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O Infanticídio é visto como um crime onde a própria mão tira a vida de seu filho 
durante ou após o parto, onde no artigo 123 do Código Penal fica caracterizado 
como crime de infanticídio o ato de tirar a vida do próprio filho, apresentando a 
pressão do estado puerperal. Esse estado provoca várias alterações na mãe, 
tornando-a incapaz de compreender as consequências de seus atos, “puerpério, é o 
período que se estende do início do parto até a volta da mãe às condições pré-
gravidez”. O problema de pesquisa se definir na caracterização do infanticídio, que 
se da ate sete dias após o nascimento da criança, levando em consideração o lado 
psicológico da mãe. A penalização fica determinada através do código penal de 
1980, onde após o crime de infanticídio a autora do crime pode ser condenada a 
prisão celular de seis a vinte anos.  O método de pesquisa será indutivo, pois foram 
analisados casos juridicos julgados, artigos cientificos e laudos médicos sobre 
possíveis perturbações. Os objetivos consistem em analisar uma situação onde o 
ser humano do sexo feminino sofre grande pressão, e por meio dessa é apto a 
cometer uma violação do direito a vida de um recém-nascido. O objetivo geral do 
referido trabalho de projeto de pesquisa é o de compreender o infanticídio no Brasil. 
A conclusão da pesquisa caracteriza-se em mostrar como é diagnosticado o 
problema psicológico em mulheres que cometem o infanticídio, e entender como é 
aplicada a lei para esse tipo de crime, e principalmente analisar qual é o tratamento 
para a autora que comete esse crime, deste modo à pesquisa alcançou o objetivo de 
verificar quando e como acontece o infanticídio no Brasil e de que modo é tratado. 
 
 
Palavras-chaves: Infanticídio, estado puerperal, assassinato de um recém-nascido. 
 

                                                 
1
 Resumo para apresentação no VII Encontro Científico. Apresentado como requisito parcial à 

obtenção de nota nas matérias de Metodologia Científica II e Psicologia Jurídica, do Curso de Direito 
da Faculdade do Norte Novo de Apucarana – FACNOPAR. Orientação a cargo do Profª. Mª. Ivana 
Nobre Bertolazo e Prof. Me. Ericson Makarius Borges. 
2
 Acadêmico do 2º semestre do Curso de direito da FACNOPPAR. jessica_zacarias29@hotmail.com.  

3
 Acadêmico do 2º semestre do Curso de direito da FACNOPPAR. jonathanhosp@outlook.com.  

4
 Professor da FACNOPAR. Orientador do trabalho. 

5
 Professor da FACNOPAR. Orientador do trabalho. 

 
 


