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RESUMO 

Este trabalho tem como objeto a análise do crime de Infanticídio. Mostrando o agente ativo 

e passivo, sua natureza, o modo de crime tentado e consumado, também a relação entre 

concursos de pessoas. Porém, a ênfase maior será sobre o estado puerperal, onde uma 

mãe sob influência deste estado, comete o crime contra o próprio filho. A partir disso, o 

trabalho mostrará a forma de punição para o delito. 

PALAVRAS-CHAVE: Aborto; Alteração Psíquicas;Homicídio;Parto. 

1 INTRODUÇÃO 

Pretende-se com o presente trabalho, abordar o crime de Infanticídio, pelo qual a 
genitora influenciada pelo estado puerperal, que é um período de perturbação psíquica, 
atenta contra a vida da criança nos primeiros dias de vida. 

O Infanticídio é considerado um crime de pequeno potencial ofensivo, classificando-
se como próprio, de mão própria, forma livre simples, de dano comissivo e omissivo na 
modalidade de omissão imprópria, material, instantâneo e doloso. (ROCHA,2013). 

Está perturbação é temporária e sua comprovação se dará por meio de exame 
pericial. 

Apesar dos passares dos anos, o crime de Infanticídio ainda é muito comum, em 
todo o mundo. Este crime provoca sentimento de reprovação, por apresentar uma 
contradição ao que se espera de um papel materno. Porém, o assassinato de um filho pelos 
pais, é uma das principais causas de morte em crianças de até um ano de idade.(BARROS 
& VASCONCELOS, 2010).  

Foi realizado uma análise da influência das questões fisiológicas que envolvem o 
parto, do início ao fim. Pois o parto é um conjunto de processos (mecânicos, fisiológicos e 
psicológico) mediante os quais o feto se destaca do organismo materno para vir à luz. Inicia-
se com a dilatação do colo do útero e ultima-se com a expulsão do feto (COSTA, 2010). 

Nucci (2009) destaca que o estado puerperal mencionado no tipo penal do 
infanticídio, é capaz de promover alterações momentâneas de caráter físico e psíquico na 
autora, corroborando assim com o entendimento do legislador ao estabelecer uma forma 
de homicídio privilegiado, dada a redução da pena em detrimento ao crime de homicídio 
simples. 

Será analisado os aspectos gerais e sua evolução histórica, abordando seus 
elementos, características para que de fato se realize a consumação do delito e faremos 
uma distinção entre o infanticídio e o aborto, para uma compreensão mais clara do crime 
de infanticídio. Abordando também a questão de coautoria, que é quando essa mãe tem 
ajuda de um terceiro para se realizado o crime. 

Contudo, o objetivo é compreender e estudar o crime na legislação brasileira, onde 
este crime está regulamentado no artigo 123 do Código Penal. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

A matéria foi abordada através do método indutivo, pois tem finalidade de ampliar o 
alcance dos conhecimentos, dessa forma todas as premissas são verdadeiras, a conclusão 
tem probabilidade de ser verdadeira, mas não necessariamente será.  
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A elaboração do trabalho foi por meio de pesquisas bibliográficas e artigos 
científicos, tendo como finalidade o conhecimento do tema na esfera jurídica dos estudos 
do direito, como forma de pesquisa qualitativa. 

Como base de pesquisa o Código Penal Brasileiro, a teoria dos autores Guilherme 
de Souza Nucci, Fernando Galvão, Rogério Greco, Barros e Vasconcelos, que deram 
suporte na compreensão, artigos científicos e pesquisas realizadas no âmbito virtual. 

A pesquisa bibliográfica é pertinente ao tema e tem a função de juntar todo material 
publicado da matéria, sob conhecimento do pesquisador. 

A pesquisa exploratória visa uma maior familiaridade com o problema com o 
problema, uma construção de hipóteses e utiliza pesquisas bibliográficas. (KAUARK,2010). 

 
3  RESULTADO E DISCUSSÕES 

Com este trabalho, observa-se o que resulta de fato no crime de Infanticídio, 
destacando os elementos essenciais para a consumação e comprovando que pode ocorrer 
o crime tentado. 

Será analisado que o estado puerperal é influenciador e precisa ser comprovado, 
caso ao contrario acarretará no crime de Homicídio. Assim, como outros elementos não 
comprovados levará ao crime de Aborto. 

Comprovando-se que a mãe pode ter ajuda de outra pessoa para cometer o delito, 
e que ambos serão penalizados. 

Porém, foi visto também os casos que não será caracterizado o crime e livrará a mãe 
da punição. 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

No presente trabalho conclui-se que o infanticídio é uma espécie de homicídio 

privilegiado, que leva a genitora, que é sujeito ativo a atentar contra o seu próprio filho, sob 
influência do estado puerperal. E que deve haver comprovação por laudo psíquico por parte 
da genitora em razão deste estado. 

O crime possui previsão no artigo 123 do Código Penal, onde perante este artigo a 
genitora será julgada e processada perante Tribunal do Júri, salvo exceções, por se tratar 
de um crime contra a vida. 

Nota que pode ter outra espécie de delito como os crimes de homicídio e aborto, 
mas que não deve ser confundido com o Infanticídio, em análise de seus elementos 
essenciais. 

Verifica-se que pode ocorrer questões relacionadas à coautoria e participação neste 
crime, mas que nenhum agente ficará sem sua devida punição. 

Porém, pode-se dizer que este crime se trata de uma conduta que recebe uma 
valoração negativa, pelo fato da maternidade ser ligada ao amor e dedicação. Por fim, 
vimos que em algumas hipóteses, sendo a de grave situação, que acarreta risco para a 
vida da mãe e em casos de recém-nascidos anencefálicos, a mãe poderá cometer este 
crime que não será acarretado em punições. 
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