 0 infanticidio, por seu turno, se ca- 

racteriza pela já iniciação do parto e, em qualquer de suas faces (dila- 

tação, expulsão do feto e expulso da placenta) a morte do sujeito 

passivo". (R. J. nO1 6 )  

Para se caracterizar o crime de aborto, não se faz necessaria à 

expulsgo do feto. Sendo, portanto, o crime de aborto pratichvel em 

qualquer da gestação, ao contrário do infanticídio, que assim é 

qualificado por ter ocorrido durante o estado puerperal sob influência 

de deteminadas circunstâncias, assunto que já fora delineado anteri- 

ormente e que merecerá maior consideração no decorrer do trabalho. 

cc(...) 0s que partem da aceitabilidade do aborto vêm-se 

obrigados a aceitar o infanticidio; 0s que partem da inaceitabili- 

dade do infanticidio, vêm-se obrigados a rejeitar o aborto". 



6. CONCURSO DE PESSOAS NO INFANTICIDIo 

6.1. O PROBLEMA DA CO-AUTORIA NO C ~ D I G O  PENAL 
DE 1940 

Torna-se agora necessário enfrentarmos a questso a luz do CÓ- 

digo Penal Brasileiro. 

Adotando o Código Penal de 1940 o estado puerperal como cir- 

cunstância elementar do crime de infanticidio, três posições doutriná- 

rias surgiram quanto à co-autoria. 

Para alguns juristas, como Nelson Hungria, Galdino Siqueira e 

Helena Cláudio ~ r a ~ o s o ' ~ ~  , sendo o estado puerperal uma circunstân- 

cia de índole bio-psicológica personalissima, a sua intransmissibilida- 

de é absoluta, não podendo, assim, terceiros invocar o beneficio. E, 

portanto, um privilégio exclusivo da pessoa a que concerne (de mu- 

lher, de mãe, de parturiente OU de puérpera), pois, do contrário, ins- 

taurar-se-ia flagrante contra-senso. 

A segunda posição é defendida por Frederico Marques, Euclides 

Custódio da Silveira, Magalhães Noronha, Esther de Figueiredo Fer- 

razlM no sentido de se admitir a commicabilidade a todos os agentes, 

de forma irrestrita. 
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Essa orientação esta de acordo com a posição proposta por Se- 

bastian Soler na Argentina e com a de Magiore na Itália 145. 

Para aqueles autores pátrios a co-autoria é regida pelos princí- 

pios da parte geral. De um lado, por n b  ter O legislador de 1984 (a 

parte geral do Código Penal, foi totalmente alterada, através da Lei no 

7.209, de 1 1  de julho de 1984, dando nova redação aos artigos) feito 

qualquer referência em sentido contrário e de outro, por causa do dis- 

posto no art. 30 do mencionado ordenamento jurídico, visto nele se 

determinar, taxativamente, serem as circunstâncias de carater pessoal, 

quando elementares do delito, comunicáveis- 

É de se destacar, como salienta Frederico Marques:lQ 

"que o beneficio limita-se aos terceiros participes pois, se 

estes provocarem a morte do que está nascendo ou do re- 

cém-nascido sem a cooperação da parturiente, não se pode apli- 

car o disposto no art. 26 (atual art.30) do Código Penal, motivo 

pelo qual responder30 por homicídio". 

Basileu GarciaI4' , por força do disposto nos arts. 26 e 123 do 

Código Penal, admite a comunicabilidade, porém, tacha de absurdo 

esse critério técnico-legislati~O, pemitindo aos c0-participes se bene- 

ficiarem do tratamento pidegiado da figura autonoma do infanticí- 

dio, máxime quando esta foi erigida a tal, em virtude de uma condiçào 
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personalíssima como é a qualidade de mulher, de mãe, de parturiente 

ou de pukrpera. 

Se uma mulher, grávida, sob a influência do estado puerperal, 

durante ou logo após o parto, mata O próprio filho, 6 a autora do crime 

de infanticidio, porque realizou a conduta típica descrita pelo art. 123 

do Código Penal. 

0 problema emerge, quando a hipótese legal é perpetrada por 

mais de uma pessoa. Fala-se em co-delinquência, co-autoria, concurso 

de delinquentes ou concurso de agentes. 0 Código Penal, porém, ado- 

ta a expressão concurso de pessoas. 

Nos termos do caput do art. 29, do Código Penal, "quem, de 

qualquer modo, concorre para O crime incide nas penas a este comina- 

das, na medida de sua culpabilidade". 

Dá-se a co-autoria de agentes quando varias pessoas concreti- 

zam os elementos descritos pelo tipo. Agora, aquela hipotdtica mulher 

não age sozinha; uma terceira pessoa a ajuda no cometimento do cri- 

me. Ambos conjugam esforços, no sentido de que a morte do nascente 

ou recém-nascido aconteça. 

Surge, então, a seguinte dúvida: por qual crime deve responder o 

participante do crime de infanticidio? Pelo crime de Infanticidio, ou 

pelo de homicídio? 

Como anteriormente, duas correntes de opiniáo se 

fomaram tendo como ponto relevante à questão da com~nicabil id~d~ 

ou na0 do elemento sob a influência do estado puerperal, constante no 



tipo do art. 123 do Código Penal, àquele (a) que, juntamente com a 

mãe, mata o filho. 

Nélson Hungrial" manifestou-se pela inc~municabilidad~ do e- 

lemento, escrevendo, com a autoridade que seu nome impde, que: 

"Nâo diz com o infanticidio a regra do art. 25 (atual arte 

29). Trata-se de um crime personalíssimo. A condiçáo sob a in- 

fluência do estado puerperal é incomunicável. Náo tem aplica- 

ção, aqui, a norma do art. 26 art. 30), sobre as circunstân- 

cias de caráter pessoal, quando elementares do crime. As causas 

que diminuem (ou excluem) a responsabilidade não podem, na 

linguagem técnico-penal, ser chamadas circunstâncias, pois es- 

tas só dizem com o maior ou menor grau de criminosidade do fa- 

to, ou seja, com a maior ou menor intensidade do elemento sub- 

jetivo ou gravidade objetiva do crime. 0 participe (instigador, 

auxiliar ou co-executor material) do infanticidio responderá por 

homicídio. 0 privilegium legal é ~nextensivel. A quebra da regra 

geral sobre a unidade de crime no concursus delinquentium 6,  na 

espécie, justificada pela necessidade de evitar-se o contra- 

senso, que orgaria pelo irrisório de imputar-se a outrem que não 

a um crime somente reconhecível quando praticado 

sob a influência do estado puer~eral". 

Impõe-se, aqui, uma explicação. A lei penal admite outra forma 

de concurso de agentes, além da co-autoria- Trata-se da participaçao, 

prevista pela cabeça do art. 29, do Código Penal, onde se lê a expres- 
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são de qualquer modo. Ocorre, assim, a participação quando o agente, 

não praticando atos executórios do crime, concorre de qualquer modo 

para a sua realização. 

Pergunta-se: existe diferença entre autor, ou co-autor, e partici- 

pe? Pela cabeça e parágrafos do art. 29 do Código Penal, sim. O autor 

e o co-autor são aqueles que executam o comportamento descrito pelo 

núcleo do tipo (quem mata, subtrai, etc.). Participe é aquele que acede 

sua conduta à realização do crime, praticando atos diversos do que o 

autor. 

Desta forma, se A instiga a gestante B e O terceiro C a matarem 

o neonato N, por ocasião do parto daquela, B e C ser80 co-autores, 

enquanto A será participe. 

Portanto, o Código adotou a teoria restntiva, segundo a qual au- 

tor e co-autor são aqueles que realizam a conduta típica. Mas, por ou- 

tro lado, não se esqueça de que a co-autoria e a participação sgo for- 

mas de concurso de pessoas. Isto quer dizer que a lei penal prestigiou 

o principio da unidade do crime, assim estampado no art. 29, caput: 

"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a 

este cominadas...". Segue-se, daí, que autores, co-autores e participes 

respondem pelo mesmo crime, incidindo nas mesmas penas por este 

prevista. 

A regra geral da unidade do crime só é mitigada pela parte final 

do citado art. 29, que reza: "-.- na medida de sua culpabilidade". O fa- 

to é comum, mas a culpabilidade é individual. Então, se o participe te. 

ve importante atuapão, incidirá nas mesmas Penas previstas para o au- 

tor e o co-autor. porém, se a sua participação for de menor importân- 



~ i a ,  é facultado ao Juiz diminuir sua pena de um sexto a um terço (art. 

29, 8 1°, do CP). 

Entrementes, caso um dos concorrentes (autor, co-autor ou par- 

ticipe) queira participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a 

pena deste. Na hipótese de ter sido previsivel O resultado mais grave, 

a pena será aumentada até a metade, nos termos do 8 2", do art. 29 do 

CP. 

Helena ~ r a ~ o s o ' ~ ~  e outro jurista que adere a corrente da ince- 

~unicabilidade, ao co-autor OU ao partícipe, da cláusula sob a influên- 

cia do estado puerperal, nestes termos: 

infanticídio constitui homicídio privilegiado porque a 

ação de matar o próprio filho é praticada pela mãe sob a influ- 

ência do estado puerperal. Surgem, em conseqüência de tal ele- 

mento, problemas dificeis relativamente a participação e à co- 

Trata-se de saber se 0s que eventualmente participam da 

ap-o praticam o crime de infanticídio OU O de homicídio". 

"Em face do nosso direito, importantes autores entendem 

que a regra do art. 26 (atual art. 30) do CP impde a soluçâo que 

admite a participaçH~ e a co-autoria. Assim, responderia por in- 

fanticidio, portanto, quem auxilia a mge a matar o próprio filho e 

também executa o crime a seu pedido, por lhe faltarem forças ou 

coragem. Entendemos que deve ser adotada a lição de Hungna, 

fundada no direito suíço, segundo a qual 0 Concurso de agentes 

é inadmissível. 0 Se funda numa diminuição da impu- 

tabilidade, que não 6 estender aos participes. Na hip& 



tese de co-autoria (realização de a t o ~  de execução .por parte do 

terceiro), parece-nos evidente que o crime deste será o de homi- 

cídio". 

Aníbal B ~ ~ ~ , ' ~  é outro adepto desta Corrente, afirmando a 

respeito que: 

"Só se pode participar do crime de infanticídio a mãe que 

mata o filho nas condiçdes particulares fixadas na lei. O pfivilé- 

gio que se concede à mulher sob a condição personalística do 

estado puerperal nilo pode estender-se a ninguém mais. Qual- 

quer outro que participe do fato age em crime de homicidio. A 

condição do estado puerperal, em que se fundamente o privilé- 

gio e que só se realiza na pessoa da mulher que tem o filho im- 

pede que se mantenha sob O mesmo titulo a unidade do crime 

para o qual concorrem OS vários participes. Em todos os atas 

praticados trata-se, direta OU indiretamente de matar, mas só em 

relação à mulher, pela condição particular em que atua, esse ma- 

tar toma a do infanticidio. Para outros mantem o 

comum da ação de destruir uma vida humana, que é o 

homicídio". 

É importante ressaltar que Se a mãe, sob a influência do estado 

puerperal, for participe (e nâo autora, ou co-autora), ainda que alheia 

ao ato executivo direto na morte do fifio, responderá sempre por in- 

fanticídio. 
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Agora, serão citados aqueles doutrinadores que adotam a segun- 

da corrente; ou seja, a da comunicabilidade do elemento referente à 

influência do estado puerperal. 

Encabeça a lista José Frederico  arques"' que assim exp& o 

seu pensar: 

"0 infanticídio e um crime própno, pois somente o pode 

cometer a mãe em relaçáo ao filho recém-nascido. Outras pesso- 

as, no entanto, podem figurar corno co-autores; e como se trata 

de delito privilegiado, mas autônomo, comunicam-se as circuns- 

tâncias subjetivas que integram 0 tipo, aos co-autores, muito 

embora pense de modo contrário o insigne Nelson Hungria. Mas 

é preciso que o co-autor tenha, como é óbvia, participaça~ ex- 

clusivamente acessória". 

"Se for ele o autor da morte, isto 6 ,  a pessoa que executa 

a apão contida e definida no núcleo do tipo, então a sua conduta, 

matando ao nascente ou ao recém-nascido, será enquadrada no 

art. 121". 

Na mesma direçáo aponta Magalhâes ~ o r o n h a , ' ~ ~  como se deduz 

da leitura do trecho abaixo: 

"0 terceiro que auxilia a parturiente, sob influência do es- 

tado puerperal, a matar 0 próprio filho, é co-autor de infantici- 

dia ou homicida? Trata-se de questao controvertida. Logoz7 

Gomez e, entre nós, ~ungria, opinam pelo homicídio. Diz o ú1- 

timo autor que se trata de um crime ~ersonalíssimo; que a con- 
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dição do estado puerperal e incomunicável, e que o art. 26 (atua] 

art. 30) não tem aplicaçáo, pois as causas que diminuem ou ex- 

cluem a responsabilidade não são na linguagem técnicogpenal 

circunstâncias. " 

"Não há dúvida alguma de que O estado pueqeral é cir- 

cunstância, isto é, estado, condição, particularidade, etc., pesso- 

al e que, sendo elementar do delito, comunica-se, ex vi do afia 

26 (atual art. 30) aos co-participes. Só mediante texto expresso, 

tal regra poderia ser derrogada. Acresce que a opinifio conMria 

quebra a unidade do delito e entra em flagrante choque com a 

teoria monistica ou unitária, abraçada pelo Código, em matéria 

de co-de]inqfiência - art. 25 (atual art. 29). A na0 comunicação 

ao comréu só seria compreensível, se o infanticídio fosse mero 

caso de do homicídio e não um tipo inteiramente à 

parte, autônomo em nossa lei". 

Exata, portanto, a conclusão de Soler: 

"Entendemos resolver assim, não somente o caso da amiga 

que ajuda à autora a cometer 0 infanticidio, como tamb6m o ca- 

so em que a mãe, não se atrevendo a executar por si só, o fato, 

pede a cooperação material de outro". 

Custódio da Silveira 153 segue a mesma linha: 

cbo infanticídio - ninguém 0 nega - é um crime autonomo 

e a influência do Puerpe& é 6 a  circunstância elementar do ti- 
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po. ~ o g o ,  não se pode negar a sua comunicabilidade ao co- 

participe, a menos que se considere inexistente o artigo 26 (atu- 

a1 art. 30) do Código Penal". 

Tenha-se em mente que, ao contrário da Parte Geral de 1940, a 

de 1 984 diferenciou as circunstâncias das condições pessoais. En- 

quanto estas se referem as relações do agente com a vida exterior, 

com outros seres e com as coisas (menoridade, reincidência, etc.), as 

circunstâncias são elementos que, embora r180 essenciais 8 %  infiação 

penal, a ela se integram e funcionam Para rmderar a qualidade e quan- 

tidade da pena (motivo do crime, desconhecimento da lei, confissão 

espontânea etc.), Por sua vez, as elementares são 0s elementos tipicos 

do crime ou seja, dados que integram a definição da infra~âo penal. 

Quem entender que a influência do estado puerperal é uma con- 

diçgo pessoal, e não uma elementar do crime de infanticídio, conclui- 

rá, pelo arte 30 do Código Penal, que 0 participe OU O co-autor res- 

ponderá pelo crime de homicídio. AO reves, 0s que afirmam que a in- 

fluência do estado puerperal é m a  elementar, e não uma condiçao 

pessoal da agente, dirão que O participe ou co-autor incidirá, tambem, 

nas penas previstas pelo art. 123 do Código Penal. 

Reunidos em conferência no Rio de Janeiro, no ano de 1943, os 

Desembargadores de vários estados do Pais discutiram inúmeros te- 

mas do entao recente Código Penal. 

Relativamente ao infanticidio, assentaram, Por maioria de votos 

que, pela leitura do artigo 25 do Código vigente época (atual arta 

29), outra solupão não havia senão a do P ~ C ~ P C  responder, t ambh,  

pelo crime do art. 123 da lei penal. 



A Conclusão número XIV teve a seguinte ementa: . 

"AO participe do crime de infanticídio, deve ser aplicada à pena 

cominada para esse crime, e não a aplicável no caso de homicídio 

(Código Penal, art. 1 23). (Aprovada Por 24 votos)". 

6.2. CONCURSO DE PESSOAS NO CÓDIGO ATUM 

0 terceiro que contribui com a parturiente a matar o próprio fi- 

lho, logo após o parto e sob a influência do estado puerperal, concorre 

para o crime de infanticídio ou de homicídio? 

Frisando, a corrente que sustenta a comunicabilidade da influen- 

cia do estado puerperal (Roberto Lyra, MagalhSes Noronha, Fredeico 

Marques, Basileu Garcia, Bento de Faria e Damasi0 de Jesus, entre 

outros). Outra respeitável corrente (Nelson HunMa, Heleno Clhudio 

Fragoso, Galdino Siqueira, Anibal Bruno e Salgado Martins, entre ou- 

tros, somente para citar os penalistas mais antigos) entende que refe- 

rido estado não se comunica e, por isso, 0 participante deve responder 

pelo crime de homicídio. 

Esta conhecida controvérsia ganhou um argumento sui generis 

Patrocinado por Nelson Hm$a, ue "criou" uma circunstância ele- 

mentar inexistente no ordenament~ jurídico brasileiro: O estado puer- 

peral seria uma "personalíssima" e, Por i s ~ ~ ,  sustentava 

Hungria não se comunicaria a outros participantes da infra~ão penal! 

Com essa afirmapão Hungria Pretendia afastar a aplicação do disposto 

no antigo art 26 do Código Penal (atual art- 30) que estabelecia o se- 

guinte. C C N ~ ~  se comunicam & circunsthcias de carater Pessoal, salvo 

quando elementares do crime". 



Ninguém discute o fato de que a "influência do estado puerpe- 

ral" constitui uma elementar típica do infanticídio. Pois é exatamente 

essa unanimidade sobre a natureza dessa circunstância pessoal que 

torna estéril e sem sentido a discussão sobre sua cOmunicabilidade. 

Como elementar do tipo, ela se comunica e 0 terceiro que contribuir 

com a parturiente na morte de seu filho, nas condiçoes descritas no 

art. 123, para a prática do crime de infanticidio e niío de 

homicídio, como sugeria Hungna. 

A justiça ou injustiça do abrandamento da punição do terceiro 

participante no crime de infanticidio 6 inconsistente para afastar a ori- 

entação abraçada pelo Código Penal brasileiro, que consagrou a teoria 

monistica da ação em seu artigo 29 (antigo art. 25).  Esta previsão é 

comp1ementada pela norma do art. 30 que determina a comunicabili- 

dade das do crime", independentemente de se tratarem 

de circunstâncias ou pessoais. Assim, se 0 terceiro induz, 

instiga ou auxilia a parturiente a matar o próprio filho durante ou logo 

após o parto, de um crime de infanticidio. Ora, como a "in- 

fluência do estado puerperal" é uma elementar do tipo, 

ao participante (seja co-autor seja participe), nos termos do art. 30 do 

Código Penal. 

A única forma jurídica de se afastar a comunicabilidade da ele- 

mentar em exame, seria, com a alteração legislativa, tipificar o infanti- 

cidio, como outra espécie de homicídio privilegiado, quando ent8o o 

"estado puerperal" deixaria de ser uma ekmentar do tipo (comunic&- 

vel), para se transfomar em simples circunstância pessoal (incomuni- 

cável), corno sugeria MagalhBes Noro*a. 



Isso não quer dizer, contudo, que O terceiro interveniente no ato 

da mãe de matar o próprio filho, não possa concorrer, eventualmente, 

para o crime de homicídio. Vejamos as seguintes hipóteses: 

Ia) Mãe e terceiro praticam a conduta nuclear o tipo: matar o 

nascente ou recém-nascido (pressupondo a presença dos elementos 

normativos específicos). 

~ s t á  plenamente caracterizada uma co-autoria, mas em que cri- 

me: homicídio ou infanticídio? Ora, ante a presença das elementares ? 

sob a influência do estado puerperal e durante ou logo após o parto, 

inegavelmente a conduta da mãe esta adequada à descrição típica do 

infanticídio , ?  e nessas circunstâncias, ante a comunicabilidade das e- 

]ementares, determinada pelo art. 30 do Código Penal, O terceiro bene- 

ficia-se desse privilegium através da norma extensiva da co-autoria, 

sob pena de violar-se o principio da teoria monistica, adotada pelo 

Código Pena] brasileiro. Como sugestão, essa é a solução técnico- 

jurídica, a despeito de sua injustiça social. Essa também é a orienta- 

~ ã o  de Damásio de Jesus, que afima: 

"Se tommos o infanticídio como fato, O terceiro também 

deverá responder por esse delito, sob pena de quebra do princi- 

pio unitário que vige no concurso de agentes". 

fundamental, no entanto, a análise do elemento subjetivo que 

orientou a conduta do terceiro. É absolutamente IIoIXlal que tenha agi- 

do com dolo normal ou eventual - de concorrer para o crime 

de infanticídio aderindo à ação e resultado pretendidos pela parturien- 

te, sem acrescer-lhe outro interesse, distinto do pretendido pelo sujei- 

to ativo desse crifie prÓpri0. Contudo, é possível, especialmente nesse 



tipo de delictum exceptum, que se faça presente o conhecido desvio 

subjetivo de condutas, que representa uma grande inovação consagra- 

da legislativamente pela Reforma Penal de 1984 (art. 29, $ 2 O ,  CP). 

Com efeito, o desvio subjetivo de condutas recebeu um tratamento es- 

pecial e mais adequado da reforma penal, ao estabelecer no dispositi- 

vo ora mencionado que: "se algum dos concorrentes quis participar de 

crime menos grave, ser-lhe-á aplicada à pena deste; essa pena será 

aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado 

mais grave". 

Na verdade, o legislador reconheceu uma diminuição de capaci- 

dade na puerpera, admitindo que O seu grau de discernimento e deter- 

minação é sensivelmente menor. 0 terceiro, por sua vez, em pleno uso 

de suas faculdades mentais e psicossomáticas pode aproveitar-se das 

condições fragilizada da puérpera para praticar a ação de matar o filho 

daquela. Ora, nesse caso, 0 terceiro age com do10 de matar alguém, 

age com dolo de homicídio, que, diríamos, é um dolo qualificado, pois 

tinha a finalidade adicional de utilizar a puérpera, como instrumento. 

para a obtenção do resultado efetivamente pretendido, que era dar a 

morte ao nascente OU recém-nascido. 

Nesse caso, e com0 sugestão, sugerimos que O terceiro responda 

normalmente pelo crime de homicídio, que foi o crime que efetivamen- 

te praticou. ~ á ,  a parturiente, em razão do seu estado emocional pro- 

fundamente perturbado pelos efeitos do puerpério não pode ter sua si- 

tuação agravada. Logo, não pode responder pelo homicídio a que res- 

ponde o terceiro. 



Mas não estamos defendendo, a violação da unidade da ação, 

não. Apenas sustentamos, nessa hipótese, que a influência do estado 

puerperal seja considerada como uma especialíssima causa de diminu- 

ição de pena. E assim, ao invés da puérpera ser prejudicada, será be- 

neficiada com a aplicação do parágrafo Único do art. 29, do Código 

Penal, que autoriza a redução de um a dois terços da pena aplicada, 

Na verdade, sob a influência do estado puerperal e pressionada por um 

terceiro, a puérpera não é "inteiramente capaz de entender o carater 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimentov. 

Sofre efetivamente distúrbio funcional psíquico, que configura uma 

perturbação de sua saúde mental, atingindo sua capacidade de culpabi- 

lidade. Como a mãe puérpera não foi autora da morte do filho, assu- 

mindo uma posição meramente secundárja, conduzida por quem tinha 

o domínio total do fato, que é O terceiro, a condição pessoal daquela 

não é elementar do fato praticado. Nessas circunstâncias, a mãe con- 

correu para o crime de homicídio, mas nos termos do art. 29, $ 20, la 

parte, do Código Penal, ou seh, com desvio subjetivo de condutas. 

Com essa solução, afasta-se a injustiça de beneficiar o verdadei- 

ro autor (ou co-autor) de um homicídio, com a pena reduzida do infan- 

ticidjo, e amplia-se o beneficio da mãe puérpera, cuja pena mínima re- 

duzida ao máximo de dois terços, poderá concretizar-se em dois anos 

de reclusão. E não se diga que Com esta interpretação estar-se-ia agra- 

vando a situação da mãe por que estaria respondendo por um crime 

mais grave, pois, na verdade, a avaliação e a conclusão devem ser 

completas, ou seja, somente com 0 resultado final é que se pode fazer 

um diagnóstico definitivo. 



E o resultado final leva a uma pena mais favorável do que a in- 

terpretação que a corrente dominante vem propondo, qual seja a de 

responder pelo crime de infanticídio. 

Essa circunstância pessoal - influência do estado puerperal - 

pode exercer diversas funções e produzir diferentes efeitos, depen- 

dendo do contexto em que se encontra. Assim, por exemplo, será ele- 

mentar do tipo quando apenas influenciar a conduta de matar o próprio 

filho; quando, porém, sua intensidade for suficiente para perturbar-lhe 

a saúde mental a ponto de reduzir-lhe a capacidade de discernimento e 

determinação; ou ainda, poderá excluir a imputabilidade, se atingir o 

nível de doença mental. 

2") 0 terceiro mata o nascente OU recém-nascido, com a partici- 

pação meramente acessória da mãe. Qual o fato principal e qual o a- 

cessório que segue aquele? Inquestionavelmente, o fato principal pra- 

ticado pelo terceiro é homicídio! Damási0 de Jesus concorda com esta 

afirmação, mas diante da previsão do art. 29 do Código Penal (antigo 

art. 26) sugere que ambos respondam pelo crime de infanticidio, em 

razão da especial condição da participe. 

Não podemos esquecer que 0 acessório segue o principal e, a- 

qui, opera-se uma inversão, pois o principal estaria seguindo o acessó- 

rio, ou seja, ao invés de as elementares do tipo principal (homicídio) 

estenderem-se a participe, seriam as condições pessoais desta que se 

estenderiam ao fato principal! mesmo respeitando a teoria da açâo 

monística. 

0 s  de uma infração penal devem responder pelo 

mesmo crime. AS variantes autorizadas estão disciplinadas no artigo 



29 e seus parágrafos ou especialmente excepcionadas na parte especi- 

al do Código, como ocorre, por exemplo, no crime de aborto, de bi- 

gamia, de abandono, de cornip~ão etc. 

Não podemos ignorar, igualmente, que a "participação em senti- 

do estrito, como espécie do gênero concurso de pessoas, é a interven- 

ção em um fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor 

principal. 0 participe não pratica a conduta descrita pelo preceito 

da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que 

contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida". 

Na verdade, o sistema do Código Penal oferece-nos as condi- 

ções necessárias para encontrarmos a solução mais adequada para a 

questão proposta. Ao analisamos a punibilidade do concurso de pes- 

soas, tivernos oportunidade de afirmar que a "reforma penal mantém a 

teoria monistica. Adotou, porém, a teoria restrztiva de autor, fazendo 

perfeita distinção entre autor e participe que, abstratamente, incor- 

rem na mesma pena cominada ao crime que praticarem. Mas que, 

concretamente, variará segundo a culpabilidade de cada participan- 

te. E em relação ao partícipe variará ainda de acordo com a importân- 

cia causal da sua contribuição". Com efeito, a Reforma Penal de 

1984 adotou, como regra, a teoria monistica, determinando que todos 

0s participantes de uma infração penal incidam nas sanções de um ú- 

nico e mesmo crime e, como exce~ão, admite a concepção dualista, 

mitigada, distinguindo a atuação de autores e participes, permitindo 

uma mais adequada dosagem de pena de acordo com a efetiva partici- 

pação e eficácia causal da conduta de cada participe, na medida da 

culpabilidade perfeitamente individualizada. 



Realmente, os parágrafos do artigo 29 do Código Penal, consa- 

gram aquilo que se pode chamar de graus de participação: participação 

de menor importância e cooperação penal dolosamente distinta. 

Assim, embora o fato principal praticado pelo terceiro configure 

o crime de homicídio, certamente a mãe puérpera "quis participar de 

crime menos grave", como prevê o parágrafo segundo do art. 29 do 

Código Penal. Por isso, a luz do disposto neste dispositivo, há desvio 

subjetivo de condutas, devendo a participe responder pelo crime me- 

nos grave do qual quis participar, qual seja, o infanticídio. Essa nos 

parece a solução correta, caso contrário, estaríamos violando todo o 

sistema do Código e, particularmente, o disposto no art. 30 do Código 

Penal, que firma textualmente que "não se comunicam as circunstân- 

cias e as condições de caráter pessoal". Pois, O estado puerperal, na 

hipótese A de simples participe, será mera condição pessoal, que é in- 

comunicável; será elementar do tipo (ai comunicável) somente quando 

a própria mãe for autora (ou co-autora) da morte do próprio filho. 

6.3. POSIÇÃODENÉLSONHUNGRIA 

A seguir, a nova posição do Mestre Nelson Hungria, sobre a co- 

autoria cuja posição mudou somente a partir da publicação da 5" edi- 
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ção de seus "comentários . 

O crime de Infanticídio encontra-se descrito no art. 123 do CÓ- 

digo Penal: "Matar, sob a influência do Estado puerperal, o próprio 

filho, durante o parto ou logo após". 

154 Damdsio de  Jesus, Artigo publicado no Boletim IBCCRIM n099, fevereiro12001, 



ra a prática do crime. Surge a questão: o terceiro é autor ou participe 

de homicídio ou infanticídio? 

Trata-se de crime próprio, uma vez que somente a mãe pode ser 

sujeito ativo principal. Essa qualificação doutrinária, porém, não afas- 

ta a possibilidade da concorrência delituosa. 

A norma de extensão do art. 29, "caput", la parte, do Código 

Pena], reza: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide 

nas penas a este cominadas". Dessa forma, quem concorre para a prá- 

tica do infanticídio deve submeter-se a sanção imposta. 

A solução, entretanto, nunca foi pacifica. O centro da discussão 

situa-se na questão da comunicabilidade da elementar "influência do 

estado puerperal".nos termos do art. 30 (antigo art. 26 do CP): c G ~ a o  
se comunicam a s  circunstâncias e as condições de caráter pessoal, 

salvo quando elementares do crime". Transmitindo-se o elemento tipi- 

c0 ao terceiro, responde por infanticidio; caso contrário, por homicí- 

dio. 

Na doutrina brasileira, adotavam 0 ponto de vista da comunica- 

bilidade (infanticídio): Roberto Lyra, Olavo Oliveira, Magalhães No. 

ronha, J O S ~  Frederico Marques, Basileu Garcia, Euclides Custódio da 

Silveira e Bento de Faria. Ensinavam que o participe deve responder 

por crime de homicídio: Nelson Hungria, Galdino Siqueira, Costa e 

Silva, Helena Cláudio Fragoso, Salgado Martins e Aníbal Bruno. 



Pode ocorrer que terceiro realiza o verbo típico ou concorra pa- 





Atualmente, defendem a tese do infanticidio: Paulo Jose da Cos- 

ta Junior, Delmanto & Delmanto, Luiz Regis Prado & Cezar Roberto 

Bitencourt, Mirabete e Damásio. 

Nelson Hungria, durante "quarenta anos, foi o maior defensor da 

incomunicabilidade. Já em 1937, apreciando a legislação penal então 

vigente e o Projeto Sá Pereira, dizia: "É bem de ver ainda que não po- 

de invocar a honoris causa" (. ..) "O CO-participe no crime da parturien- 

te, seja ele quem for".155 Analisando O Código Penal de 1940, de quem 

foi seu principal autor, afirmava: 

"Não diz com o infanticidio a regra do art. 25 (atual art. 

29, Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 

penas a este cominadas). Trata-se de um crime pèrsonalissimo. 

A condição "sob a influência do estado puerperal" é incomuni- 

cável. Não tem aplicação, aqui, a norma do art. 26 (atual art. 

30), sobre as circunstâncias de caráter pessoal, quando elemen- 

tares do crime. As causas que diminuem (ou excluem) a respon- 

sabilidade não podem, na linguagem técnico-penal, ser chama- 

das circunstâncias, pois estas só dizem com o maior ou menor 

grau de criminosidade do fato, ou seja, com a maior'ou menor 

intensidade do elemento subjetivo ou gravidade objetiva do cri- 

me. O participe (instigador, auxiliar ou CO-executor material) do 

infanticidio responderá por homicídio. Como diz Gautier, "tous 

participants autres que la mère sont Régis par le droit conmumw. 

O privilegium legal e inextensivel. A quebra da regra geral sobre 

a unidade de crime no COncursus delinquentium é, na espécie, 

justificada pela necessidade de evitar-se O contra-senso, que or- 

155 Direito Penal, Parte Especial, Rio de Janeiro: Livraria Jacyntho. 1937, p. 266 



çaria pelo irrisório, imputar-se a outrem que não a parturiente 

um crime somente reconhecível quando praticado "sob a influ- 
i í  156 ência do estado puerperal . 

Dotado de fascinante cultura jurídica e conhecedor profundo da 

doutrina e da legislação estrangeira, especialmente a italiana e a suica 
, ? 

Hungria era um brilhante expositor, notável critico e argumentador in- 

superável. Na palavra de Roberto Lyra, "uma Culminância". 157 

homem em dia com a ciência de seu tempo", como lembrava Helena 

Cláudio ~ r a ~ o s 0 . l ~ ~  Tornaram-se célebres os intermináveis debates 

doutrinários, principalmente com Magalhães Noronha, de quem tos- 

tumava discordar em longas e acaloradas correspondênc'ias, algumas 

transcritas em seus "comentários". 

Nelson Hungria, dificilmente mudava de opinião, sendo conhe- 

cido pela firmeza de suas posições. Mas, por volta de 1960, como nos 

confiou Heleno Cláudio Fragoso num encontro que tivemos no Rio de 

Janeiro, Hungria, já beirando a aposentadoria, passou a "ouvir mai~", 

alterando orientações apaixonadamente preservadas ao longo dos a- 

nos. Tanto que, membro de Comissão elaboradora do Anteprojeto de 

Código Penal de 1963, vária vezes surpreendeu seus pares aceitando 

teses contrárias ao seu pensamento ardorosamente exposto em suas 

obras. Foi o que aconteceu em relação ao tema do Concurso de pesso- 

as no infanticidio, em que modificou sua posição na última edição de 

sua obra, fato que passou despercebido da maioria da doutrina brasi- 

156 HUNGRIA, ~ ~ l ~ ~ ~ ,  comentários ao C6digo Penal, 3' ed., Rio de Janeiro: Forense, 1955, 
vol. V,  p. 259, no 58. 
15' E S ~ U ~ ~ S  de Direito e Processo Penal em Homenagem a Nelson Hungria, Rio de Janeiro: 
Forense, 1962, nota introdutória de tieleno CI&Jdjo Fragoso. p. 7. 
1 58 Estudos de Direito e PrOCeSsO ..., op. c1t.t p. 



leira. Reconhecendo humildemente o engano e dando a mão à palma- 

tória, adotou a tese da comunicabilidade na 5" edição dos "Comentá- 

rios": 

"Comentando o art: 116 do Código suíço, em que se inspi- 

rou o art. 123 do nosso, Logoz (op.cit., p. 26) e Hafter (op. cit - ?  

p. 22), repetindo o entendimento de Gautier, quando da revisão 

do Projeto Stoos, acentuam que um terceiro não pode ser co- 

participe de um infanticidio, desde que o privilegium concedido 

em razão da "influência do estado puerperal" é incomunicável. 

Nas anteriores edições deste vo~ume, sustentamos o mesmo pon- 

to de vista, mas sem atentarmos no seguinte: a incomunicabili- 

dade das qualidades e circunstâncias pessoais, seguindo o Códi- 

go Helvético (art. 26), é irrestrita ('Les relations, qualités et cir- 

constantes personnelles spéciales dont I'efft est d'augmenter, de 

diminuer ou d7exclure la peine, n'auront cet effet qu'à 17égard 

de 17auteur, instigateur OU complice qu'elles concernent7), ao 

passo que perante o Código Pátrio (também art. 26) é feita uma 

ressalva: 'salvo quando elementares do crime'. Insere-se nesta 

ressalva o caso de que se trata. Assim, em face de nosso Códi- 

go mesmo 0s terceiros que concorrem para o infanticidio res- 

pondem pelas penas a este cominadas, e não pelas do homicí- 

dio". 159 

159 HUNGRIA, ~ ~ l ~ ~ ~ ,  comentários ao Cddigo Penal, 5' ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1979, 

vol. V ,  p. 266, no 58.  



POUCOS notaram a mudança de posiç8o de Hungria.16' Prova é 

que até hoje, mais de 20 anos depois, ele continua erroneamente sendo 

citado por quase todos os autores, inclusive por da má si^,'^^ como 

partidário da tese da incomunicabilidade. Nem o próprio Fragoso deu 

conta desse fato, pois em 1979, no mesmo volume da edição em que 

Hungria passou a aceitar a tese da responsabilidade do terceiro a título 

de infanticídio, ele, Heleno Cláudio Fragoso, co-autor dos comenta- 

rios, dizia: "Hungria inaugurou entre nós a corrente dos que entendem 

que o terceiro que coopera no delito comete o crime de homicídio. 

Sempre entendemos correta a lição de Hungria. Em conseqüência, o 

estranho que participa do infanticidio pratica O crime de homicídio". 162 

E nas edições posteriores da Parte Geral dos "Comentários", o 

escrito firme de Hungria, ainda inalterado, continua expressando a a- 

bandonada orientação do mestre, ao apreciar o antigo art. 26 (atual 

arte 30) do CP: "Assim, a 'influência do estado puerperal' no infanti- 

cidio e a honoris causa no crime do art. 134: embora elementares, não 

se comunicam aos cooperadores, que responderão pelo tipo comum do 
77 163 

crime, isto e, sem O privilegium - 

Pena que Hungria não viveu mais tempo. Teríamos a oportuni- 

dade de colher outras lições de quem, considerado O maior penalista 

brasileiro e inquebrantável defensor de suas próprias idéias, fortaleceu 

com os anos a virtude da humildade de aceitar a opinião alheia, reco- 

160 MIRABETTE, julio Fabrini (notou), Manual de Direito Penal, Parte Especial, Sao Paulo: 

$\Ias, 1997, 2:90, no 4.3.3. 
JESUS, Damhsio E. de, DIREITO Penal. Parte Geral. 23' e d  S ~ O  Paulo: Saraiva, 2000, 

1 :443; Parte Especial, 23' ed., S ~ O  Paulo: 2000, 2 :  11 1. 
162 O p  cit., parte Especial, HUNGRIA li HELENO. 5' ed.. 1979. VOI V:541, n o  28, 
163 HUNGRIA, Nelson, comenthrios, 5' ed., 1979, vol. I, tomo 11, p. 433, no 121, 



nhecendo, como poucos fariam, um erro de quatro décadas. Deu-nos, 

como afirmou Heleno Cláudio Fragoso, um exemplo "magnífico de fi- 

delidade à ciência e a cultura jurídica". la 

6.4. A POSIÇÃO DE HELENO CLÁUDIO FRAGOSO 

Na atualização da obra de Nelson Hungria, Heleno Cláudio Fra- 

esclarece que nas edições anteriores desta obra, foi sustentado - 
o ponto de vista de que o estado puerperal é uma circunstância bio- 

psicológica, e por isso, personalíssima, sendo que a intransmissibili- 

dade é absoluta e, desta forma, responde o terceiro por homicídio, po- 

rém, é feita uma ressalva: 

"salvo quando elementar do crime" e, assim, "em face do nosso 

Código, mesmo os terceiros que concorrem para o infanticidio respon- 

dem pelas penas a este cominadas, e não pelas do homicídio". 

Como se pode notar, agora, com a atualização da obra de Nel- 

son Hungria, Heleno Cláudio Fragoso, segue a mesma linha anterior- 

mente adotada pelo Mestre Nelson Hungria. 

6.5.  A POSIÇÃO DE BASILEU GARCIA 

Também em face da doutrina unitária do concurso de agentes, e aceita 

a regra da comunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal 

quando elementares do crime, pode-se sustentar, com êxito, a tese de 

que cometeria infanticidio todo aquele que, de qualquer modo, concor- 

resse para o crime do art. 123, embora não militando em seu favor a 

condição personalissima - a qualidade de mulher, de mãe, de parturi- 

- 
1 64 ~ ç t u d o s  de Direito e Processo..., o p  cit., P. 8. 
l M  HVNGRIA, Nelson, comentBrios ao C6digo Penal. 6. ed..Rio de Janeiro: Forense, lg8, ,  
vol. V ,  p. 266 



ente, de puérpera - que justifica O regime de excepcional benignidade 

dispensado à autora natural da infiação. 

Pela redação do art. 26 (atual art. 30), dizendo que não se co- 

municam as circunstâncias de caráter pessoal (salvo quando elementa- 

res do crime), transparece que se comunicam as de caráter objetivo. 

Se essa, realmente, foi a intenção do legislador, fez mal em não 0 di- 

zer claramente. Deveria enunciá-lo de forma nítida, para evitar possi- 

veis dúvidas. 

Acentue-se a parte final do artigo - salvo quando elementares do 

crime. 

Esse absurdo provém de sensível falha de técnica legislativa, 

porquanto não deveria ser erigida a elemento de determinada figura 

delituosa, corno o infanticidio, uma causa de diminuição da responsa- 

bilidade, qual seja a influência do estão puerperal, tornando-se obriga- 

tória a sua comunicabilidade, por força do disposto no art. 26. (atual 

art. 30, do CP). 



7 .  CONCURSO DE CRIMES 

~m um número muito grande de casos de infanticídio que sao 

levados a julgamento, a ré não é apenas condenada por infi-ingir o art. 

123 do Código Penal. O art. 2 1 1  é quase sempre levantado, concomi- 

tante ao art. 123. 

Dispõe o art. 2 1 1, in verbis: 

Art. 2 1 1. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte de- 

le. 

pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. . . 

São muito frequentes relatos como o que se segue: 

"Consta da denúncia que Ch.n-nelita Barbosa, logo após o parto, 

matou a criança que dera à luz, mediante esmagamento do crânio. 

Morta à fih recém-nascida, a acusada cavou um buraco no quintal e 
33 166 a enterrou, ocultando O cadáver . 

 ando mães infanticiida tenbm ocultado ou destruído 0s ca- 

dáveres de seus filhos recém-n=idos, e nso &O indiciadas no arte 

2 1 1, costuma-se recomendar que o caso seja novamente julgado: 

"Finalmente, o delito de ocultaçõo de cadáver também deve 

ser levado a julgamento, porque tem comprovação suficiente nos au- 

tos de molde a permitir o pronunciamento do Tribunal Popular ". 167 

lgs TJSP - 2 a  câm, Crim. Ap. no 139.743 - SP. 25.6.90, Rel., Bandeira de Mello. 
1w TJSP - Rec, crim,, "0 73.185-3, SP. 21.3.90. Rei. Nelson Fonseca 



Justamente pelo alto índice de ocorrência do ocultamente do ca- 

dáver do recém-nascido, não se tem conhecimento da maioria dos ca- 

sos de infanticídio no pais. É compreensível, que, logo após ter come- 

tido o crime, a m8e infanticida queira livrar-se das provas, de modo a 

não ser pega pela justiça. 0 que talvez não seja compreensivel, 6 a 

abordagem que se tem dado ao problema. 

Se o infanticídio é um privilégio legal, dado a infratora devido 

às condições fisiopsicológicas provenientes da gravidez, por que 6 i- 

nexistente privilégio legal para um crime que é intimamente ligado ao 

do infanticídio? 

, \ 

~ ã o  se trata de um crime totalmente diferente, como seria o 

caso de a mãe matar um outro indivíduo, que não o filho, sob influen- 

cia do estado puerperal, e que não recebe, da mesma forma, privilégio 

legal. Trata-se de um crime que só ocorre devido a ocorrência do ou- 

tro, e se há privilégio legal para o crime que lhe deu origem, seria 

mais coerente haver privilégio, igualmente, para este crime. A mãe % , 

afinal, pode ainda estar sob influência do estado puerperal, e este é fa- 

ter determinante de suas ações, a de ocultar O cadáver do re- 

cém-nascido inclusive. 

Dai, ter Paulo José da Costa ~unior,'" afirmado que: 

"Se a mãe, após a morte, vier a destruir o cadáver ou parte 

dele responderá em COllCUrSo material pelos crimes contidos 

nos artigos 123 e 21 1 do Código Penal. Se abandonar o recém- 

168 COSTA JR., paulo ~ 0 ~ 6 ,  Direito Penal - Curso Completo. 7' ed. rev. cons. pau- 

lo:Saraiva, 2000, p. 264. 



nascido logo após o parto, SÓ responde pelo infanticidio, jh que 

0 abandono é o meio de que se serve para a prática delituosa. O 

crime de abandono de recém-nascido (art. 134) resta absorvido 

no infanticidio". 



8. LEGISLAÇAO COMPARADA 

A maioria das legislações descreve O infanticídio como um deli- 

to excepcional, determinando maior benignidade punitiva .em face das 

cirçunstâncias subjetivas já mencionadas. 

Essas circunstâncias, como O motivo de honra e a perturbação 

psico-fisiológica provocada durante O puerpério são, incluídas nas le- 

gislaqões, conjunta ou separadamente, explicitas ou implicitamente, e 

podem influir em favor tão só da mãe OU recair em favor desta e de 

outros participes da conduta delituosa em questlo. 

É de se notar, entretanto, que certos códigos penais, embora pa- 

reçam ter adotado ambos 0s critérios, determinaram realmente apenas 

um, e outros, mesmo considerando O infanticidio figura autonoma e 

privilegiada, não mencionaram critério alg~m. 

Com o intuito apenas de esclarecer estes aspectos, somente fa- 

remos referência aqueles códigos penais que apresentam contradições 

ou suscitam interpretações divergentes. 

0 Código Penal Argentino de 1921, contrariamente ao que afir- 

mam 0s doutrinadores em geral e, dentre eles, o preclaro Nelson Hun- 

gria, não estipulou as duas circunstâncias subjetivas a fim de que o 

agente possa p-evalecer-se de qualquer uma delas para invocar o be- 

nefício. 

A nosso ver, a única circunstância 6 0 motivo de honra, tendo 

sido o estado perperal mencionado apenas no intuito de delimitar no 



tempo qual o período em que O sujeito ativo pode praticar o crime de 
infanticidio, alegando a honoris causa. 

Nestas condiçaes, conforme O legislador argentino, somente 

poderá o sujeito ativo prevalecer-se do beneficio, se deu morte a 
criança durante o instante em que a mulher estava dando à luz ou 

enquanto perdurassem as alterações provocadas naquela pelo puerpé- 

rio. 
Ora, se assim não fosse, absurda teria sido a posição desse le- 

gislador pois, sendo como Q O estado puerperal, para os defensores da 

teoria psico-fisiológica, uma circunstância personalissima, n8o poderia 

esse dispositivo ter estendido O beneficio a ascendentes e colaterais. 

O legislador chileno adotou posição diversa, não mencionando 

qualquer das circunstâncias subjetivas, e preocupou-se, apenas com o 

período de tempo durante o qual a morte de uma criança será tida co- 

mo infanticidio e, portanto, apenada benignamente. Dessa forma, con- 

sidera-se nesse Código, infanticida e, assim, protegido pelo privilegio 

de uma punição benigna, todo ascendente OU descendente que dê mar- 
te a uma criança nas suas primeiras 48 horas de vida, sem se exigir a 

influência de qualquer circunstância subjetiva. 

Curiosa tambkm a posição do legislador peruano de 1924 pois 

se a princípio parece ter inserido como única circunstância o estado 

puerperal, "&fica-se, mediante análise mais aturada, ter sido dupla a 

intenção daquele. 

 to porque o beneficio pode alcançar o agente (a própria mãe) 

não só quando logo após o parto esteja sofrendo as influências do pli- 



erpério mas, também, quando a conduta for praticada "durante o par- 

to", mesmo não estando sob as influências desse estado. 

Depreende-se essa afirmativa da redação dada pelo legislador 

peruano, ao artigo 155 do referido Código e, particularmente, tendo 

em vista a vírgula por ele colocada após a expressão "durante o parton 

e o "ou" colocada entre essa frase e O temo "estando sob a influência 

do estado puerperal". 

O Código Penal Uruguaio, apesar do termo "infanticidio honoris 

causam, não cuidou dessa conduta como verdadeiro tipo autônomo e, 

sim, como mera atenuante especial do homicidio. Tal aspecto 4 carac- 

terizado pela própria redação do artigo 3 13 ao dizer: "se o delito pre- 

"isto no artigo 3 10 (homicidio intencional) for cometido"sobre a pes- 

soa de uma criança menor de três dias para salvar a própria honra ou a 
77 honra .. . . 

0 Código Penal Mexicano de 1931 não faz parte daqueles arde- 

namentos jurídicos que deixaram de mencionar qualquer das circuns- 

tâncias subjetivas já referidas, pois o motivo de honra, se não se en- 

contra expresso, surge implícito na redação do art. 327. 

Neste determina-se à necessidade de ocorrerem certas circuns- 

tâncias que dizem respeito exclusivamente aos fundamentos da comen- 

te puramente psicológica, tais como: que a mãe não tenha má fama, 

que tenha ocultado a gravidez, que 0 nascimento não se tenha tomado 

público nem inscrito no Registro Civil, e que a criança seja ilegítima. 



Desta forma, não resta dúvida estar o referido ordenamento juri- 

dito incluído entre os que aderiram, embora implicitamente, ao crite- 

rio do motivo de honra. 

O Código Penal Alemão da R.D.A., no seu parágrafo 113, ado- 

teu implicitamente o estado puerperal, enquanto o da R.F.A., no seu 

parágrafo 2 17, implicitamente aderiu à corrente que se filia ao motivo 

de honra como circunstância elementar do crime de infanticidio e, isto 

porque, sem mencionar qualquer das causas, refere-se ao filho ilegíti- 

mo. 

Diga-se, por derradeiro, que países como a Ingraterra, Turquia, 

Egito, Rússia, Mônaco e Groenlândia não fazem referência ao infanti- 

cidio, sancionando a morte do neonato ou a do infante como crime de 

homicídio. 

Nesse passo, passam a ser elencados OS dispositivos legais de 

maior interesse. São eles: o Código Chinês; O Código Espanhol, este, 

pela proximidade com a nossa cultura, e por ter modificado a sua po- 

sição com referência ao infanticídio, não mais adotando a figura autô- 

noma e, sim, o enquadramento corno crime de homicídio; o Código 

Italiano, por igual razão, pela proximidade de nossa cultura, através 

de seus imigrantes, e pela influência que nos foi legada no campo jurí- 

dico, e por ter, recentemente, alterado 0 seu Código Penal, fazendo 

introduzir de valor na figura do infanticidio, englobando 

de uma só vez, tanto o infanticidio como O abandono material e o mo- 

ral como também, resolvendo o problema difícil e crucial do concurso 

de agentes, não deixando dúvidas, sobre sua tipifica~ão e a aplicaçgo 

de pena por fim, o Código Penal Português, que de uma forma ou de 



outra, ainda deixam vestígios sobre a nossa cultura, por ser o País que 

historicamente foi o descobridor do Brasil, a primeira legislaçgo Penal 

aplicada no Brasil, livro V, das horrendas Ordenações de Portugal, de 

triste lembrança e de péssimas recordações para o povo que aqui vivia .. 
à época e que era vilipendiado, açoitado, condenado a morte, tendo 

seus bens apreendidos, tudo isto sem O devido processo legal, somente 

prevalecendo à palavra dos abastados da Corte. 

Observe-se, antes, que a situação no Brasil começou a melhorar 

quando foi promulgado o Código Criminal do Império Brasileiro 

(1 830), logo após, a Independência do Pais (7.9.1822). 

Presentemente, outro fato importante, é que esta sendo apreci- 

ado no Congresso Nacional, anteprojeto de Lei para alterar o Código 

Penal Brasileiro, onde se lê em seu artigo 123, "!Matar o prbprio m o ,  

durante ou logo após o parto, so6 infhência pertur6adora deste", Pena: de- 

tenção de dois a quatro anos. Esta nova redação é idêntica ao artigo 

1360 do Código Português, esta alteração 6 devido as enormes dificul- 

dades que os cientistas e 0s operadores do Direito tem juntamente 

com psicólogos e psiquiatras para definir o que venha a ser o 

puerperalv, como também, de difícil enquadramento sobre ò período 

que geraria a influência do estado ~ u e r ~ e r a l ,  desta forma, OS redatores 

do anteprojeto concordaram que facilitaria o entendimento desse crime 

a rnudanpa. A presente redação é pertinente, pois a mudança, teve in- 

fluência do atual art. 136 do Código Penal Português. 



8.1. CÓDIGO PENAL CHINÊS 

O Código Penal Chinês de 1928, diz Jean Searra, influenciado 

pelas legislações ocidentais, alterou radicalmente a posição do Código 

Penal de 19 12, o qual fora influenciado pelo Código Japonês de 1907. 

Essa legislação de 1928, adotando as modernas concepç6es le- 

gislativas do mundo ocidental, trata do infanticidio como figura auto- - 
noma no art. 287, porém não mencionou qualquer das circunstâncias 

subjetivas a que já nos referimos. 

Deflui, entretanto, de forma implícita O motivo de honra, pois 

nesse artigo determinou-se exclusivamente como sujeito passivo o fi- 

lho ilegítimo. . < 

8.2. CÓDIGO PENAL ITALIANO 

CODICE PENALE - LIBRO II - TITOLO XII - 

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA 

CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA- 

INDIVIDUALE 

578 - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale 

La madre che cagiona la morte de1 proprio neonato 

immediatamente dop0 i1 parto, 0 de1 feto durante i1 parto, quando i1 

fatto 6 deteminato da condizioni di abbandono materiale e morale 

connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. 



A coloro che concorrono nel fatto di cui a1 primo c o m a  si ap- 

plica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi 

hanno agito a1 solo scopo di favorire la madre, la pena può essere di- 

minuita da un terzo a due terzi. 

(Tradução) 

~ r t .  538. Infanticídio na condição de abandono material e moral. 

"A mãe que causa a morte do próprio recém nascido (neonato) 

depois do parto, OU do feto durante 0 parto, quando O fato ocorre em 

razão de abandono material e moral após 0 parto, 6 punida com reclu- 

são de 4 a 12 anos". ., 

que concorre ao fato se aplica pena de reclusâo não inferior 

a 21 anos. Todavia, se ele age com a intengâo apenas de favorecer a 

mãe, a pena pode ser diminuída de 113 a 213". 

8.3.  CÓDIGO PENAL ESPANHOL 

De la Ley Orgánica 1011995, de 23 de noviembre, de1 CODIGO PENAL 

(B. O.E. de 24 de noviembre) 

LIBRO I1 - Delitos y sus penas 

TITULO I. De1 homicidio y sus formas: 



Art. 138 :E1 que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la 

pena de prisión de 10 a 15 anos. 

Lei no 65/98, de 2 de setembro de 1998 

Código Penal 

Livro I1 - Parte Especial 

Titulo I - Dos crimes contra as pessoas 

Capitulo I - Dos crimes contra a vida 

(-..I 

Artigo 136" (Infanticídio) 

A mãe que matar o filho durante OU logo após o parto e estan- 

do ainda sob a sua influência perturbadora, 6 punida com pena de pri- 

são de 1 a 5 anos. 

Comentários e notas extraidas da obra CÓDIGO PENAL POR- 

TTJGUÊS, Anotado e Comentado e Legislação Complementar, de M. 

Maia Gonçalves, 13' edição - 1999, Editora Almedina, Coimbra, 

Portugal: 16' 

168 GONC-LVES, M, Maia, C6digo Penal Portugues. 13' e d  Anotado e Comentado, Coimbra: 

Livraria Almedina, 1999. 



1. O texto deste artigo é resultante da revisão do Código Penal 

levada a efeito pelo Dec.-Lei no 48/95, de 15 de Março. Na versão o- 

riginária do Código correspondia-lhe o art. 137'. 

O texto definitivo da versão originária foi inspirado nos artigos 

79" do Código austríaco e 116' do Código Suíço, que eram idênticos. 

Em edições anteriores desta obra na vigência da versão originá- 

ria escrevemos que a tábua de valores 6tic0-sociais já entiio em vigor 

não acarretava, como outrora, O estigma da desonra pra as mães não 

casadas ou cuja gravidez não fora desejada, O mesmo se podendo di- 

zer quanto a perda da virgindade, impondo-se por isso repensar o arti- 

go, pelo menos na sua segunda parte, em fuhira revisâo do Código, 

O artigo foi discutido na 21. sessão da CRCP, em 9 de janeiro 

de 1990, sendo acolhidas as considerações que vínhamos explanando. 

2. Em relaçao ao texto da versão originhria (art. 137O do cp de 

1982) há uma altera980 significativa. 

Esse texto era o seguinte: A mãe que matar o filho durante ou 

logo após o parto, estando ainda sob a sua influência perturbadora ou 

para ocultar a desonra, será punida com prisão de 1 a 5 anos. Tal texto 

fora introduzido na fase final dos trabalhos preparatórios do Código 

Penal, após vicissitudes várias que expusemos supra e nas edições do 

nosso código Penal Português Anotado, e manifestamente inspirado 

nos arts. 790 do Código Austríaco e 116O Código Suíço, que eram i- 

dênticos. 

Tradicionalmente, e segundo 0 CP de 1886, 0 crime de infanti- 

cídio privilegiado era aplicável a mãe que matasse O filho logo após o 



parto ou em curto prazo, para ocultar a sua desonra. Com este estrito 

âmbito era mantido em alguns Códigos do direito comprado, v.g,, o 

espanhol, mesmo após a reforma de 1989 (art. 410'). 

0 Código, na versão originária, de 1982, assim se expressou 

também, mas em alternativa privilegiou por outro lado o crime no caso 

de a mãe matar o filho durante OU logo após o parto, estando ainda sob 

a sua influência perturbadora. 

A revisão supramencionada eliminou do texto o caso em que a 

mãe mata o filho acabado de nascer ou durante o parto para ocultar a 

desonra, que historicamente esteve na base do infanticídio privilegia- 

do. Esta atitude do legislador explica-se plenamente. Por um lado, a 

atual tábua de valores éticos não acll.neta, como outrora, '~ estigma da 

desonra para as mães não casadas OU cuja gravidez não foi desejada; o 

mesmo se podendo dizer quanto à perda d virgindade. Por outro lado, 

sempre que em casos extremos Se possa efetivamente configurar de. 

sonra da mulher e justificado interesse desta em ocultar, o caso poderá 

ser resolvido ou pelo texto atual deste artigo, se a ele subsumível, ou 

pelos gerais sobre a culpa e sua mitigação. 

3 .  O campo de aplicação temporal deste artigo 6 restrito, pois se 

circunscreve ao tempo durante o qual o parto se desenvolve ou a mãe 

está ainda sob influência perturbadom do Parto. Se este ainda n&o de- 

sencadeou, pode haver aborto; Se já tf3rminou e a mãe já não sofre da 

sua influência perturbadora, poderá haver homicídio. 

Trata-se, na realidade, de um homicídio privilegiado, que bem 

caberia na previsão geral do artigo 133', sendo a pena coincidente. No 

entanto, o tipo está aqui limitado, tanto temporalmente como pela exi- 



gência específica de a ação ser praticada por a mãe se encontrar per- 

turbada por efeito do parto, tudo isto como índice de uma forte dimi- 

nuição da culpa. Na verdade, e diferentemente do CP de 1886, a ate- 

nuação ampla a concessão de igual atenuação aos avós. 

4. No primitivo direito romano somente a mãe era incriminada. 

O pai, em virtude do j u s  vitae ac necis sobre os filhos, não cometia 

qualquer crime se matasse O filho acabado de nascer. Este poder, a- 

firma Mommsen (Direito Penal Romano, trad. Espanhola, zo, pág, 97), 

estava compreendido no direito de propriedade, pelo que já na Repú- 

blica se punia como homicídio à morte do filho realizada secreta ou 

aleivosamente. Foi no tempo de Constantino que o infanticídio prati- 

cado pelo pai começou a ser punido, o que foi reafirmado . . sob o impé- 

rio de Justiniano, corninando-se então pesadas penas para este crime, 

tredipgo que se manteve por influência da igreja. 

Até ao início do séc. XIX punia-se severamente em toda a Euro- 

pa este crime. BECCARIA e outros autores protestaram contra tal du- 

reza, em atenção a mãe que, para ocultar a desonra, matava o filho no 

ato do nascimento, e dai O preceito do $! Único do art. 356", do Código 

de 1886 e 0s preceitos paralelos de diversos códigos da Europa e da 

América. 

3 .  Este crime só pode ser praticado dolosamente. Isto n&o prejii- 

dica, porém, a possibilidade de verificaçfio do crime do homicídio in- 

voluntário, pevisto no art. 13y0, se se verificarem OS respectivos 

pressupostos. 

6. Este artigo protege a vida humana contra atos de desespero 
praticados pela mãe enquanto estd sob a influência de parto. 



Não têm aqui cabimento as normas dos no 1 e 2 do art. 6 6 O  do 

CC sobre o começo da personahlade. A lei penal estabelece a prote- 

ção da pessoa humana num campo mais vasto,por razaes intuitivas. 

Objeto do crime é o infante, a partir do momento em que o parto, na- 

tural ou provocado, começou, e até ao temo da sua infhiência. 

importa que não se tenha autonomizado em relação a mãe; a morte 

pode ocorrer ainda dentro do organismo materno. 

Suscita-se, porém, a questão de saber se é necessário, pra a ve- 

rificação deste crime, que o embrião morto violentamente tenha tempo 

de gestação suficiente para poder nascer e ter vida autônoma. É sabido 

que só a partir dos seis a sete meses é possível o nascimento seguido 

de vida extra-uterina. A morte voluntária do embrião, a . . partir desse 

tempo de gestação, é sempre subsumível a previsão deste artigo. Mas 

também nos parece que a morte voluntária do feto não tem sempre que 

ser punida como infanticídio; de outro modo ficaria sem campo de a- 

plicapão o crime de aborto. Faveiro, Silva Araújo, no Código Penal 

português Anotado, 7a ed. Pág. 597, dizem que para a distinção entre 

0s crimes de aborto e de infanticídio, tudo está em saber se o embrião 

foi morto antes de começar 0 nascimento ou se já morreu depois de 

este ter começado. Este critério diferenciador não parece rigoroso. 0 

nascimento pode ter começado precisamente porque O infante foi vo- 

luntariamente morto. Então, tudo se interliga no mesmo processo exe- 

cutivo. Estaria descoberto um processo de subtrair a incriminação des- 

te situações que a sua letra pode abranger e que 0 pensamento 

legislativo claramente quer punir- 

A morte do feto nos primeiros tempos de gestação não parece 

porém, incriminável neste art. 136', já porque ficaria Sem campo de 



aplicação o crime de aborto, já porque, ao falar em matar e em parto, 

a lei quer aludir a algo mais do que a expulsão de ovo com muito pau- 

c0 tempo de fecundação. É necessário que o feto tenha gestapão sufi- 

ciente para poder ter vida extra-uterina. Neste sentido, Manzini, Tra- 

tado, ed. de 195 1, VII, pág. 58. Vejam-se, porém, em sentido contrá- 

rio, Faveiro, Silva Araújo, ~ O C .  Cit., e 0s autores aí citados, e ainda 

Código Penal, Notas de Trabalho, 165, pelos ~ a ~ i s t r a d o s  do M.P. do 

distrito judicial do Porto. 

a) É s~bsurnível a um crime de infanticídio, cometido 

por omissão, a conduta daqueles que, com O fim de darem a morte a 

um recém-nascido, omitem os deveres de assistência elementares . . em 

tais circunstâncias, e que a todos incumbem, especialmente aos pais 

nos termos do art. 137' do CC (ac. STJ de 30 de Novembro de 1960. > 

BMJ, 101,475); 

b) 1 - A circunstância de a mãe ter praticado o infanti- 

cidio para ocultar a sua desonra esgota OS efeitos na própria configu- 

ração do crime privilegiado que se lhe imputa; dai que só no quadro 

deste cumpra valorar O seu comportamento, considerando a culpa com 

que se houve e as justas exigências da prevenção criminal. 11 - Age 

com dolo particularmente intenso a mãe infanticida que oculta a sua 

gravidez durante todo O tempo, a denunciar a formação remota e per- 

sistente do seu propósito criminoso e que revela a firmeza da sua de- 

terminação ao tornar possível vencer sozinha a perturbação emocional 

própria de um parto como 0 seu e que lhe permitiu a atividade posteri- 

ormente desenvolvida para se desfazer do cadáver do filho (ac. STJ de 



10 de abril de 1984; BMJ, 336, 324). Nota - ver anotação a este ac., 

onde se fazem referências ao direito comparado; 

C) Havendo a argüida morto a filha reckm-nascida, sec- 

cionando ela própria o cordão umbilical, sem que o fizesse para ocul- 

tar a sua desonra nem sob perturbação próprias do parto, comete o 

crime de homicídio voluntário qualificado, e n%o o de infanticídio pri- 

vilegiado (ac. STJ de 4 abril de 1990, proc. No 40.69713"); 

d) Não integra o crime de infanticidio privilegiado a 

conduta da mulher que, passados 8 dias após O parto que decorreu 

e depois de ter tido alta do hospital por ser considerada 

em estado físico e psíquico normais, mata O filho com inseticida por 

verificar que ele era de raça negra, quando ela e o homem com quem 

viviam eram de raça branca (ac. STJ de 27 de Maio de 1992; CJ. XVI- 

I, tomo 3, 35). Nota - tem declaração de voto do ExmO Conselheiro sá  
Nogueira. - 

8.5. CÓDIGO PENAL ALEMÃO 

Artigo 2 17: "A mãe, que dolosamente mata o seu filho'ilegftimo, 

no nascimento ou logo em seguida, é punida com pena não inferior a 

três anos". 

8.6. CÓDIGO PENAL ARGENTINO 

Artigo 81, 8 20: "Se impondrá reclusión hasta tres anos o prisión 

de seis meses a seis aííos a la madre que, Para ocultar SU deshonra, 

matare a su hijo durante e1 nacimiento 0 mientras Se encuentra bajo la 



influencia de1 estado puerperal y a 10s padres, hermanos, maridos e 

hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hennana, esposa o ma- 

dre, cometiesen e1 mismo delito". 

Como pode ser observado, aqui foi adotada simultaneamente as 

duas circunstâncias subjetivas para que as pessoas envolvidas (0s 

agentes), possam valer de qualquer uma delas e pleitear o beneficio, o 

que somente pode ocorrer durante o estado puerperal. 

8.7.  CÓDIGO PENAL CHILENO 

Artigo 394: "Cometen infanticidio e1 padre, la madre o 10s de- 

más ascendientes legítimos O ilegítimos que dentro de 48 . . horas des- 

pués de1 parto matam a1 hijo o descendiente i seran penados con pre- 

s i d i ~  mayor en sus grados mínimo a medio". 

8.8. CÓDIGO PENAL CHINÊS 

Artigo 287: "La mère qui tue, ou moment de sa naissance, au 

pe, après sa naissance, S O ~  enfant illégitime, sera punie de 

l'emprisonnement à temps de six mais au moins et de cinq ans au 
plus". 

8.9, CÓDIGO PENAL MEXICANO 

Este o texto que faz parte do Código Penal atual. 

Artigo 256: "se impondrhn de tres a cinco afios de prision a la 
madre que diere muerte a SU próprio h i~o  dentro de Ias setenta y dos 

horas de nacido, siempie que CClncurra Ias seguientes c i r c ~ n s t a n c i ~ ~  : 



I - Que no tenga mala fama; 

I1 - Que haja ocultado su embarazo; 

111 - Que e1 nacirniento de1 infante haja sido oculto y que no se 

hubiere inscrito em e1 Registro Civil; 

IV - Que e1 infante no sea legitimo. 

Si en e1 infanticidio tuviere participación un médico cimjano, 

comadrona o partera, además de la pena privativa que corresponde se 

le suspenderá de uno a tres a o s  em ejercicio de su profesión". 

8.10. CÓDIGO PENAL PERUANO 

Esta a redação do artigo do Código Penal atual . , 

Artigo 110: "La madre que mata su hijo durante e1 parto o bajo 

la influencia de1 estado puerperal, será reprimida con pena privativa 

de liberdad no menor de uno ni mayor de cuatro afios, o com presta- 

ción de servicio comnitário de cincuentidós a ciento e cuatro jorna- 

das". 

Pela leitura do referido artigo, notamos que a influência do esta- 

do puerperal, continua presente, ~ o m o  o Código anterior, porem, in- 

cluíram a figura da prestação de serviços a comunidade, no caso de 

ser aplicada a pena na puérpera, e em substituição, a aplicação de ser- 

viços à comunidade. 

8.1 1 .  CÓDIGO PENAL URUGUAIO 

Artigo 3 13: "Si e1 delito previsto en e1 articulo 3 10 (homicidio 

intencional) se cometiera sobre la Persona de um nino menor de tres 

dias, para salvar e1 proprio honor 0 e1 honor de1 cÓnyuge, o de un pa- 



riente próximo, será castigado con seis meses de prisión a quatro 

de penitenciaria. Se entiende por parientes próximos 10s padres y 10s 

hijos legítimos o naturales, reconocidos O declarados tales, 10s adopti- 

vos, 10s abuelos y nietos y tarnbién 10s hermanos legítimos". 



9. PENSAMENTO DE BI3CCARIA UJM VERDADEIRO DOGMA 

Cesare Beccaria Bonesana, de descendência nobre, pois era 

Marquês de Beccaria - teve de se servir do anonimato, a fim de publi- 

car em Livorno o seu sensacional pequeno grande livro, DEI DELITTI 

E DELLE PENE, na cidade de Milão, no ano de 1764. 

Beccaria, não criou nenhuma filosofia, nem fez nenhuma revela- 

ção de caráter divino, sua justa imortalidade está no seu sentido de 

percepção criminológica e na oportunidade da exposição de suas idéi- 

as. Teria ele o destino de iniciar na Itália a constelação de 

criminologistas que se seguiu com Cmara, Lombroso, Garôfalo, 

Pessina, Ferri e Sighele. 170 

"Por certo nunca imaginou a revolução que o seu livro iria trazer 

à ciência penal do mundo, (...), foi apenas um espirito penetrante e 

empreendedor, a serviço da causa humana, com a indiscutível virtude 

do seu postulado. Porem isso foi o bastante para que a sua consagra- 

ção se tomasse universal, na proporção em que o seu trabalho de elu- 

cidação penal ia sendo traduzido e as suas idéias tauxiadas nas legis- 

lações penais que se se~iram".  

"Beccaria, em realidade, legislou para o espírito do mundo, que 

sancionou as suas idéias altmísticas, incluídas nas codificações que 

avançaram no campo da criminologia. O seu papel no drama do direito 

penal foi o de um expositor sincero dos sentimentos do seu tempo 

quando poucos tinham a coragem de Procurar estabelecer reformas so- 

ciais que, mesmo de leve, cerceassem o absolutismo coroado". 

170 ALTAVILA, Jayme de, Origem dos Direitos dos Povos. Ba ed. S60 Paulo: Editora icone, 
2000, p. 195 e ss. 



ccPorém o mérito de sua obra não esta no seu acerto jurídico, 

nem nos clarões que ela abriu nos espíritos obscurecidos de muitos 

homens poderosos: está na sinceridade com que ela foi escrita, sem 

outro intuito que atenuar a pertinácia cega do direito de punir". 

"Sua obra, teve repercussão em váfios paises, inclusive, o Brasil 

teria o destino de, após reger-se pelo livro 5' das Ordenações Filipi- 

nas, promulgar em 1830 o Código Criminal do Império, enquanto Por- 

tugal somente em 1852 realizaria a promulgação do seu Código Pe- 

nal". 

Moniz Sodré enquadra perfeitamente Beccaria e Dos . , Delitos e 

das Penas neste período: 

"Foi este punhado, pois, de idéias notáveis, expostas com 

brilho e clareza, e uni pequenino livro que, após contraditas vio- 

lentas e por vezes injuriosas ao seu ator, provocaram uma revo- 

lução universal, operando reformas profundas e radicais nas le- 

gislações dos povos cultos e reduzindo a ruínas os sistemas fie- 
37 171 nais até então existentes 

"É tão dificil chegar-se à justiça como ao céu" (Voltaire). 

"Vai para alem de um século e meio que Cesare Beccaria traçou 

a planta do edifício do Direito Penal. No decorrer desses longos anos 

a criminologia, pela ciência, dilatou nobremente os horizon- 

tes sociais, num trabalho eficiente de recuperação humana". 

971 SODRP, AS tr&s escolas penais. CIhssica. Antropol6gica e Crítica. Ribeiro Gouveia 

& Cia, Bahia, 1907. 



"Beccaria, foi o autor da única legislação no mundo que na0 foi 

discutida em congresso ou outorgada por um soberano". 

"Foi, pois, neste carhter que ele depôs do trono o velho direito 

penal eivado de medievalismo; constituindo-se imprevistamente dita- 

dor de um direito subjetivo e outorgado ao mundo, em nome da hu- 

manidade, um novo sistema de justiça penal que não se apagará nunca 

na bibliografia de juristas e na memória dos homens". 

Após, este pequeno intróito, sobre a obra e a pessoa de Cesare 

Beccaria, é de rigor a continuidade de seu pensamento sobre a aplica- 

$50 da pena no infanticídio, conforme comentários em linhas anterio- 

res apresenta a posição dos doutrinadores e a seguir criticamos 0s cri- 

térios que, inicialmente, mediante a "honoris causa" e, pò~terioment~,  

em razão do estado puerperal, têm sustentado a necessidade de se pu- 

nir o infanticídio com benignidade, seja inserindo-o no ordenamento 

como figura autônoma, seja como forma privilegiada do homicídio. 

Essas concepções resultaram do movimento iluminista do sbculo 

XVIII, o qual procurou opor-se ao implachvel rigorismo das penas, 

decorrente da mentalidade mística existente durante o período medie- 

val. 

Conforme os doutos, foi Feuerbach quem, ao interpretar o pen- 

samento de Beccaria, passou a  firmar ter sido este o primeiro a pro- 

clamar a necessidade de se apenar com o menor rigor a mãe que ma- 



tasse 0 seu filho por motivo de honra.ln Para tal afirmativa, ressaltam 

de forma unbime, o seguinte trecho da obra de Beccaria: 

"0 infanticidio é, igualmente o resultado de uma contradi- 

920 inevitável em que cai uma pessoa que tenha cedido por fra- 

queza ou por violência. Quem se encontra entre a infâmia e a 

morte de um ser a quem essa infâmia não afeta, como não have- 

rá de preferir essa morte a miséria certa a que ficariam expostos 

ela e o fruto infeliz? A melhor maneira de prevenir esse delito 

seria a de proteger com leis eficazes a fraqueza contra a tirania, 

que exacerba os vícios que não se podem cobrir com o manto da 
. , virtude". 

' ' ~80  v retendo diminuir a justa repulsa que merecem esses 

delitos, mas, indicando suas origens, creio-me no direito de ex- 

trair uma conclusão geral, a saber: que náo se pode chamar pre- 

cisamente justa (isto é, necessária) a pena de um delito, enquan- 

to a lei, nas dadas circunstâncias de uma nação, não tenha apli- 

cado 0s melhores meios possíveis para preveni-lo". 

Cumpre notar que a interpretação feita por Feuerbach quanto ao 

pensamento de Beccaria tornou-se verdadeiro dogma e passou a ser 

aceito por todos sem qualquer restrição. 

172 PESSINA, E n ~ i c ~ ,   ciclopé pé dia Del Diritto Pende Itliano, vol. gO, p. 586; PEDIO, Tomma- 
op. ,.it., P. 9; HUNGRIA, Nelson, Coment&ios~ 4' ed.. o p  cn.1 p. 241; SILVEIRAI Euçlider 

Cust6dio da, Direita penal, p. 105; CALON. Cuello. Deracho Penal. Parte Especial, vol. 2, p. 
439. 
173 BECCARIA, cesare, Dos Delitos e das Penas. trad. Lucia Guidicini e ou, s ~ o  paulo: ed, 

Martins Fontes, 1991, P. 



Não vemos, todavia, como Feuerbach possa ter inferido tal con- 

clusão da frase acima exposto e muito menos podemos entender que 

essa dedução tenha sido aceita pacificamente por todos os doutrinado- 

res que o sucederam, com exceção do preclaro jurista pátrio Basileu 

~~~~i~~~~ , o qual, interpretando a obra de Beccaria, manifesta-se ao 

tratar do assunto da forma seguinte: 

frequentemente para encobrir desonra que se pratica o 

inf.nticidio. A dificuldade na apuração do crime 6 comum, mas 

não constitui motivo para se assentir a impunidade legal de tão 

grave infi-ação". 
. , 

"Cresce de vulto no Direito Penal moderno - e sempre te- 

ve importância - a investigação referente a índole dos motivos. 

É muito menos grave o infanticidio cometido por motivo social, 

como a defesa da honra, do que por motivo anti-social, relativo, 

por exemplo, ao egoísmo OU à crueldade. Mas, se o infanticidio 

cometido em defesa da honra é minorado pela qualidade do mo- 

tivo, tem sempre contra si o caráter horroroso do fato, na sua 

rnaterialidade, que revela, pelo menos, a mais censurável falta 

de por isso passível de repressão penal". 

De modo que: 

"Não se percebe como Beccaria, eminentemente lúcido, 

tivesse chegado a conclusão da hxmveniência de se lhe comi- 

narem 

GARCIA, Basileu, Instituiç(ies de Direito Penal. vol. 1. t. I, p. 63/64 



"É bem verdade que ele, ao fazê-lo, queria que o legisla- 

dor voltasse a sua atenção para providências subsidibias, de na- 

tureza cautelar, capazes de preservar a mulher das situaçaes que 

a arrastam ao delito". 

Cabe razão ao ilustre Mestre pois 6 realmente impossível dedum 

zir daquela frase de Beccaria qualquer intenção do mesmo no sentido 

de se outorgar ao infanticídio um tratamento benévolo. 

O Direito Penal deve satisfazer-se com um mínimo de moralida- 

de e de honestidade. Ainda, é fora de dúvida que a disseminação do 

ensino concorrera para diminuir OS crimes, pois que a ignorância é 

causa de criminalidade, embora também haja manifestações delituosas 

próprias que envolvem pessoas cultas e instmidas. . , 

Feuerbach e os seus seguidores incorreram em grave engano ao 

pretenderem interpretar o pensamento daquele ilustre iluminista medi- 

ante a análise de um único trecho do contexto de uma idéia toda. 

Ora, não é possível interpretar O pensamento de quem quer que 

seja, perquirindo apenas a reflexão inicial do autor pois, dessa forma 

deturpa-se a conclusão que o mesmo pretendeu atingir. E .tal ilapáo 

encontra alicerce nas seguintes frases do próprio Beccaria: 

"A melhor maneira de evitar essa espécie de crime seria 

proteger com leis eficientes a debilidade e a desventura contra 

essa espécie de despotismo, que apenas se ergue contra 0s vi- 

c i o ~  que não podem cobrir-se com O manto da virtude". 

E acrescenta, 



"Não é meu desejo debilitar o justo horror que devem ins- 

pirar 0s delitos que viemos de enunciar. Eu pretendi indicar suas 

origens e imagino que me será dado tirar daí a conseqüência ge- 

ral de que não é possível chamar exatamente justa ou necesshria ... 
(o que vem a ser o mesmo) a punição de um crime que as leis 

não procuram prevenir com os melhores meios possíveis e con- 

forme as circunstâncias em que se acha um país". 

Disto resulta que Beccaria jamais afirmou a conveniência de se 

tratar o infanticidio com benevolência. Pretendeu, sim, demonstrar a 

necessidade de se modificar 0 consenso popular imposto pelos falsos 

virtualistas, a fim de a mulher não se ver impelida a matar o seu filho, 

no intuito de subtrair-se a vergonha que OS falsos tabus lhe , . impingiam. 

Aliás, ao dizer "proteger com leis eficientes", sem dúvida Bec- 

caris não teve em mente leis que apenassem a infanticida benignamen- 

te mas, leis que lhe permitissem viver de cabeça erguida mesmo tendo 

concebido fora do matrimônio. E essa sua intenção revela-se de todo 

clara quando acrescenta que 0 seu intuito foi apenas o de "indicar as 

origens" desse delito a fim de se criarem leis preventivas. 

Vê-se, portanto, ter sido influenciado esse espírito de benevo- 

lência para com a infanticida, somada, as idéias de Beccaria e, em vir- 

tude dos éticos instaurados pelos homens quanto à moral 

sexual da mulher, homens esses que preferiram em salvaguarda do seu 

orgulho de machos feridos, transgredir valores morais e jurídicos 

quanto à vida do recém-nascido, pois, parafraseando Costa Jr., permi- 

tiram, em conluio tenebroso, a destmi~ão de um ser, durante ou logo 

após a sua do órgão que lhe serviu de garantia e sacrário. 



DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

"No que concerne ao tópico em exame, há que atentar para o fa- 

to de não existir uma identidade necessária - no que tange ao elenco 

dos direitos humanos e fundamentais reconhecidos - nem entre o di- 

reito constitucional dos diversos Estados e O direito internacional, nem 

entre a Constituições, e isso pelo fato de que, por vezes, o catálogo 

dos direitos humanos fundamentais constitucionais fuça aqubm do 1-01 

dos direitos humanos contemplados nos documentos internacionais, ao 

passo que outras vezes chega a ficar - ressalvadas alguma exceções - 
,:, 175 bem além, como é o caso da nossa C 0 n ~ t i t ~ i ~ ã 0  . 

. , 

Da mesma forma, não há uma identidade necessária entre 0s as- 

sim denominados direitos naturais do homem, com os direitos huma- 

nos e 0s direitos fundamentais, ainda que parte dos tradicionais direi- 

tos de liberdade contemplados na esfera constitucional e internacional 

tenha surgido da positivaçilo dos direitos naturais reconhecidos pela 

doutrina jusnaturalista, tais como 0s clássicos direitos a vida, à liber- 

dade, a igualdade e a propriedade. 

0 s  direitos fundamentais convêm repetir, nascem e se desenvol- 

vem com as Constituições nas quais foram reconhecidos e assegura- 

' dos, e é sob este ângulo que deverão ser prioritariamente ponderar e 

aplicados ao longo de sua existência. 

SARLET, lngo Wolfgang, A Eficdcia dos Direitos Fundamentais, Segunda a d i ~ a ~  e 
atualizada, porto Alegre, Editora Livraria do Advogado, 2001, P. 36. e Ss. 



Tendo em vista que a proteção da liberdade por meio dos direi- 

tos fundamentais e, na verdade, proteção juridicamente mediada, isto 

é, por meio do Direito, pode afirmar-se com segurança, na esteira do 

que leciona a melhor doutrina, que a Constituição (e, neste sentido, o 

Estado constitucional), na medida em que pressupõe uma atuação jun- 

dicamente programada e controlada dos Órgãos estatais, constitui con- 

dição de existência das liberdades fundamentais, de tal sorte que 0s 

direitos fundamentais somente poderão aspirar a eficácia no âmbito de 

um autêntico Estado constitucional. 

Mediante a positivação de determinados princípios e direitos 

fundamentais, na qualidade de expressões de valores e ., necessidades 

consensualmente reconhecidos pela comunidade histórica e especial- 

mente situada, o Poder Constituinte e a própria Constituição transfor- 

mam-se, de acordo com a primorosa formulação do ilustre mestre de 

Coimbra J. J. Gomes  anot ti lho,'^^ em autêntica "reserva de justiçaw, 

em parâmetro da legitimidade ao mesmo tempo formal e material da 

ordem jurídica estatal. 

A Constituição de 1988 foi à primeira na história do constitucio- 

nalismo pátrio a prever um titulo próprio destinado aos principias fun- 

damentais, situado - em homenagem ao especial significado e função 

destes - na parte inaugural do texto, logo após O preâmbulo e antes 

dos direitos fundamentais. Assim, ao menos neste final de século, o 

principio da dignidade da pessoa humana mereceu a devida atenção na 

esfera do nosso direito constitucional. 

176 J, J, 
canotilho, Direito C o n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l .  3. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. 



O que se percebe, em última análise, é que onde não houver res- 

peito pela vida e pela integridade fisica do ser humano, onde as condi- 

ções mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde 

a intimidade e identidade do indivíduo forem objeto de ingerências in- 

devidas, onde sua igualdade relativamente aos demais não for garanti- 

da, bem como onde não houver limitação do poder, não haverá espaço 

para a dignidade da pessoa humana, e esta não passara de mero objeto 

de arbítrio e injustiças. A concepção do homem-objeto, como visto, 

constitui justamente a antítese da noção da dignidade da pessoa h m a -  

na. 

Como exemplos de autênticas garantias institucionais no catálo- 

go da nossa Constituição podem ser referidas as garantias da institui- - 
ção do Tribunal do Júri (art. sO, inciso XXXVIII). A garantia da insti- 

tuição do Júri representa, portanto, para o cidadão, mais propriamente 

um dever fundamental de ser julgado pelo Júri ou, pelo menos, a e- 

xemplo do direito de voto, um direito-dever. 

O Júri, mais que um mero órgão do judiciário, é uma instituição 

acolhida entre 0s Direitos e Garantias Individuais, a fim de 

que pernanega conservado em seus elementos essenciais, reconhece*- 

domse seja, implicitamente, um direito dos cidadãos o de serem julga- 

dos por seus pares, ao menos sobre a existência material do crime e a 

procedência da imputação- 



"Esse ato de julgar o fato do crime c sua autoria 6, entre nós, di- 

reito inviol8vcl do indivíduo e ntio fungls atribuída ao Judiçiririo"'. 177 

Assim, o crime de Infanticidio, artigo 123, do Código Penal, es- 

ta inserida no rol dos crimes contra a pessoa, e no capitulo dos crimes 

contra a vida, devendo ser julgado pelo tribunal do Júri, do local, onde 

0s fatos ocorreram, da mesma forma, o crime tentado, na forma do ar- 

tigo 14, inc. 11, do Código Penal, também será julgado pelo Tribunal 

do Júri, que é o competente para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida, conforme preceitua o artigo SO, inciso XXXVIII, da 

Constituição Federal. 

10.1. DIREITOS FUNDAMENTAIS - %  

"Direitos fundamentais são 0s considerados indispensáveis à 

pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência 

digna, livre e igual." A definição desses direitos denominados de fun- 

damentais envolve diferentes aspectos. Numa acepção material, po- 

demos afirmar que eles dizem respeito aos direitos básicos que o indi- 

víduo, natural e universalmente, possui em face do Estado. Depois, em 

acepção formal, os direitos são considerados fundamentais' quando o 

direito vigente em um pais assim 0s qualifica, normal-mente estabele- 

cendo certas garantias para que estes direitos sejam respeitados por 

todos. 

Observa-se que, dentro da sistemiitica adotada pela Constituição 

brasileira, 0 termo "direitos fundamentais" é gênero, abrangendo as 

177 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto silva; STOCO, Rui, Teoria e Prática do Júri, 7 a  ed 
rev. atualizada e ampliada. Sã0 Pau1o:Revista dos Tribunais, 2000, p. 100/101. 



seguintes espécies: direitos individuais, coletivos, sociais, nacionais e 

políticos. As Constituições escritas estão vinculadas as declaraçbes de 

direitos fundamentais. A própria Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, proclamada após a Revolução Francesa, em 1789, estabe- 

lecia que o Estado que não possuísse separação de poderes e um e- 

nunciado de direitos individuais não teria uma Constituição. 

A Constituição de 1988 inovou em diversos aspectos em relaçgo 

às anteriores: a) foi a primeira a fixar OS direitos fundamentais antes 

da organização do próprio Estado, realçando a importância deles na 

nova ordem democrática estabelecida no País após longos anos de au- 

toritarismo; b) tutelou novas formas de interesses, os denominados co- 

letivos e &fusos; c) impôs deveres ao lado de direitos individuais. 

10.2. CONCEITO 

Direitos fundamentais são OS considerados indispensáveis à pes- 

soa humana, necessário para assegurar a todos uma existência digna, 

livre e igual. Não basta ao Estado reconhecê-los formalmente; deve 

buscar incorporá-los no dia a dia dos cidadãos e de 

seus agentes. 

10.3. GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A doutrina aponta a existência de três gerações de direitos fuii- 

&mentais. Utiliza-se O terlno "gerapões" porque, em momentos histó- 

ricos distintos, surgiu a tutela de novos direitos. 

Observa-se que não existe contradição alguma entre eles. Todos 

são tratados como igualmente fundamentais. Interessa ao indivíduo e à 



sociedade a proteção de todos os interesses considerados indispensá- 

veis à pessoa humana. As três gerações de direitos fundamentais são 

as seguintes: a) direitos individuais; b) direitos sociais; c) direitos di- 

fusos e coletivos. 

A primeira geração corresponde aos direitos individuais, dentro 

do modelo clássico de Constituição. São limites impostos à atuaçao do 

Estado, resguardando direitos considerados indispensáveis a cada pes- 

soa humana. Significam uma prestação negativa, um não fazer do Es- 

tado, em prol do cidadão. O nacional deixou de ser considerado como 

mero súdito, passando à condição de cidadão, detentor de direitos tu- 

telados pelo Estado, inclusive contra os próprios agentes deste. Esses 

direitos surgiram em decorrência das grandes revoluções burguesas do 

final do século XVIII, a Revolução Americana, em 1776, e a Revolu- 

ção Francesa, em 1789. Exemplos de direitos individuais: liberdade de 

locomoção e inviolabilidade de domicílio e de correspondência. 

A segunda geração corresponde aos direitos sociais, que são di- 

reitos de conteúdo econômico e social que visam melhorar as condi- 

ções de vida e de trabalho da popula~ão. Significam uma prestaçfio 

positiva, um fazer do Estado em prol dos menos favorecidqs pela or- 

dem social e econômica. Esses direitos nasceram em razão de lutas de 

uma nova classe social, 0s trabalhadores. Surgiram em um segundo 

momento do capitalismo, com o aprofundamento das relaçaes entre 

capital e trabalho. AS primeiras Constituições a estabelecer a proteção 

de direitos sociais foram ti mexicana de 191 7 e a alemã de Weimar em 

1919. Exemplos de direitos sociais: salário mínimo, aposentadoria, 

previdência social, décimo terceiro salário e férias remuneradas. 



A terceira geração corresponde aos direitos difusos e coletivos. 

Significam uma nova forma de tutela. AO lado dos tradicionais interes- 

ses individuais, o Estado passou a proteger outras modalidades de di- 

reitos, considerados transindividuais, os direitos de pessoas coletiva- 

mente consideradas. O Código de Defesa do Consumidor; em seu arte 

81, define os interesses ou direitos difusos como os "transindividuais, 

de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 

e ligadas por circunstâncias de fato", e os interesses ou direitos cole- 

tivos como os "transindividuais de natureza indivisível de que seja ti- 

tular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 

parte contrária por uma relação jurídica base". São novos direitos, de- 

correntes de uma sociedade de massas, em que os conflitos sociais 

não mais eram resolvidos dentro da antiga tutela voltada 'somente para 

a proteção de direitos individuais. Para as novas demandas sociais 

surgiram mecanismos jurídicos para a resolução dos conflitos sociais. 

Exemplos de direitos difusos: meio ambiente (poluição ambiental) e 

consumidor (publicidade enganosa ou abusiva e lesiva ou a colocaçgo 

de produtos nocivos no mercado). 

Ao comentar o Código de Defesa do Consumidor, Kazuo Wata- 

nabe observa que os termos "interesses" e "direitos" foram utilizados 

como sinônimos, sendo certo que, a partir do momento em que passam 

a ser amparado pelo direito, OS "interesses" assumem o mesmo status 

de "direitosv, desaparecendo qualquer razão prática, e mesmo teórica. 

para a busca de uma diferenciação ontológica entre eles. 



10.4. HISTÓRICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

O conceito de direitos individuais vincula-se a imposição de li- 

mites ao poder do governante, bem como de seus agentes, para res- 

guardar direitos dos seres humanos isoladamente considerados. As 

primeiras limitações ao poder do Estado surgiram no final da Idade 

Média. O antecedente mais importante apontado pelos autores 6 a 

Magna Carta, na Inglaterra, em 1215, reconhecendo direitos dos ba- 

rões, com restrições ao poder absoluto do monarca. Em seguida, surgi- 

ram diversas outras declarações limitando o poder do Estado. Contu- 

do, só no século XVIII, com as Revoluções Francesa e Americana, fo- 

ram editados os primeiros enunciados de direitos individuais. A 1' De- 

claração foi a da Virginia, em 1776, estabelecendo, entre outros prin- 

cípios fundamentais, igualdade de direitos, divisão de poderes, eleição 

de representantes, direito de defesa, liberdade de imprensa e liberdade 

religiosa. Em seguida, merece destaque a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, em 1789, após a Revolução Francesa. Possuía 

um carater de universalidade, pois se considerava válida para toda a 

humanidade. Após a Za Guerra Mundial, em 1948, foi editada, pela 

ONU, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, realçando a 

com o respeito aos direitos humanos em todos os países 

do mundo. 

10.5. DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS 

Todas as Constituições brasileiras contiveram enunciados de di- 

reitos individuais. A de 1824, em seu art. 179, garantia "a inviolabili- 

dade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brasileiros, que tem 



por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade". A 

Constituição de 1891 destinava uma seção a declaração de direitos, 

assegurando a "brasileiros e a estrangeiros residentes no país a invio- 

labilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individu- 

al e á propriedade" (art. 72). A de 1934, editada após a Constituiçiio 

alemã de Weimar, continha, ao lado de um título denominado <'Das 

Declarações de Direitos", um outro dispondo sobre a ordem econômi- 

ca e social, incorporando ao Texto Constitucional diversos direitos 

sociais. A tutela a essa nova modalidade de direitos, os sociais, per- 

maneceu em todas as demais Constituições. A Carta de 1937 consa- 

grava direitos, mas o art. 186 declarava "em todo o pais o estado de 

emergência", com a suspensilo de diversas dessas garantias. Esse es- 

tado de emergência foi revogado apenas em novembro' de 1945. A 

Constituição de 1946 destinou O Titulo IV à declaração de direitos. 

Esse enunciado de direitos findamentais permaneceu nas Constitui- 

ções de 1967 e 1969, muito embora ambas contivessem dispositivos 

que excluíam da apreciação judicial OS atos praticados com base em 

atas institucionais (respectivamente, OS arts. 173 e 18 1). A Constitui- 

ção de 1988 inova ao dispor sobre 0s direitos fundamentais antes de 

tratar da organização do próprio Estado, bem como ao incoi~orar jun- 

to à proteção dos direitos individuais e sociais a tutela dos direitos di- 

fusos e coletivos. 



10.6. DIREITOS FUNDAMENTAIS, DIREITOS DO HO- 
MEM, DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DO CIDADÃO, DIREI- 

TOS NATURAIS 

Muitas expressões são utilizadas frequentemente como sinôni- 

mas de direitos fundamentais, &as possuem conteúdo próprio ou refle- 

tem diversas concepções jurídicas. 

Como aponta Canotilho, os temos direitos fundamentais e direi- 

tos do homem distinguem-se quanto à origem e ao significado. Direi- 

tos do homem seriam os inerentes a própria condição humana, 

para todos os povos, em todos OS tempos. A Constituição não criaria 

esses direitos, apenas os reconheceria preexistentes a própria organi- 

zação do Estado. Esse conceito reflete uma concepção jusnaturalista 

do direito. A expressão direitos humanos 6 a utilizada com igual signi- 

ficado em tratados internacionais. Direitos fundamentais são os consi- 

derados indispensáveis a pessoa humana, reconhecidos e garantidos 

por uma determinada ordem jurídica. De acordo com a sistemática a- 

dotada pela Constituição brasileira de 1988, a expressão direitos fun- 

damentais é gênero de diversas modalidades de direitos: os denomina- 

dos individuais, coletivos, difusos, sociais, nacionais e políticos. ' A  

expressão Direitos do cidadão, consagrada na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, promulgada após a Revolução Francesa de 

1789, reflete a dicotomia estabelecida entre os direitos que pertencem 

ao homem enquanto Ser h~nmno e 0s que pertencem a ele enquanto 

participante de certa sociedade. Direitos naturais seriam os inerentes à 

condipão humana e civis, 0s pertencentes ao ser humano enquanto par- 

ticipante de uma determinada sociedade. Direitos políticos são o~ e- 

xercidos pelos que possuem a denominada cidadania ativa, ou seja, 



pelos que podem participar da formação da vontade política do Esta- 

do, exercendo os direitos de votar e ser votado. 

10.7. DIREITOS INDIVIDUAIS 

Direitos individuais são limitações impostas pela soberania po- 

pular aos poderes constituídos, para resguardar direitos indispensáveis 

à pessoa humana. Esses direitos, que são constitucionais na medida 

em que se inserem no Texto Constitucional, devem ser formalmente 

reconhecidos e concretizados no cotidiano do cidadão. Após as gran- 

des revoluções burguesas do final do século XVIII, o indivíduo passou 

a ser considerado como uma pessoa humana detentora de direitos e 

não mais como mero súdito. O indivíduo passou a ser.. considerado 

como um sujeito de direitos e não como mero integrante de um corpo 

social. 

10.8. NATUREZA 

Existem duas concepções quanto à natureza desses direitos. De 

acordo com a concepção tradicional, jusnaturalista, são direitos natu- 

rais, inerentes a pessoa humana. O Estado não os criaria, apenas reco- 

nheceria direitos preexistentes, decorrentes da própria condição hu- 

mana. Segundo uma outra concepção, são direitos positivos, estabele- 

cidos pela lei, que só existem na medida em que são incorporados ao 

direito positivo de um determinado Estado. 



a) Historicidade. Para os autores que não aceitam a concepção 

jusnaturalista, de direitos inerentes a condição humana, os direitos in- 

dividuais são produtos da evolução histórica. Surgem das contradiç6es 

históricas existentes no seio de uma determinada sociedade. 

b) Inalienabilidade. Os direitos individuais são intransferí~ei~, 

inegociáveis e inalienáveis. 

c) Imprescritibilidade. Os direitos individuais não deixam de ser 

exigíveis pela falta de uso. 

d) Irrenunciabilidade. Nenhum ser humano pode abrir mão de 

seus direitos individuais. Pode até não usá-los, mas não renunciar à 

possibilidade de exercê-los. 

e) Aplicabilidade imediata. O art. SO, 5 1°, da Constituição Fede- 

ral estabelece que os direitos individuais nele previstos têm aplicabili- 

dade imediata, o que significa dizer que são, em regra, auto- 

aplicáveis, ou seja, seu exercício não depende da elaboração de norma 

regulamentadora. Como exceção, somente quando a Constituiçiio ex- 

pressamente exigir norma regulamentadora, e o direito individual não 

puder ser cumprido sem a existência de uma legislação infraconstitu- 

cional, é que a norma deve ser interpretada como não auto-executável. 

10.10. DIREITOS E GARANTIAS 

NO ordenamento jurídico pode ser feita uma distinção entre 

normas declaratorias, que estabelecem direitos, e normas assecurato- 

rias, as garantias, que asseguram o exercício desses direitos. Exemplo: 

o direito à liberdade de locomoção, presente no art. SO, XV, é uma 



norma declaratória, enquanto o direito ao habeas corpus, fixado no art. 

5 O ,  LXVIII, constitui uma garantia. Porém, convém ressaltar que as 

garantias de direito fundamental não se confundem com os remédios 

constitucionais. As garantias constitucionais são de conteúdo mais a- 

brangente, incluindo todas as disposições assecuratórias de direitos 

previstas na Constituição. Alguns dispositivos constitucionais contêm 

direitos e garantias no mesmo enunciado. O art. 5", X, estabelece a in- 

violabilidade do direito a intimidade, vida privada, honra e imagem 

das pessoas, assegurando, em seguida, o direito a indenização em caso 

de dano material ou moral provocado pela sua violação. 

10.11. DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAJS E COLE- 
TIVOS 

A Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer direitos ngo 

só de indivíduos, mas também de gnipos sociais, os denominados di- 

reitos coletivos. As pessoas passaram a ser coletivamente considera- 

das. Por outro lado, pela primeira vez, junto com direitos foram esta- 

belecidos expressamente deveres fundamentais. Tanto os agentes pú- 

blicos como os indivíduos têm obrigações específicas, inclusive a de 

respeitar os direitos das demais pessoas que vivem na ordem social. 

10.12. DIREITOS INDIVIDUAIS EXPLÍCITOS E IMPLÍ- 
CITOS 

0 s  direitos individuais são considerados explícitos quando ex- 

pressamente previstos no Texto Constitucional, por exemplo, todos 0s 

assegurados no art. 5" e seus incisos. Há direitos individuais explícitos 

em outros dispositivos constitucionais, como 0s contidos nos princi- 



pios tributários da legalidade e da anualidade (CF, art. 150). A Consti- 

tuição admite a existência também de direitos individuais implicitos, 

cujo reconhecimento decorre de interpretação do Texto Constitucio- 

nal. Essa abrangência evidencia-se pela leitura do art. 5", fj 2O, que re- 

conhece a existência de outros direitos individuais "decorrentes do re- 

gime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a Republica Federativa do Brasil seja parte". 

10.13. DIREITO A VIDA 

O direito a vida e o principal direito individual, o bem jurídico 

de maior relevância tutelado pela ordem constitucional, e que consiste 

no direito a existência do ser humano. 

Prevê a Constituição Federal, no artigo 5", caput, expressamen- 

te, "a inviolabilidade do direito à vida". 

É o mais básico de todos OS direitos, no sentido de que surge 

como verdadeiro pre-requisito da existência dos demais direitos con- 

sagrados constitucionalmente. É, por isto, o direito humano mais sa- 

grado. 

O conteúdo do direito à vida assume duas vertentes. Traduz-se, 

em primeiro lugar, no direito de permanecer existente, e, em segundo 

lugar, no direito a um adequado nível de vida. 

Assim, em primeiro lugar, cumpre assegurar a todos o direito de 

simplesmente continuar vivo, permanecer existindo ate a interruppgo 

da vida por causas naturais. Isso se faz com a segurança pública, com 

a A proibipão da justiça privada e com o respeito, por parte do Estado, à 

vida de seus cidadãos. 



Em segundo lugar, e preciso assegurar um nível mínimo de vida, 

compatível com a dignidade humana. Isso inclui o direito a alimenta- 

ção adequada, a moradia (art. 5", XXIII), ao vestuário, a saúde (art. 

196), à educação (art. 205), a cultura (art.2 15) e ao lazer (art. 2 17). 

O direito a vida se cumpre, neste último sentido, por meio de um 

aparato estatal que ofereça amparo a pessoa que não disponha de re- 

cursos aptos a seu sustento, propiciando-lhe uma vida saudável. 

Neste sentido, o S.T.F. já reconheceu que o "direito a saiidem 

(. . .) representa conseqüência constitucional indissociável do direito à 

vida. O poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mos- 

trar-se indiferente ao problema da saúde da população,..sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omiss80, em grave comportamento 

institucional.(Ag.Rg no RE 27 1 286-8-RS, rel. Min. Celso de Mello, j . 

12.9.2000, Boletim de Direito Administrativo, ago. 2001, p. 641). 

Seria absolutamente inútil tutelar a liberdade, a igualdade e o 

patrimônio de uma pessoa sem que fosse assegurada a sua vida. Con- 

siste no direito a existência do ser humano. Como ensina José AfonSo 

da Silva, o direito a vida deve ser compreendido de forma extrema- 

mente abrangente, incluindo o direito de nascer, de permanecer vivo. 

de defender a própria vida, enfim, de não ter o processo vital inter- 

rompido senão pela morte espontânea e ine~i tá~e l .  

10.14. CONCEITO DE VIDA 

Urge tentarmos definir O significado de vida para que possamos 

emoldurar a abrangência e atuação de nossa inquirição. 



O vocábulo vida possui inúmeros significados, dificultando por 

demais um sentido pronto e acabado. Trata-se de assunto cuja concei- 

tuação é tida como inextrincável por muitos autores. Todavia, diligen- 

ciaremos no sentido de buscar diferentes concepçties de tratadistas pa- 

ra iniciarmos nosso deslinde. 

Interessante a posição de abstenção do cultor de Direito Consti- 

tucional, José Afonso da Silva, ao tecer considerações acerca do direi- 

to à vida, reconhecendo a dificuldade de uma definição, como se cons- 

tata na seguinte leitura: 

"Não intentaremos dar uma definição disto que se chama vida, 

porque é aqui que se corre o risco de ingressar no campo da metafísica 

suprarreal, que não nos levará a nada". 

Data máxima vênia, procuraremos estabelecer algumas conside- 

raçaes a respeito, pena de tomarmos inócua nossa sustentação. 

fi sabido que a tarefa de definir o sentido exato de vida revela-se 

por demais ciclópica, em virtude das dificuldades que rondam o tema. 

Mesmo porque a vida está em constante movimento, acontecendo a 

todo instante diante de nós. Alguns estudiosos, sobretudo das Ciências 

da Saúde, dizem ser a vida a continuidade de todas as funções de um 

organismo vivo. Ou então O penodo compreendido entre a concepção 

e morte. Trata-se, como podemos concluir, de idéia muito vaga, care- 

cedera de precisilo, não correspondendo a nenhum dado sensorial ou 
concreto, insuficiente para oonceituar, por conseguinte, a proposição 

em ~0-mente. Em suma, a definição não consegue apresentar caracte- 

rísticas individiiadoras, inequivocas, do qiie seja vida. 



Circunstância a tomar ainda mais espinhoso o oficio de atribuir 

uma definição a vida, é a relação que se tem por hábito fazer com seu 

contraposto morte. 

Autores tanatologistas costumam afirmar, que, por exclusão, vi- 

da é tudo aquilo que não está morto, ou seja, que não faleceu, não fi- 

nou, não expirou, não pereceu. Embora atribuam clareza solar ris suas 

definições, cremos que tal assertiva é por demais incompleta, senão, 

defeituosa. 

O próprio José Afonso da Silva, amortecendo a tendência em 

não oferecer uma conceituação de vida, elucida que, "no texto consti- 

tucional (art. 5 O ,  caput) não será considerada apenas no seu sentido 

biológico de incessante auto-atividade fwicional, peculiar a materia 

orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. Sua ri- 

queza significativa é de dificil apreensão porque é algo dinâmico, que 

se transforma incessantemente sem perder sua própria identidade". 

E, após esse intróito, passa a concluir: 

"É mais um processo (processo vital), que se instaura com a 

concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, manten- 

do sua identidade, até que n~ude de qualidade, deixando, então, de ser 

vida para ser morte". 

Finaliza, o Mestre constitucionalista, de maneira luzente: 

" ~ u d o  que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e inces- 

sante contraria a vida". 

o filólogo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, traz a se- 

guinte definição de vida (do latim vita): 



"Conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais 

e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se 

mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas tais 

como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação 

ao meio, a reprodução, e outras, existência; o estado ou condição dos 

organismos que se mantêm nessa atividade desde o nascimento até a 

morte; o espaço de tempo que decorre desde o nascimento atd a mar- 

te". 

"Inescondível, portanto, que o objeto da tutela constitucional é a 

vida humana, levando o já referido José Afonso da Silva a pontificar 

que,"por isso é que ela constitui a fonte primaria de os outros bens ju- 

rídicos". É o centro gravitacional sobre o qual órbita todos os outros 

direitos do gênero humano. Em conseqüência, temos que, do assegu- 

ramento do direito a vida defiuem todas as outras situações, quer se- 

jam jurídicas, políticas, econômicas, morais ou religiosas do Homem 

(in genere). Assim, "de nada adiantaria a Constituição assegurar ou- 

tros direitos fundamentais, como a igualdade, a intimidade, a liberda- 

de, o bem-estar, se não erigisse a vida humana num desses direitos". 

Com efeito. A guarida ao direito à vida deve ser mere-cedora de 

especial atenção na sua positivação constitucional. A fortiori, o Pro- 

fessor luso, Jorge Miranda, fazendo alusão aos dispositivos contem- 

pladores dos direitos na Constituição de seu país, com certeza: 

" ~ á  direitos em que se trata de proteger direta e essencialmente 

a pessoa enquanto tal, a pessoa singular, O indivíduo, nos atributos ca- 

racterizadores da sua personalidade moral e física. São os direitos que 

sempre se encontrariam, ainda que, por hipótese, não se constituissem 

laços de convivência social e apenas se desse a coexisten- 



cia de pessoas separadas. Neles cabem os direitos a vida (art. 24 da 

Constituição) o direito a integridade moral e física (art. 25), o direito 

liberdade e a segurança (art. 27), a liberdade de consciência, de religi- 

ão e de culto (art. 41) ou o direito de deslocação e de emigração (art. 

44)". 

A tarefa de consubstanciar juridicamente, de maneira indiscutí- 

vel, o direito a vida, cumpre ao Direito Constitucional, viga mestra de 

todas as outras ramificações. 

O conceito de vida e uma questão filosófica de alta indagação. 

Magalhães Noronha, para efeitos de tutela jurídica, define a vida co- 

mo "estado em que se encontra o ser animado, normais ou anormais 

que sejam suas condições fisiopsíquicas". 

Ter direito a vida significa - tão-somente - viver, isto 6 ,  ter vida; 

estar com a vida assegurada; existir condignamente; perdurar; subsis- 

tir; perpetuar-se enquanto "seinz". 

10.15. CONEXAO ENTRE DIREITO A VIDA E ABORTO 

Por todo o respeito que a Constituição Federal de 1988 guardâ 

ao bem-jurídico vida, pela disposição do tema na legislação infracons- 

titucional, conseqüentemente, O aborto é prática que afronta incisiva- 

mente o direito a vida, por razões que saltam a vista. O desrespeito 

aos direitos do nascituro, as funestas técnicas usadas para extirpar a 

vida humana de seu nascedouro, OS medicamentos abortivos, são roti- 

nas infelizes em hospitais e nos anais da polícia. 

Consoante nossa modesta concepção - o que procuraremos de- 

monstrar a seguir - e correto afirmar que O aborto, fora dos casos le- 



gais e morais, fere o direito fundamental a vida, deixando entrever ca- 

sos de sua inexigibilidade jurídica. A luz do direito positivo ele se bi- 

parte em legalizado e criminoso, consoante seja ou não permitido pela 

lei, variável através dos tempos e no seio de todos os povos. 

Passaremos, então, a destrinçar sobre o objeto proposto. 

10.16. POSITIVAÇAO DO DIREITO A VIDA NA 
CONSTITUIÇAO FEDERAL DE 1988. 

Seguindo orientação do mestre de Viena, Hans Kelsen, que con- 

cebeu o ordenamento jurídico como um sistema escalonado e gradati- 

de normas, que em cujo topo deveria figurar a norma fundamental, 

iniciaremos a breve analise acerca dos direitos a vida pelo que dispõe 

nossa Constituição Federal de 1988 sobre a matéria. 

Essencial é a importância do tema versado que, não bastasse o 

legislador constituinte de 1988 colocá-lo no caput do 5" - que proemia 

o Capitulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos) do Titu- 

lo 11 (Dos Direitos e Garanti-as Fundamentais) - preferiu insculpi-lo 

antes de qualquer outro, tais como a liberdade, a igualdade, a seguran- 

ça e a p-opriedade. Reza aludido dispositivo da constituição.de 1988: 

"Art. 5" - Todos s%o iguais perante a lei, sem distinção de qual- 

quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen- 

tes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualda- 

de, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes:" 

Vislumbra-se aqui, inequivocamente, a primazia que o legislador 

constitucional de 1988 imprimiu ao direito à vida. Este se coloca à 

frente de outros e, afigura-nos no sentido de que a vida humana seja 



considerada um ponto central e equidistante em relação aos demais di- 

reitos. Um eixo do qual emanam todos os outros. 

Analisemos a seguir temas intimamente imbricados com a maté- 

ria em baila. 

10.17. ABORTO 

a) Etimologia, Definição e breve escorço histórico 

O étimo da palavra aborto (de ab-ortus) transmite-nos a ideia de 

privação do nascimento, "interrupção voluntária da gravidez, com a 

morte do produto da concepção". Da mesma frequência é a fala do 

saudoso penalista, Professor Heleno Cláudio Fragoso, ao prelecionar 

que: 

"O aborto consiste na interrupção da gravidez com a morte do 

feto." 

Cremos que aborto é a intempção intencional da gravidez, re- 

sultando a morte do nascituro OU nascente. 0 significado jurídico da 

amblose é a "intempção dolosa da gravidez, com expulsão do feto ou 

sem ela." 

Na arguta visão de Hélio Gomes: 

"Interrupção ilícita da prenhez, com a morte do produto, haja ou 

não ex-pulsão, qualquer que seja o seu estado evolutivo, desde a con- 

cepção até momentos antes do parto." 

Aborto (avortement, Abtreibung), para Giuseppe Maggiore - 

mestre da conceituada Universidade de Palermo - é a "intenupción vi- 

olenta e ilegítima de la preilez, mediante la muerte de un feto inmatu- 

ro, dentro o fuera de1 Útero ma-terno." 



Para o professor Leonidio Ribeiro, "aborto é a intervençso vo- 

luntária, por meio de substâncias tóxicas ou manobras diretas nos ór- 

gãos genitais da mulher grávida, capaz de interromper o curso nomal 

da prenhez, independente de ci~cunstâncias de idade, formação, viabi- 

lidade e até expulsão do produto da concepção." 

Neste prisma, é merecedora de encômio a atitude da Doutrina 

Cristã na evolução da garantia do direito fundamental à vida, pois 

"deve-se ao Cristianismo o entendimento segundo o qual o aborto sig- V 

nifica a morte de um ser humano, e, pois, virtualmente, homicídio". 

Foi sem dúvida o Cristianismo que trouxe a concepção, vhlida até ho- 

je, de que o feto, mesmo no ventre materno, embora não se possa re- 

putar como pessoa no sentido jurídico, representa um ser a quem a so- 

ciedade deve proteger e garantir seu direito fundamental à vida. 

Neste sentido, Jorge Miranda faz certo que: 

"É com o Cristianismo que todos os seres humanos, s6 por o se- 

rem sem acepção de condiçóes, são considerados pessoas dotadas de 

um eminente valor. Criados a imagem e semelhança de Deus, todos 0s 

homens são chamados a salvação através de Jesus que, por eles, v&- 

teu o Seu Sangue. Criados a imagem e semelhança de Deus; todos os 

homens têm uma liberdade irrenunciável que nenhuma sujeição politi- 

ca ou social pode destruiry'. 

Sabemos que o Direito CanÔnico define aborto como sendo a "e- 

jectio fo-etus humani immaturi ex utero matris" (expulsar do seio ma- 

terno o feto humano imaturo). NO antigo Direito Romano o aborto não 

era punido, já que o embrião era considerado como mulieris portio vel 

viscerum . 



Sempre presente em toda a história dos Homens, o aborto vem 

se apresentando como uma das práticas que apresenta a maior diversi- 

dade em seu tratamento. Em certas épocas e países não é punido, re- 

vestindo-se de assunto de caráter estritamente familiar. Noutras kpo- 

cas e em outros povos, é duramente castigado, às vezes ate com a pe- 

na de morte. 

DOS povos mais antigos chegaram poucas notícias ate n6s. Sabe- 

se que na Grécia Antiga o aborto era muito fiequente, sobretudo entre 

as meretrizes. Em Roma, a prática também era comum, visto que a 

mulher tinha liberdade de dispor livremente de seu corpo. A exagerada 

depravação dos costumes, todavia, fez com que Sétimo Severo (apro- 

ximadamente no ano 200 d.C.) cominasse pena capital a mulher casa- 

da que praticasse o feticídio, entendendo-se à prática como uma ofen- 

sa ao direito do marido à prole esperada. Ressalte-se que a mulher nu- 

bile iuris sui podia livremente abortar. 

Os escritores cristlos é que iniciou o combate a tese dos juristas 

de Roma (mulieris portio). Para eles, não era o feto simples parte do 

ventre da mulher, mas um ser dotado de alma. Por isso, os grandes es- 

critores da Igreja desse tempo (Gregório, Niceno, São Cipr&mo, Ter- 

tuliano) opinaram que a ocisão do feto 6 sempre considerada homicí- 

dio, devendo-se castigar como tal. Afinal, Deus faz nascer almas para 

a vida, e não para a morte. 

Na Alemanha da Idade Média não existia punição para o aborto. 

Esta ficava sobre a responsabilidade exclusiva da Igreja. Os clérigos 

da época consideravam o aborto uma espécie de feitiçaria ou entâo, 

um delito especial de homicídio. 



Mais recentemente (século XIX, as penas severas do aborto se 

atenuaram, deixando-se de aplicar a pena capital em todas as partes 

do mundo). Hoje, a fortiori, se aplicam penas privativas de liberdade. 

- Ainda na linha das considerações anteriormente feitas, é preciso 

analisar a regra do aborto. Lembra Paulo de Mello, invocando as li- 

ções do higienista e filósofo Plácido Barbosa, que abortamento (ou 

aborto) designa apenas a ccexpulsão do embrião ou de feto não vital, a 

expulsão do feto vital antes do termo da prenhez chama-se parto pre- 

maturo". 

Consoante o art. 124 do Código Penal, é crime "Provocar aborto 

em si mesma ou consentir que outrem lho provoque". É o chamado 

aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Mas não 

apenas a gestante é apenada. Também aquele que provoque o aborto, 

nos termos do art. 125: "Provocar aborto, sem consentimento da ges- 

tante", e, ainda, pelo art. 126: "Provocar aborto com o consentimento 

da gestante". 

A penalização do aborto corresponde à proteção da fase embrio- 

nária. Mas é também o reconhecimento de que h& uma diferença de 

tratamento para com o ser nascido, que caracteriza, no caso-de viola- 

ção, o homicídio. Mas para alguns autores, o Código Penal estaria de- 

clarando que o feto tem vida ao capitular como crime o aborto. 

O aborto pode ser, segundo a doutrina, eugenésico, terapêutica 

ou sentimental. 

O aborto eugenésico ocorre quando da interrupção da gravidez 

nos casos de haver sérios riscos para a prole, por predisposição here- 

ditária, ou pela ocorrência de doenças maternas durante a gravidez 



que comprometam o feto, acarretando enfermidades psíquicas, corpo- 

rais ou ainda deformidades e sequelas permanentes. 

O aborto terapêutica impõe-se quando não há outra forma de 

salvar a vida da gestante. 

E, finalmente, o aborto sentimental, também chamado humanitá- 

rio, ocorre nos casos de gravidez decorrente de estupro. 

0 s  dois últimos casos são admitidos pelo Código Penal, que 

preceitua, em seu art. 128, que "Não se pune o aborto praticado por 

médico: 1 - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 11 - se a 

gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal". 

Nos casos de impossibilidade de o feto nascer com vida, e ainda 

nos casos de ser acéfalo, não há qualquer proteção jurídica para pro- 

mover o aborto. O Código Penal não prevê o aborto com fins terapêu- 

ticos. Alguns Tribunais invocam o principio da Dignidade Humana da 

Mulher para autorizar a realização do aborto. 

b) Tendências Legislativas 

Algumas poucas legislações admitem livremente o aborto con- 

sentido e procurado pela gestante. A grande maioria, porem, acolhe 

apenas uma descriminalização parcial, no sentido de tornar legal o a- 

borto apenas quando realizado sob especificas e determinadas circuns- 

tâncias. 

A tendência geral, na atualidade, 6 de atenuação da pena para a 

mulher que pratica ou consente no aborto e penas mais gravosas para 

os abortadores. 



Com efeito, existem três tendências atuais nos Estatutos Repres- 

sivos. Destarte, as leis restritivas permitem o aborto em casos extre- 

mos, como é o caso do nosso Código Penal. No caso de países como 

Japão, Suécia, Russia e Hungria, produções legislativas mais liberais 

deixam a decisão nas mãos da mulher e do médico. E uma terceira, 

que permite o móvito em casos de prole numerosa, impotência patri- 

monial do casal (aborto social) e até por solicitação da mulher é o ca- 

so do Canadá, dono das legislações mais liberais sobre o assunto. As- 

sim é a situação na China, que conta com a maior população do plane- 

ta e toma medidas extremas e funestas no que pese ao controle de na- 

talidade. Sobressaem os aspectos sociológicos, asseverando seus de- 

fensores que o excesso de população motivado pelo nascimento de- 

sordenado de centenas de milhares de criaturas levaria seus moradores 

à fome, à miséria e ao desespero. 

10.18. EUTANASIA 

Ao lado do aborto, incumbe analisar a eutanásia. Distingue-se; 

aqui, entre o chamado homicídio por piedade ("morte doce") e'o direi- 

to a morte digna. 

No Brasil, não se tolera a chamada "liberdade a própria morte". 

Não se pode impedir que alguém disponha de seu direito a vida, suici- 

dando-se, mas a morte não é, por isso, um direito subjetivo do indivi- 

duo, a ponto de poder exigi-la do Poder Piiblico. 

Assim, de um lado, não se pode validamente exigir, do Estado 

ou de terceiros, a provocação da morte para atenuar sofrimentos. De 



outra parte, igual-mente não se admite a cessação do prolongamento 

artificial (por aparelhos) da vida de alguém. 

No Brasil, em razão de a vida ser um bem jurídico indisponível, 

a eutanásia configura crime, punida como homicidio privilegiado, em 

vimde da presença de relevante valor moral na conduta do agente 

(CP. Art. 121, 8 1"). 

Em uma palavra, a eutanásia é considerada homicidio. 

A Ortotanásia, por igual, também configura crime perante a nos- 

sa Legislação Penal em vigor. 

A Ortotanásia significa a denominada morte justa, ou eutanásia 

passiva, em que o médico deixa de prolongar artificialmente a vida de 

um doente terminal, desligando os aparelhos que realizam as funções 

de respiração e circulação. 

10.19. SUICÍDIO 

Ainda na questão da vida, impõe-se analisar o suicídio. 

A proteção a vida, neste aspecto, vai apenas até o ponto de cii- 

minalizar a conduta de induzir ou instigar alguém a se suicidar, ou a- 

inda prestar auxilio para quem o faça (art. 122 do Código Penal). 

O bem jurídico protegido é a vida humana tanto no seu sentido 

bio-psicológico como social, sendo considerado n%o apenas um sim- 

ples direito, pois, todos os direitos partem do direito de viver, motivo 



pelo qual, na ordem lógica, o primeiro dos bens e o primordial interes- 

se do homem é a vida. 

A existência humana, independentemente da qualidade do ho- 

mem, de seus atributos ou condições, deve ser respeitada por todos, 

máxime diante da sua dupla importância valorativa, visto de um lado 

surgir o interesse singular e supremo que cada ser humano possui pela 

conservação da sua existência e, de outro, despontar o interesse do 

agregado social, o interesse dos povos politicamente organizado em 

salvaguardar a condição moral e material que a vida humana represen- 

ta. 

O Estado, portanto, impõe como imperativo jurídico que ela seja 

respeitada de forma absoluta, protegendo-a como é sabido, desde a 

concepção até o instante da sua extinção. 

Existem dois critérios relevantes para se considerar o infanticí- 

dio um "delito exceptum" em relação ao homicídio. 

O primeiro chamado psicológico fundamenta-se no principio da 

defesa da honra (honoris causa). 

O segundo designado fisiopsicológico, não se preocupa com o 

motivo da prática do fato, mas sim com o desequilibrio fisiopsíquico 

provocado pelo estado puerperal, o qual pode causar um estado de 

perturbação suficiente para determinar a mulher a prática delituosa. 

O Código Penal adotou o segundo critério, desprezando o pri- 

meiro, conclusão a que se chega mediante a leitura do art. 123, que 

dispõe: "Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, 

durante o parto ou logo após". 



10.21. ESTADO DE NECESSIDADE E LEGÍTIMA DE- 
FESA 

O estado de necessidade e a legitima defesa são situaçbes ex- 

cludentes da proteção plena e irrestrita a vida pelo direito; conseqüen- 

temente, não há punição em sua violação. 

Na realidade, trata-se de legitimar que cada pessoa possa defen- 

der-se e assegurar, em situações nas quais o Poder Público nâo pode 

interceder, o direito a vida própria. 

10.22. PENA DE MORTE E TORTURA 

A pena de morte e expressamente proibida e vedada pela Cons- 

tituição Brasileira, a qual em seu art. sO, em seu inciso XEVII, a, en- 

contra-se uma exceção direta ao direito a vida. Após declarar que não 

haverá penas de morte, apresenta referido dispositivo a exceção: "Sal- 

vo em caso de guerra declarada nos termos do art. 84, XIX". O artigo 

mencionado, por seu turno, atribui ao Presidente da República a com- 

petência para declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, desde 

que autorizado pelo Congresso Nacional, ou por ele referendado. 

A preocupação com a integridade fisica transcende em 'diversos 

dispositivos constitucionais. Considerando a prática corriqueira da 

tortura em presos comuns e políticos durante os anos do regime mili- 

tar, a Constituição de 1988, em diversos incisos do art. SO, deixou pa- 

tente seu repúdio a essa forma de investigação. No inciso I11 estabele- 

ceu que "ninguém será submetido a tortura". NO inciso XLIX assegura 

"aos presos o respeito a integridade física e moral". No inciso XLIII 

considera inafiançável e insuscetivel de graça ou anistia a prática da 

tomira. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei no 9.455197. 



A tortura nos termos de nossa legislação penal, deve ser enten- 

dida como a imposição de qualquer sofrimento físico ou mental, medi- 

ante violência ou grave ameaça, com a finalidade de obter informaçóes 

ou confissão, para provocar qualquer ação ou omissão de natureza 

criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa, bem como 

forma de aplicação de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo 

a indivíduos submetidos a guarda do Estado ou de outra pessoa. 

10.23. ABORTO E MORAL 

Não pretenderemos adentrar um dos mais pantanosos problemas 

da Jusfilosofia, qual seja, o de diferenciar Direito e Moral. Procurare- 

mos abordar o vocábulo moral como o conjunto de regras.de conduta 

consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tem- 

po ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Ou o conjunto 

das nossas faculdades morais, os bons costumes; por extensão, que te- 

nha significação moral. 

Nas normas que dispõem sobre aborto, quer em nosso pais como 

no direito alienígena, pode-se perceber com clareza que o elemento 

subjetivo que preocupou o legislador foi a preservação da ética e da 

moral. Por isso, "tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, a lei 

criminal continua por oferecer regras que somente podem ser compre- 

endidas como tentativas de preservação da moralidade. Dai a supres- 

são de práticas condenadas como imorais, por meio da moral positiva, 

embora tais práticas não envolvam, senão, o que, de um modo geral, 

poderia ser entendido como prejudicial a outras pessoas". Na esfera 

da moral sexual as leis contra o aborto são, na maioria dos países, in- 

cluídas neste rol de práticas imorais. Não que a função do Direito 



Criminal seja simplesmente de "impor um principio moral, e nada 

mais". Mas porque "em assuntos relacionados ao sexo, uma linha tê- 

nue divide a punição da imoralidade da indecência". E o aborto ainda 

continua sendo um dos temas mais controvertidos entre os juristas, fi- 

lósofos, médicos, teólogos, sociólogos.. . 



Ao longo deste trabalho, observou-se que o infanticidio, entre os 

antigos, oscilava da impunidade as penas mais severas, inclusive a de 

morte, após várias espécies de suplícios. 

Iluminados por ideais humanitárias, juristas medievais, notada- 

mente Cesare Beccaria, imaginaram uma pena especial para a infanti- 

cida, privilegiada em relação à do homicida, por razões de piedade 

que a honoris causa lhe ensejava. 

Na legislação brasileira, a causa da honra sempre figurou no tipo 

do infanticídio, sendo retirada do Código atual, que prestigiou somen- 

te o critério fisiopsiquico, que se revela na expressão sob a influência 

do estado puerperal. 

Realmente, apesar de não constar do texto da lei, a causa da 

honra pode ser considerada um motivo n3o escrito, pois, não obstante 

a sua ausência no texto legislativo, os Tribunais continuam a prestigih- 

la, como demonstram várias jurisprudências citadas. 

O tipo do infanticidio acarreta v l i o s  problemas, doutrinários e 
práticos, seja pela dificuldade de visualizaçe[o, obstaculizando a corre- 

ta capitulação do fato, seja pela dúvida quanto ao enquadramento das 

pessoas que realizam a conduta típica, al6m da parturiente. 

Quanto a influência do estado puerperal, a conclusão e outra. Na 

verdade, trata-se de um critério duvidoso, para não se dizer fantasio- 



so, face a afirmação de que o estado puerperal existe corriqueiramen- 

te, em todas as mulheres prestes a dar a luz. 

Ocorre, diariamente, em todas as maternidades do País e do 

mundo. Não se entende, assim,' porque inexistem infanticídios em 

massa, só acontecendo, "por acaso", naqueles casos de gravidez inde- 

sejada; tanto isto é verdade, que não foi encontrado um só acórdão de 

infanticidio perpetrado por mulher feliz no casamento, uniiio estável, 

ou mesmo em seu companheirismo. Por isto, o tipo se consuma a es- 

preita e bem longe dos olhares de testemunhas, como em quintais, 

moitas, perto de rios, até em banheiros, na calada da noite ... 

É válido concluir que as condições a diferenciarem o infanticídio 

do homicídio - influência do estado puerperal (Código em vigor) e 

honorls causa (diploma de 1969) - não devem ser supervalorizadas, 

inexistindo mesmo qualquer razão subjetiva ou de ordem prática para 

tanto. 

E, finalmente, caso o estado puerperal seja apenas o elemento 

provocador de um estado psicopático preexistente, de tal forma que 

retire por completo o poder de autodeterminação da agente. . 

Ora, o Estado não pode conluiar-se com verdadeiros matadores 

de crianças, oferecendo-lhes um beneficio pela repugnante conduta 

praticada, como, também, não pode o Estado punir alguém quando o 

puerpério for a mola propulsora da conduta pois, se assim for, estará 

violando o principio da culpabilidade subjetiva. 

Em conclusão, se absurda foi a interpretação dada ao pensamen- 

to de Beccaria, se já este propugnava medidas preventivas, se, dentre 



os critérios adotados pelas correntes anteriormente expostas, um 4 an- 

ti-social e o outro, além de duvidoso sob o aspecto científico, t5 con- 

trário ao sistema. 

Como se podem ver, nada 'fáceis são as respostas às perguntas 

que revolvem em torno da questão do Infanticídio. Há uma diversidade 

muito grande de barreiras ao entendimento correto do problema, em 

que envolvem os casos de Infanticidio. 

A questão do estado puerperal é, talvez, a principal destas bar- 

reiras. Existem divergências doutrinárias tanto em relação à definição 

do que seja o estado puerperal, quanto em relação à sua duração. A 

falta destas definições enseja em alguns Tribunais a dispensa da perí- 

cia médica, em casos de possível Infanticídio. 

Há necessidade de uma reformulação do artigo 123 do Código 

Penal Brasileiro, para que se evite este tipo de problema; o Anteproje- 

to de Código Penal que se encontra no Congresso Nacional propõe a 

retirada da expressão "sob a influência do estado puerperal". Com is- 

so, o legislador recaracterizará o crime, facilitando o seu entendimen-I 

to. 

Sendo as lesões fisiopsiquicas "motivadoras do delito", de loca- 

lização na mente humana, estas desaparecem em curto espaço de tem- 

po, deixando poucas ou nenhuma sequela, fato este que torna o laudo 

medico de difícil realização, ou se não for o de maior dificuldade da 

medicina legal. 

É importante que se questione se a lei referente ao Infanticídio 

em sua formulação atual tem prestado sua função social. Acredito que 



a simples interpretaçâio literal do texto legal não traduz a real solução 

do problema. Por isso, é correto o entendimento da jurisprudência em 

aceitar os motivos sócio-econômicos como fatores que, juntamente 

com o estado puerperal, estão na origem do infanticídio. 

No que se refere a co-autoria, creio que o problema se encontra 

resolvido e solucionado de uma vez por todas, ante a presença das e- 

lementares, sob a influência do estado puerperal e durante ou logo a- 

pós o parto. Inegavelmente a conduta da mãe está adequada a descri- 

cão tipica do infanticidio; e, nessas circunstâncias, ante a comunicabi- 

lidade das elementares, determinada pelo art. 30 do Código Penal, o 

terceiro beneficia-se desse privilegium através da norma extensiva da 

co-autoria, sob pena de violar-se o princípio da teoria monística, ado- 

tada pelo Código Penal brasileiro. Essa também é a orientação de Da- 

másio de Jesus, que afirma: 

"Se tomarmos o infanticídio como fato, o terceiro também 

deverá responder por esse delito, sob pena de quebra do princí- 

pio unitário que vige no concurso de agentes". 

Para conhecimento, foi feita a transcrição da nova posição as- 

sumida pelo saudoso Mestre Nelson Hungria, que após, assumir por 

anos e anos, uma determinada posição, mudou sua opinião, isto por- 

que, passou a ouvir mais e chegou a conclusão de que a co-autoria e 

perfeitamente aceita nos crimes de Infanticídio, levando em conta os 

artigos 29, e 30, do Código Penal Brasileiro. Agora, na 6" edição, 

1981, da sua obra os Comentários, que foi atualizado por Heleno 

Cláudio Fragoso, o mesmo também admite a mudança de posiciona- 



mento e segue a mesma linha de pensamento de seu eterno Mestre e 

amigo Nelson Hungria. 

No que concerne ao aborto, e de acordo com o presente traba- 

lho, temos que: 

01 - Os direitos fundamentais inscritos na Carta Magna reves- 

tem-se de vital importância para que se possa alcançar o Estado De- 

mocrático de Direito, a que alude seu artigo preambular; 

02 - A vida, bem supremo a ser considerado numa Constituição, 

integra, de modo apriorístico, o rol de direitos fundamentais. É a partir 

dela que podem ser alcançados os outros direitos; 

03 - O aborto é prática repulsiva que transgride o respeito ii vida 

humana, pois, fora dos casos de gravidez resultante de estupro e para 

salvar a vida da gestante, o bem-jurídico vida está sendo tratado com 

irreverência e envelhecimento; 

04 - Infunde temor, entre nós, a legalização do aborto eugênico, 

já que a Ciência Médica, ainda não é capaz de fornecer elementos inv 

contestavelmente seguros para guiar o magistrado em casos concretos. 

Ademais, a dificuldade de estabelecimento de critérios que renderiam 

ensejo a modalidade de amblose in focu, tornaria duvidosa a real mens 

legislatoris, com possibilidade de total desvirtuamento por indivíduos 

inescrupulosos. 

05 - A ampla legalização do aborto, baseada na quebradiça a- 

firmação de que a mulher é dona de seu próprio corpo, vai de encontro 

a preceitos de ordem moral e ao que dispõe a Constituição Federal de 

1988. Da maneira como vem esculpido o direito a vida entre os direi- 



tos e garantias fundamentais, a proposta de ampla legalização choca- 

se frontalmente com o obstáculo intransponível consubstanciado no 

art. 60, 4" ("Não ser8 objeto de deliberação a proposta de emen- 

da tendente a abolir:... os direitos e garantias individuais"). 

06 - Para uma maior efetividade e exigibilidade jurídica acerca 

do direito a vida seria indispensável que as autoridades, investidas de 

competência para tanto, cuidassem de fiscalizar e controlar a venda de 

medicamentos usados como abortivos. E que os transgressores fossem 

punidos exemplarmente, pelos crimes cometidos contra a vida huma- 

na. 

07 - Mesmo com a positivação atribuída ao direito fundamental 

à vida, a exigibilidade deste Direito encontram óbices de "grande ex- 

tensão, pela própria pequenez anímica do Homem. 
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