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• Aborto
• Infanticídio
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ABORTO
É a interrupção da gravidez, com morte do feto, em qualquer fase da
gestação. Independe de expulsão do feto, isto é, se o feto morrer em
decorrência de manobras abortivas, mesmo que fique retido dentro do útero,
estará caracterizado o aborto.
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Fonte: Delton Croce
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ABORTO – CÓDIGO PENAL

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho
provoque

• Crime próprio
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ABORTO – CÓDIGO PENAL
Aborto provocado por terceiro
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
• Também se aplica o art. 125  se a gestante não é maior de quatorze
anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido
mediante fraude, grave ameaça ou violência
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ABORTO – CÓDIGO PENAL

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante
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ABORTO – CÓDIGO PENAL

Forma qualificada
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas
de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para
provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são
duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.
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ABORTO – CÓDIGO PENAL

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:
• Agente só pode ser o médico, único profissional legalmente habilitado à
prática de atos médicos, pois, se provocado por farmacêutico, parteiras
etc. a espécie se torna criminosa.

• Causas de exclusão de ilicitude!
• Duas hipóteses no CP (incisos I e II) + uma doutrinária
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ABORTO – CÓDIGO PENAL
Aborto necessário (= terapêutico)
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

• Iminente perigo de vida causado implicitamente pela gravidez;
• Médico amparado pelo estado de necessidade;
• Prescinde de consentimento da gestante
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ABORTO – CÓDIGO PENAL
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro (=sentimental = humanitário
= moral)
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento
da gestante ou, quando incapaz, de seu representante lcom consentimento
egal.
• Sempre da gestante;
• Não precisa de autorização judicial e nem de apresentação de boletim de
ocorrência;
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ABORTO
Atenção: aborto de feto anencéfalo (um espécie de aborto terapêutico)
O STF em julgamento histórico deste ano (2012) afastou a tipificação do
crime de aborto quando tratar-se de feto anencéfalo - aquele que devido a
má formação fetal não possui cérebro, deformação esta que inviabiliza sua
vida extrauterina.
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ABORTO
Atenção: aborto de feto anencéfalo (um espécie de aborto terapêutico)

• Descriminalização da conduta
• Não está no Código Penal!!!
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ABORTO
Não é crime:

Sexologia

Aborto terapêutico

Aborto sentimental

Aborto de feto anencéfalo



ABORTO

Outras modalidades criminosas:
• Aborto eugênico
• Aborto social (econômico)
• Aborto estético
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PERÍCIA DO ABORTO
• Diagnóstico delicado e complexo
• Necessário considerar o exame da vítima (comprovação da gravidez e das
lesões), a exclusão do aborto espontâneo e do aborto traumático, a
evidências de provocação do aborto, a identificação do meio causador e o
exame dos restos fetais.
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PERÍCIA DO ABORTO
Exame da vítima – importante o diagnóstico de gravidez:
• Quanto mais antigo, mais difícil será a perícia;
• Conteúdo do útero
• Pesquisa de embolia de células trofoblásticas no pulmão;
• Sem o concepto impossível dispor de dados de certeza;
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PERÍCIA DO ABORTO
Exame da vítima – importante o diagnóstico de gravidez:
• Sinais genitais – a genitália revela mucosa de tonalidade arroxeada na
vulva (sinal de Jacquemier ou de Chadwick), na vagina (sinal de Kluge) e
no colo uterino por causa do aumento da vascularização; útero tem
consistência diminuída e costuma estar aumentado de volume;

Sexologia



PERÍCIA DO ABORTO
Exame da vítima – importante o diagnóstico de gravidez:
• Alterações cutâneas – tendência de hiperpigmentação, mais comum na
aréola mamária;

• Lóquios – líquidos drenados pelo orifício do colo uterino;
• Pesquisa de hCG
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INFANTICÍDIO

Código Penal: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho,
durante o parto ou logo após.
• Antes do início do trabalho de parte a ação criminosa contra o fruto da
concepção será aborto;

• Crime próprio = só pode ser cometido pela própria mãe
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Puerpério
Período pós-parto que se inicia com a expulsão do feto e dequitação
(eliminação) da placenta, estendendo-se por seis a oito semanas.
• Logo após o parto – puerpério precoce (até 10 dias após o parto) e tardio
(até 45 dias após o parto)
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INFANTICÍDIO

Código Penal: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho,
durante o parto ou logo após.
• Condição biopsicossocial de estado puerperal;
• Seria uma alteração temporária em puérpera previamente sadia, que
diminui sua capacidade de entendimento e libera seus instintos, anulando
seu senso moral, o que a leva a agredir o próprio filho.
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INFANTICÍDIO

Código Penal: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho,
durante o parto ou logo após.
• Critério fisiopsicológico para definição da duração do estado puerperal
• Variável conforme as parturientes
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INFANTICÍDIO
Se a mulher vem a matar outro infante nascido, supondo tratar-se do próprio
filho, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, responderá por
infanticídio (infanticídio putativo).
• Não se admite forma culposa
• Matar natimorto crime impossível

Sexologia



PERÍCIA DO INFANTICÍDIO

• Durante o trabalho de parto (feto nascente)
• Logo ao nascer (infante nascido)
• Até dias após o parto (recém-nascido)
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PERÍCIA DO INFANTICÍDIO
Durante o trabalho de parto (feto nascente)
• Tem todas as características do infante nascido, menos a faculdade de ter
respirado

• Sem indicação da docimasia de Galeno ou de outras provas respiratórias.
• Têm as características de lesões vitais como processo inflamatório,
sangue coagulado, denotando que o feto estava vivo.
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PERÍCIA DO INFANTICÍDIO

Durante o trabalho de parto (feto nascente)
• Docimasias circulatórias
• Bossa serossanguinolenta (=tumor do parto)
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PERÍCIA DO INFANTICÍDIO
Logo ao nascer (infante nascido)

Acabou de nascer, respirou, mas não recebeu nenhum cuidado especial

Tem o corpo coberto por sangue próprio e da mãe, e por induto sebáceo 

(substância gordurosa que protege a pele)

Apresenta bossa ou tumor de parto (saliência do couro cabeludo)
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PERÍCIA DO INFANTICÍDIO
Logo ao nascer (infante nascido)

Cordão umbilical úmido, brilhante e de cor azulada

Pode haver mecônio, substância esverdeada eliminada pelo intestino do feto 

ainda na cavidade uterina ou durante o parto, nos casos de sofrimento fetal.

Respiração autônoma!
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PERÍCIA DO INFANTICÍDIO
Até dias após o parto (recém-nascido)

Tumor de parto em involução (bossa sero-sanguinolenta)

Induto sebáceo nas dobras da pele

Expulsão do mecônio pelo intestino e cordão umbilical achatado, seco, já 

destacado do corpo (queda até o sétimo dia)

Bossa sero-sanguinolenta

Respiração autônoma
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PROVAS DE VIDA EXTRAUTERINA
Para a comprovação do nascimento com vida, ou seja, de que o ser humano
respirou, utiliza-se obrigatoriamente um conjunto de provas denominadas
docimasias
• As docimasias baseiam-se na possível existência de sinais de vida,
manifestados principalmente nas funções respiratórias, digestivas e
circulatórias.
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PROVAS DE VIDA EXTRAUTERINA
Provas ocasionais:

• Presença de corpo estranho nas vias respiratórias

• Presença de substâncias alimentares no tubo digestivo

• Lesões com reação vital

• Sinais de recém-nascido
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DOCIMASIAS

Docimasia Óptica ou Visual de Bouchut – pulmão que respirou tem bordas
arredondadas e superfície com aspecto de mosaico (poligonal) devido a
pequenas bolhas de ar; aspecto hepatizado (superfície homogênea como no
fígado) do órgão quando o feto não respirou.

Sexologia



DOCIMASIAS

Docimasia hidrostática pulmonar de Galeno – é a mais usada e prática.
Baseia-se na diferença de densidade do pulmão que não respirou e o que
respirou.

Havendo respiração – pulmão aumenta de tamanho porque ar entra nos 

alvéolos e flutua se colocado na água

Pulmão que não respirou – compacto, não flutua.

Sexologia



Docimasia hidrostática pulmonar de Galeno
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DOCIMASIAS

Docimasia hidrostática pulmonar de Galeno

Quatro fases distintas;

Primeira positiva = houve respiração satisfatória

Primeira negativa, segunda e terceira positivas = conjectura-se ter havido uma 

respiração precária

Apenas a quarta positiva = prova duvidosa, ou houve raros movimentos 

respiratórios

Quatro fases negativas = inexistência de respiração
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DOCIMASIAS

Docimasia hidrostática pulmonar de Galeno

Só tem valor até 24h após a morte (gases da putrefação fazem com 

que os pulmões que não respiraram flutuem)

Falsos positivo: putrefação e execução de manobras de ressuscitação

Também podem ocorre falso-negativos (mais raro)
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DOCIMASIAS

Docimasia Histológica de Balthazard – exame microscópico do tecido
pulmonar, busca de gás dentro dos alvéolos.

Docimasia Gastrointestinal de Breslau – presença de ar no tubo digestivo
quando houve respiração (deglutição)

Sexologia



DOCIMASIAS

Docimasia auricular de Wreden-Wendt-Gélé

Praticada em infante espostejado do qual só se tem a cabeça;

Baseia-se na existência de ar no ouvido médio
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DOCIMASIAS

Docimásia do Nervo Óptico de Mirto – analisa ao microscópio a formação de
bainha de mielina do nervo óptico, que se inicia após 12 horas do nascimento
e se completa em 4 dias.

Apenas a cabeça do feto – ar nos tímpanos, exame do nervo 

óptico
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Ano: 2012Banca: FUNCAB Órgão: PC-RO Prova: Médico Legista
Na investigação de infanticídio, a perícia pode contribuir com o estudo da
docimasia, que tem como objetivo esclarecer:

a) se houve vida extrauterina.
b) se houve aspiração meconial.
c) o período gestacional.
d) se houve crime de aborto.
e) se houve sofrimento fetal por infecção.
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Ano: 2012Banca: FUNCAB Órgão: PC-RO Prova: Médico Legista
Na investigação de infanticídio, a perícia pode contribuir com o estudo da
docimasia, que tem como objetivo esclarecer:

a) se houve vida extrauterina.
b) se houve aspiração meconial.
c) o período gestacional.
d) se houve crime de aborto.
e) se houve sofrimento fetal por infecção.
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Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC-ES Prova: Médico Legista

Em relação ao infanticídio, é correto afirmar que
a) é necessária a presença do estado puerperal da mulher.
b) a verificação de vida extra-uterina não é importante.
c) é possível sua configuração em natimorto.
d) a docimásia de galeno não permite verificar se houve vida extra-uterina.
e) não existe docimásia histológica.
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Ano: 2019 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: PC-ES Prova: Médico Legista

Em relação ao infanticídio, é correto afirmar que
a) é necessária a presença do estado puerperal da mulher.
b) a verificação de vida extra-uterina não é importante.
c) é possível sua configuração em natimorto.
d) a docimásia de galeno não permite verificar se houve vida extra-uterina.
e) não existe docimásia histológica.
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Perito Criminal
Federal - Área 12
Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi presa acusada do crime de
infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à
luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia
escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso a docimásia pulmonar hidrostática de Galeno evidencie franca flutuação
desde a primeira fase, excluindo-se as causas de falso-positivos, dever-se-á
concluir que o nascituro não respirou.
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Perito Criminal
Federal - Área 12
Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi presa acusada do crime de
infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à
luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia
escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso a docimásia pulmonar hidrostática de Galeno evidencie franca flutuação
desde a primeira fase, excluindo-se as causas de falso-positivos, dever-se-á
concluir que o nascituro não respirou. ERRADO
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Perito Criminal Federal -
Área 12
Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi presa acusada do crime de
infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz.
Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia
escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O diagnóstico pericial de gravidez pregressa em mulheres acusadas de crime de
aborto ou infanticídio pode ser realizado por meio do exame da genitália para
identificar o sinal de Jacquemier ou de Chadwick (na vulva) ou o sinal de Kluge
(na vagina).
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Perito Criminal Federal -
Área 12
Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi presa acusada do crime de
infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz.
Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia
escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O diagnóstico pericial de gravidez pregressa em mulheres acusadas de crime de
aborto ou infanticídio pode ser realizado por meio do exame da genitália para
identificar o sinal de Jacquemier ou de Chadwick (na vulva) ou o sinal de Kluge
(na vagina). CERTO.
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