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A LEI MENINO BERNARDO 

 

 

Stephanie Naiara Geronimo Guandalini 

 

 

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a Lei Menino Bernardo (Lei n° 13.010/2014), 
que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), na busca de garantir 
à criança e ao adolescente o direito de serem criados e educados sem o uso de castigo 
físico e tratamento cruel e degradante. A referida alteração busca a quebra de resquícios 
que ainda persistem em nossa sociedade com a crença de que a punição corporal é o 
método mais apropriado para educar. Com o advento da Lei n° 13.010/2014, assegurou-
se às crianças e aos adolescentes o direito a uma educação digna, com ampla proteção 
contra os castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes. Assim, após a Lei 
13.010/2014, cabe ao Estado preservar a integridade física e psíquica das crianças e 
adolescentes.  
 
Palavras-chave: Proteção Integral da Criança. Lei Menino Bernardo (n°13.010/2014). 
Violência Física Intrafamiliar.  
 
 
 

THE LAW BOY BERNARDO 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this work is to discuss about the Law Boy Bernardo (Law n° 13.010/2014), 
which amended the Statute of the Child and the Adolescent (Law n° 8.069/90), in an 
attempt to assure the child and the teenager the right to be raised and educated without 
the use of physical punishment and cruel and degrading treatment. The amendment seeks 
to break the remnants that still persist in our society with the belief that corporal 
punishment in the most appropriate method for educating. With the advent of Law n° 
13.010/2014, it was ensured to children and teenager the right to a decent education, with 
extensive protection against the physical punishment and cruel and degrading treatment. 
Thus, after the Law 13.010/2014, it is up to the State preserve the physical and mental 
integrity of children and teenager. 
 
Keywords: Integral Protection of the Child. Law Boy Bernardo (n° 13.010/2014). 
Physical Violence-family.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso de castigo físico na educação dos filhos é um costume antigo em 

diversas culturas. Com o passar do tempo, as crianças e os adolescentes se tornaram seres 

com direitos e deveres, na medida em que foi sendo elaborada uma legislação específica 

para essa população. 

No Brasil a lei que delimitam os atos ilícitos e procuram manter a proteção 

das crianças e dos adolescentes está a Lei n. 13.010, de 26 junho de 2014 que foi 

denominada Lei menino Bernardo ou Lei da Palmada, que veio estabelecer o direito da 

criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou 

de tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

Tendo esses fatores em vista, o presente trabalho consiste em quatro 

capítulos, no qual o primeiro capítulo foi objeto de esclarecimento a proteção integral e o 

princípio do melhor interesse da criança para melhor entendimento deste tópico foram 

feitos um estudo sobre a evolução dos direitos da criança e do adolescente, sobre a 

doutrina da proteção integral e a pôr fim foi estudado o princípio do melhor interesse das 

crianças e adolescentes. 

No segundo capítulo preocupou-se em estudar a prática de violência física 

intrafamiliar e seus danos psicológicos, aqui foram vistas quais as modalidades de maus-

tratos, especificamente abordou-se a agressão física e seu impacto psicológico sobre 

crianças e adolescentes. 

Já o terceiro capítulo o objetivo foi estudar como ocorre o enfrentamento da 

violência física na legislação brasileira e instrumentos internacionais. E por fim, no quarto 

capítulo foi objeto de estudo a lei do menino Bernardo, em que se procurou observar sua 

eficácia e os aspectos positivos e negativos da presente Lei. 

 

 

2 A PROTEÇÃO INTEGRAL E O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA 
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A sociedade ao longo do tempo demostrou pouca preocupação com os 

direitos ou interesses da criança e do adolescente, isto é, não houve por parte da sociedade 

a preocupação “[...] em respeitá-los, ou entende-los”1 o que ocasionou grandes 

discriminações desse grupo da população em especial.  

Como faz notar nas palavras de Platão:  

 

[...] entre todas as criaturas selvagens, a criança é a mais intratável; pelo 
próprio fato dessa fonte de razão que nela existe ainda ser indisciplinada, a 
criança é uma criatura traiçoeira, astuciosa e sumamente insolente, diante do 
que tem que ser atada, por assim dizer, por múltiplas rédeas [...] (Grifos 
nossos)2. 

 

Nesse relato de Platão, tem-se a dimensão de como a criança era vista como 

um ser inferior, fato esse demonstrado através dos adjetivos selvagem, intratável, 

indisciplinada, traiçoeira, astuciosa e insolente, que lhes são atribuídos. 

Assim, refletir sobre a proteção integral e o princípio do melhor interesse da 

criança, também, importa refletir sobre o processo de transformação pelo qual a 

Sociedade vem passando nos últimos séculos em relação ao tratamento destinado a esse 

grupo em especial3. 

Morgana Delfino, ao abordar a evolução do direito infanto-juvenil, aponta 

que o mesmo ocorreu de forma lenta e, principalmente, a partir do século XX, e teve como 

base o princípio da dignidade da pessoa humana. Desta forma, tanto as crianças como os 

adolescentes, em decorrência de Tratados e convenções internacionais e em especial pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente “[...] tiveram sua condição peculiar reconhecida, 

tornando-se sujeitos de direitos [...]”4.  

 

2.1 Evolução Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente 

Para se entender as mudanças ocorridas no ordenamento jurídico nacional e 

internacional em relação aos direitos da criança e do adolescente, a escritora Gabriella 

                                                           
1 MENDES, Moacyr Pereira. A doutrina da proteção integral da criança e do adolescente frente a Lei 
8.069/90. 2006. 183f. Dissertação ( Mestre em Direito em Relações Sociais) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo,2006. p. 10.  
2 PLATÃO. As leis, ou da legislação e epinomis. Tradução: Edson Bini. 2. ed. Bauru-SP: Edipro, 2010. 
p. 302. 
3 MENDES. Op. cit.  
4 DELFINO, Morgana. O princípio do melhor interesse da criança e o direito à convivência familiar: 
os efeitos negativos da ruptura dos vínculos conjugais. 2009. Disponível em: 
<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2009_1/morgana_delfino.p
df>. Acesso em: 13 ago. 2017. p.1 
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Bleyer Remor Tonello destaca a necessidade de se fazer um breve estudo sobre o 

tratamento legal destinado às crianças e aos adolescentes.5 

Sobre esse tema, Fontoura elenca três momentos que marcaram a evolução 

dos direitos da criança e do adolescente, são eles: 

 

a) O primeiro é o tratamento penal indiferenciado, em que os menores eram 
tratados quase que igualitariamente aos adultos, equiparados a animais e 
cumpriam pena nas mesmas instituições que os adultos. 
b) O segundo momento é o da etapa tutelar, liderada pelo movimento 
reformador, cuja intenção era a de separar as instituições que abrigavam os 
maiores da dos menores de idade, concentrando o poder do Estado sobre o 
menor, atribuindo ao juiz o poder discricionário e arbitrário na aplicação do 
melhor interesse do menor. 
c) O terceiro momento foi o da Responsabilização Juvenil, separando os 
conceitos de conflitos dos jovens com a lei, dos de conflitos de ordem social6. 

 
No texto Evolución historica del derecho de la infancia: ¿Por que una 

historia de los derechos de la infancia? Emilio García Méndez, ao se referir a este 

momento, escreve: 

 

[...] se caracteriza por considerar os menores de idade praticamente da mesma 
forma que os adultos. Com a única exceção dos menores de sete anos, que eram 
considerados, tal como a velha tradição do direito romano, absolutamente 
incapazes e cujos atos eram equiparados aos dos animais. Outra diferenciação 
era com os menores na faixa de 7 a 18 anos que consistia na diminuição da 
pena em um terço em relação aos adultos. Assim, a privação de liberdade era 
por menos tempo do que a dos adultos e mais, a absoluta promiscuidade 
consistia em uma regra sem exceções (tradução nossa)7. 
 

A denominada de Tutela iniciou-se no final do século XIX, e provocou na 

Europa Ocidental uma onda de reformas nas legislações especializadas para menores, 

Fontoura destaca que: 

 

[...] o caso que trouxe grande repercussão mundial e que demonstrou a 
necessidade de criação de direitos de proteção à Infância foi o da menina de 

                                                           
5 TONELLO Gabriella Bleyer Remor. Doutrina da Proteção Integral. Disponível em: 
<http://www.fac.br/ home/images/eadfac/curso5/modulo1/doutrina_da_ protacao_integral.pdf>. Acesso 
em: 5/8 2917. 
6 FONTOURA, Bárbara Pamplona. A Aplicação da Doutrina da Proteção Integral da Criança e do 
Adolescente pelo Judiciário Brasileiro. 2011. 63f. Monografia (Bacharel no Curso de Direito) - Centro 
Universitário de Brasília, Brasília, 2011. p. 14-15. 
7 [...] se caracteriza por considerar a los menores de edad prácticamente de la misma forma que a los dultos. 
Con la única excepción de los menores de siete años, que se consideraban,tal como en la vieja tradición el 
derecho romano, absolutamente incapaces y cuyos actos eran equiparados a los de los animales, la única 
diferenciación para los menores de 7 a 18 años consistía generalmente en la disminución de la pena en un 
tercio en relación con los adultos. Así,la privación de libertad por un poco menos de tiempo que los adultos 
y la más absoluta promiscuidad constituían una regla sin excepciones. MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução 
histórica do Direito da Infância e da Juventude. p. 8-9. In: ILANUD, ABMP, SEDH, UNFPA (Orgs.). 
Justiça, Adolescente e Ato Infracional: socioeducação e responsabilização. p. 7-23. 
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nove anos, Marie Anne, no ano de 1896 em Nova Iorque. A menina, vítima de 
maus-tratos, teve seus direitos defendidos pela Sociedade Protetora dos 
Animais de Nova Iorque, pois até então não existia nenhuma entidade 
preocupada em preservar os direitos da criança, considerada “coisa” cujos 
donos, seus pais, podiam educá-la da forma que melhor os conviessem. Para 
fundamentar a legitimidade da entidade em defesa de Marie Anne argumentou 
que se um cachorro, ou qualquer outro animal fosse submetido aquele 
tratamento que era dado a ela pelos pais, a Sociedade teria legitimidade para 
defendê-los, portanto, no caso, com maior razão, por se tratar de um ser 
humano8. 

 

Diante do exposto, torna-se indiscutível, que até esse momento da história os 

direitos da criança e do adolescente eram ínfimos, sendo apenas em 1919 que ocorreu a 

efetivação do direito internacional sobre as obrigações coletivas em relação à criança 

através do Comitê de Proteção à Infância.9  

Assim nessa seara, segue-se:  

 

– 1946: O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas recomenda a 
adoção da Declaração de Genebra. Logo após a II Guerra Mundial, um 
movimento internacional se manifesta a favor da criação do Fundo 
Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância – UNICEF. 
– 1948: A Assembleia das Nações Unidas proclamam em dezembro de 1948 a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela, os direitos e liberdades das 
crianças e adolescentes estão implicitamente incluídos. 
– 1959: Adota-se por unanimidade a Declaração dos Direitos da Criança, 
embora este texto não seja de cumprimento obrigatório para os Estados 
membros. 
– 1969: E adotada e aberta a assinatura na Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 
22/11/1969, estabelecido que, todas as crianças tem direito as medidas de 
proteção que a sua condição de menor requer, tanto por parte de sua família, 
como da sociedade e do Estado10. 

 

Analisando o percurso histórico, é possível observar os avanços relacionados 

à luta ocorrida com as questões relativas à proteção e à garantia dos direitos infanto-

juvenis. 

 

                                                           
8 FONTOURA, Bárbara Pamplona. A Aplicação da Doutrina da Proteção Integral da Criança e do 
Adolescente pelo Judiciário Brasileiro. 2011. 63f. Monografia (Bacharel no Curso de Direito) - Centro 
Universitário de Brasília, Brasília, 2011. p. 10. 
9 OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com 
ênfase no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em:<http://faa.edu.br/revistas/docs/ 
RID/2013/RID_ 2013_24.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2017. p. 343-344. 
10 OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com 
ênfase no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em:<http://faa.edu.br/revistas/docs/ 
RID/2013/RID_ 2013_24.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2017. p. 343-344. 
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2.2 A Doutrina Da Proteção Integral 

 

A Doutrina da Proteção Integral representa, indiscutivelmente, um grande 

programa dos direitos humanos fundamentais, e teve o seu nascedouro na Declaração de 

Genebra, de 26 de março de 1924, sendo acolhida, em 1948, pela Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, pela Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança de 

1959, e pela Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, dentre outros. 

No entender de Hebe Signorini Gonçalves a doutrina da proteção integral, 

“[...] preconiza que a lei deve tratar não apenas de uma parcela dos sujeitos. Mas de toda 

a infância e de toda a adolescência, definindo que não só os direitos fundamentais como 

também as medidas e formas de atingi-los [..]”.11 

No ordenamento jurídico brasileiro a doutrina de proteção integral está 

vinculada à Constituição Federal de 1988, no artigo 227. In verbis:  

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010)12. 
 

É possível constatar a prioridade que dada a aplicação dos direitos 

fundamentais e sociais das crianças e adolescentes, sendo que essa prioridade tem como 

base o fato de que os sujeitos infanto-juvenis estão em processo de formação 

biopsicossociais, e ainda não conseguem prover suas necessidades de subsistência sem 

comprometer esse desenvolvimento humano de forma saudável, bem como não possuem 

todas as ferramentas intelectuais necessárias ao exercício, de seus direitos, cabendo a 

responsabilidade da família, do Estado e da sociedade protegerem esses direitos, zelando 

assim pela dignidade dos mesmos.  

Maria Regina Fay de Azambuja aduz que a doutrina de proteção integral está 

alicerçada em três pilares, quais sejam: “[...] a) a criança adquire a condição de sujeito de 

                                                           
11 GONÇALVES, Hebe Signorini. Medidas socioeducativas: avanços e retrocessos no trato do adolescente 
autor de ato infracional. p. 38. In: ZAMORA, Maria Helena (Org.). Para além das grades: elementos 
para a transformação do sistema socioeducativo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2005, p. 
35-61. 
12 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da Republica Federativa do Brasil. 43. ed. – Brasília, 
DF : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. [recurso eletrônico].  



9 
 

direitos; b) a infância é reconhecida como fase especial do processo de desenvolvimento; 

c) a prioridade absoluta a esta parcela da população passa a ser princípio constitucional13”. 

E a partir dela, que crianças e adolescentes são reconhecidas como pessoas 

em desenvolvimento, independentemente, de sua condição social, isto é, são sujeitos de 

direitos. E ser ‘sujeitos de direitos ’significa, para a população infanto-juvenil, deixar de 

ser tratada como objeto passivo, passando a ser, como os adultos, titular de direitos 

juridicamente protegidos14.   

Rompe-se, assim, com a ideia de que a criança e o adolescente 

 

[...] sejam simples objetos de intervenção no mundo adulto, colocando-os 
como titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem como de 
direitos especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em processo de 
desenvolvimento15. 
 

O estabelecimento da proteção integral trouxe uma mudança de paradigma, 

isto é,  

[...] modificou essa concepção de objetos de direito, na medida em que se 
encontravam enquadradas no binômio necessidade-delinquência, para uma 
situação de protagonismo, detentores de direitos, independente de estarem ou 
não em uma situação de risco. 16  
 

Na doutrina da proteção integral, pontua Pereira (1996) o direito 

especializado deve ser direcionado “[...] a toda a juventude e a toda a infância, e suas 

medidas de caráter geral devem ser aplicáveis a todos”. 17  

Nesse sentido afirma Martha de Toledo Machado 

 

Se o Direito se funda num sistema de garantias dos direitos fundamentais das 
pessoas, e no tocante a crianças e adolescentes um sistema especial de 
proteção, as pessoas (entre elas crianças e adolescentes) necessariamente têm 
um mesmo status jurídico: aquele que decorre dos artigos 227, 228, e 226 da 
CF e se cristalizou, na lei ordinária, no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Não há mais uma dualidade no ordenamento jurídico envolvendo a 
coletividade crianças e adolescentes ou a categoria crianças e adolescentes: a 

                                                           
13 AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. A criança, o adolescente: aspectos históricos. Disponível em: 
http://webapp.pucrs.br/pagdisc/81393/Aspectoshistoricoscriancaeadolescentecomreferencias.doc. Acesso 
em 27 mar. 2009. p. 288.  
14 Ibid. 
15 MENDES, Moacyr Pereira. A proteção integral da criança e do adolescente: novidade utópica ou 
realidade esquecida?. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 46, out 2007. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=2257&n_link=revista_artigos_ leitura>. 
Acesso em ago 2017. p. 4 
16 MENDEZ, Emílio Garcia. SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em Conflito com a Lei: da 
indiferença da proteção integral: Uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. 3. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 139. 
17 PEREIRA, Tania da Silva. Direito da criança e do adolescente: uma proposta interdisciplinar. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1996. p. 27. 
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categoria é uma e detentora do mesmo conjunto de direitos fundamentais; o 
que não impede, nem impediu, o ordenamento de reconhecer situações 
jurídicas especificas e criar instrumentos para o tratamento delas, como aliás, 
ocorre em qualquer ramo do direito. 18 
 

Em síntese, por possuir um caráter universal e tendo como objetivo atingir 

indistintamente todas as crianças e adolescentes, essa nova doutrina deve receber o 

mesmo tratamento legal, vedada qualquer discriminação.  

 

2.3 O Princípio do Melhor Interesse Das Crianças E Adolescentes 

 

De acordo com Tânia da Silva Pereira (2000) advinda do instituto inglês do 

parens patriae, cujo objetivo era a proteção de pessoas incapazes, bem como de suas 

propriedades, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente teve início no 

século XVIII quando houve uma divisão do parens patriae entre proteção infantil e 

proteção dos loucos. Assim, ao se exercitar o parens patriae o que deveria ser levado em 

conta eram os interesses dos infantes.19 

Camila Fernanda Pinsinato Colucci, ao dissertar sobre a evolução deste 

princípio, escreve que do parens patrie o instituto evoluiu para o princípio the best 

interest of child, expressão essa no Brasil traduzida como ‘maior interesse’, ‘melhor 

interesse existencial da criança’ ou ‘melhor interesse da criança’, sendo essa última 

adotada pelo sistema jurídico brasileiro. 20  

Porém, como bem esclarecido pela autora, o importante não é como sua 

nomenclatura pode ser encontrada, mas sim o objetivo do Decreto e da Convenção que 

introduziram esse princípio na legislação brasileira. 

Dando um breve e ilustrativo exemplo sobre o que possa ter sido a primeira 

referência sobre o melhor interesse, Colucci cita o caso Finley v. Finley de 1925, no qual 

o juiz concluiu que,  

 

                                                           
18 MACHADO, Martha de Toledo Machado. A proteção constitucional de Crianças e Adolescentes e os 
Direitos Humanos. Barueri : Manole, 2003. p. 146 
19 PEREIRA, Tânia da Silva. O princípio do melhor interesse da criança: da teoria à prática. Revista 
Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, n. 6, 2000, p. 31-49. (p. 32) 
20 COLUCCI, Camila Fernanda Pinsinato. Princípio do Melhor Interesse da Criança: construção 
teórica e aplicação prática no direito brasileiro. 2014. 261f. Dissertação. (Mestrado em Direito Civil) - 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: < 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-083746/pt-br.php> . Acesso em: 13 ago. 
2017. 
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[...] em hipótese de conflitos entre os interesses da criança e os interesses de 
seus pais, são os primeiros que devem prevalecer. 
Na decisão, ficou claro que o pai ou a mãe agiriam como parens patriae para 
fazer o que é melhor para o interesse da criança.21 
 

Outros casos também podem ser considerados como precedentes, os casos 

Rex v. Delaval, de 1763, e caso Blissets, de 1765, julgados pelo Juiz Lord Mansfield.  

 

Em Rex v. Delaval, entendeu-se, pela primeira vez, que não haveria 
inviolabilidade dos direitos paternos. Tratava-se de caso em que foi negado ao 
pai o direito de requerer que sua filha de dezoito anos retornasse para casa. Ao 
invés de devolver a garota ao lar parental, Lord Mansfield a emancipou. Como 
não havia precedentes recusando a custódia paterna de um menor, o Juiz alegou 
que os julgados anteriores que garantiam a devolução dos filhos aos pais o 
faziam devido aos fatos de cada caso. Assim, a regra seria a que os Tribunais 
deveriam julgar de acordo com as circunstâncias do caso sob análise. Já no 
segundo caso, Lord Mansfield seguiu a regra por ele criada no caso Rex v. 
Delaval, permitindo, assim, que uma criança de seis anos permanecesse com a 
mãe em caso em que o pai havia abandonado a família previamente. Foram 
utilizados dois argumentos para corroborar a decisão. O primeiro deles é que 
se os litigantes não entram em acordo, a corte fará o que aparentar ser o melhor 
para a criança. O segundo argumento aduzia que, ao abandonar a família, o 
genitor estaria abrindo mão de sues direitos parentais22. 
 

No Brasil, com relação a sua positivação, Silmara Juny Chinelato aduz que é 

de entendimento que ele foi previsto pelo art. 227 da Constituição Federal de 1988, 

quando comenta seu §6º, o considera como “[...] uma das mais importantes diretrizes do 

novo Direito de Família”,23 sendo que seu caput “[...] consagra a diretriz do melhor 

interesse da criança”24.  

Diante disso pode se dizer que o princípio do melhor interesse da criança vem 

coroar todo um avanço relativo ao direito da criança e do adolescente no Brasil, 

reforçando a proteção, tutelando a infância e a juventude mais amplamente. 

Isso acontece, pois, o Código de Menores (Lei n. 6.697/79) era apenas 

aplicado aos menores que se encontrassem em ‘situação irregular’, nela as crianças e os 

adolescentes não eram tratados como sujeitos de direitos, mas sim objeto de medidas 

judiciais. E com o advento da Lei n. 8.069/90, houve uma alteração de paradigma, 

passando crianças e adolescentes a serem vistos como sujeitos de direito, condizentes com 

sua condição de pessoas em formação e passíveis da mais ampla proteção e assistência. 

                                                           
21 COLUCCI, Op cit... p. 26. 
22 COLUCCI, Op cit... p. 26-27. 
23 CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao Código Civil: parte especial: do direito de família. v. 18. 
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 29 
24 CHINELATO, idem. p. 18 
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Camila Fernanda Pinsinato Colucci afirma que: “O melhor interesse deve ser 

o princípio norteador de toda política voltada para a infância e adolescência. Deve ele ser 

considerado quando da feitura de leis, quando de sua execução, quando da formulação de 

políticas públicas25”. 

Levar em consideração tal princípio é destinar à criança e ao adolescente a 

proteção que essa fase tão importante do seu desenvolvimento psico-físico-social seja 

preservada.  O conceito de melhor interesse é bastante relativo, aduz Rodrigo da Cunha 

Pereira, pois o entendimento sobre seu conteúdo pode sofrer variações axiológicas, 

culturais e sociais, sendo esta a razão que a definição de mérito só pode ser feita naquela 

situação real, com determinados contornos predefinidos.26 

  

A relatividade e o ângulo pelo qual se pode verificar qual a decisão mais justa 
passa por uma subjetividade que veicula valores morais perigosos. Para a 
aplicação do princípio que atenda verdadeiramente ao interesse dos menores, 
é necessário em cada caso fazer uma distinção entre moral e ética.27 
 

Tal fato acontece devido ao artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), ao prever que:  

 

Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 
desenvolvimento.28 
 

Ao referir-se a tal assunto, Ana Carolina Brochado Teixeira e Flávio 

Guimarães Lauria afirmam que o melhor interesse é o “[...] vértice interpretativo do 

ordenamento [...]”29; e, que o art. 6º “[...] representa o principal instrumento normativo 

para efetivação do melhor interesse da criança”.30 Verifica-se que esse artigo, abre a 

                                                           
25 COLUCCI, Camila Fernanda Pinsinato. Princípio do Melhor Interesse da Criança: construção 
teórica e aplicação prática no direito brasileiro. 2014. 261f. Dissertação. (Mestrado em Direito Civil) - 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: < 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-083746/pt-br.php> . Acesso em: 13 ago. 
2017. p. 28 
26 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 128/129. 
27 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais e Norteadores para a Organização Jurídica 
da Família. 2004. 154f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. 
p. 91. 
28 SANTA CATARIANA. Poder Judiciário. Estatuto da Criança e do Adolescente. Florianópolis: Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, 2006. p. 39. 
29 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. A Disciplina Jurídica da Autoridade Parental. 2009. Disponível 
em: < http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/5.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2017. p. 4 
30 LAURIA, Flávio Guimarães. A regulamentação de visitas e o princípio do melhor interesse da 
criança. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 42. 
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possibilidade para que o juiz possa decidir de modo diferente do quanto previsto na lei, 

privilegiando o melhor interesse naquele caso sob julgamento, pois, o melhor interesse 

do menor deve sempre ser a fundação em que se basear para qualquer decisão que se 

possa tomar e que envolva crianças e adolescentes.  

É importante ressaltar que quando existir casos de conflitos, em que existam 

vários direitos a serem analisados e sopesados, princípio do melhor interesse surge como 

ferramenta a auxiliar na decisão. 31 

Assim, o primeiro passo a ser seguido sempre que houver criança ou 

adolescente envolvido em alguma situação, ou visando garantir de que se faça valer, na 

prática, decisões é levar em conta seu melhor interesse.  

Jorge Dias de Souza infere que,  

 

[...] pela primazia do melhor interesse da criança e do adolescente entende-se 
que qualquer medida que envolva uma criança ou adolescente deve, 
primeiramente, levar em consideração o que é melhor para ela, independente 
de sua condição financeira, pessoal e legal. Essa primazia autoriza, inclusive, 
em determinados casos, deixar de se observar as normas legais para que se 
atinja esse interesse maior, respaldado nos limites que a própria lei 
determinar.32 

 

Isto é, segundo este princípio em todas as ações relacionadas a crianças e 

adolescentes, realizada por tribunais, órgãos legislativos, autoridades administrativas 

públicas ou privadas de bem-estar social, levar em consideração primeiramente o melhor 

interesse da criança. 

Em resumo, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

também tem como cerne principal o direito dos mesmos de terem a proteção da sociedade 

e dos pais, e que estes se entendam e se referendem mutuamente, bem como entendam 

suas prioridades e o que elas representam. 

 

3 A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA FÍSICA INTRAFAMILIAR E SEUS DANOS 

PSICOLÓGICOS 

 

                                                           
31 CHINELATO, Silmara Juny. Op. cit., p. 73.  
32 SOUZA, Jorge Dias. O abandono afetivo como violação ao princípio da proteção integral da criança 
e do adolescente. 2016. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/51937/o-abandono-afetivo-como-
violacao-ao-principio-da-protecao-integral-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso em: 3 ago. 2017. 
[recurso eletrônico] 
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A violência é um fenômeno que possui muitas causas e atinge sem distinção, 

todos os grupos sociais e faixas etárias. Para Judith Sena da Silva Santana e Climene 

Laura de Camargo33 a violência pode ser expressa de diferentes formas, sendo 

determinadas pela cultura, valores e conceitos de cada povo. 

Segundo Ayrton Margarido, 

 

A palavra violência vem do latim “violentia”, que significa “a força que se usa 
contra o direito e a lei”, e a palavra violento vem do latim “violentus”, é todo 
aquele que age com força impetuosa excessiva, exagerada. Na língua latina, a 
palavra apresenta também o significado de “poder”, “dominação”, e o seu uso 
é concedido àquele que exerce autoridade na impossibilidade de resistência, 
violando a integridade do outro34. 
 

Nas palavras de Santana e Camargo a violência é definida como 

 

[...] atos com intenção de prejudicar, subtrair, subestimar, subjugar, 
envolvendo sempre um conteúdo de poder, quer seja, intelectual, físico, [...]. 
Atinge de forma mais hostil os seres mais indefesos da sociedade como [...], 
crianças e adolescentes [...]”35.  
 

Quando se trata da criança e do adolescente, Pires e Miyazaki enfatizam que 

a violência é um problema grave e “[...] atinge e prejudica esta população durante 

importante período de desenvolvimento”36.  

Luciane Lemos da Silva, Elza Berger Salema Coelho e Sandra Noemi 

Cuurullo de Caponi37 escrevem que pela prática, pode-se perceber que as maiorias dos 

casos de violência acontecem no interior do espaço familiar, local esse, onde as crianças 

e adolescentes deveriam ser cercados de respeito e carinho.  

Vanessa Ruiz Vaz Gomes e Marina Rezende Bazon aduzem que, segundo a 

Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Internacional para Prevenção ao Abuso e 

a Negligencia na Infância, a violência contra crianças e adolescentes que acontece no 

                                                           
33 CAMARGO. Judith Sena da Silva; CAMARGO, Climene Laura. Violência contra crianças e 
Adolescentes: um ponto de vista da saúde. Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, 
São Paulo, v. 5, n. 1, 2005, p. 47-54. 
34 MARGARIDO, Ayrton. O muro do silêncio: a violência familiar contra crianças e adolescentes. São 
Paulo: CIEDS, 2010. p. 21. 
35 SANTANA, Judith Sena da Silva; CAMARGO, Climene Laura. Op cit., p. 48.  
36 PIRES, Ana L. D., MIYAZAKI, Maria C. O. S. Maus-tratos contra crianças e adolescentes: revisão da 
literatura para profissionais da saúde. Arquivos de Ciências e Saúde, São José do Rio Preto, n. 12, v. 1, p. 
42- 49, 2005. p. 44.  
37 SILVA, Luciane Lemos da; COELHO, Elza Berger Salema; CAPONI, Sandra Noemi Cucurullo de. 
Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica. Interface, 
Botucatu, [online], v. 11, n. 21, p.93-103, 2007.  Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832007000100009&script=sci_abstract&tlng=pt>.  Acesso 
7 ago. 2017. 
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contexto familiar (intrafamiliar) pode ser nomeada como maus-tratos ou agressão infantis 

domésticos, e refere-se a todas as formas de danos que resultem “[...] em atual ou 

potencial dano à saúde, sobrevivência, desenvolvimento e dignidade da criança [...]”. 38 

Ivanise Jann de Jesus vai mais além, e considera que maus-tratos são:  

 

[...] uma forma de colocar a criança ou adolescente em situação de risco, 
comprometendo o seu desenvolvimento. Diante disso, a ‘síndrome dos maus-
tratos’ agrupa todas as formas de abuso e negligência na infância, havendo um 
nexo causal em todas elas – pois significam a ausência de cuidados e de 
proteção adequados proporcionados por seus pais, com um fator comum: o 
abuso de poder do mais forte (adulto) sobre o mais fraco (criança).39 
 

Geralmente afirmam Gomez e Bazon nesses tipos de violência as crianças são 

vítimas de múltiplas modalidades de agressões, porém, serão a gravidade e a natureza 

desse ato e as suas consequências que variam enormemente. E advertem que “[...] em 

casos extremos os maus tratos podem conduzir à morte da criança”40.  

 

3.1 Modalidades de Maus-Tratos 

 

A seguir serão apresentadas as modalidades de maus-tratos mais comuns e 

seus sinais clínicos. 

Judith Sena da Silva Santana e Climene Laura de Camargo classificam os 

maus-tratos como: 

 

a) Abuso Físico: toda e qualquer ação não acidental, única ou repetida, que 
produz dano físico ou lesão corporal, através de castigo, surras, açoites etc.. 
b) Abuso Sexual: é o ato ou jogo sexual praticado por pessoa em estado 
psicossexual superior ao da criança ou adolescente. 
c) Abuso Psicológico: configura-se pela rejeição, subestima, isolamento, exigir 
da criança além do que pode apresentar levá-la a construir ideias negativas 
sobre si e o mundo. 
d) Negligência: não dispensar à criança ou adolescente os recursos materiais e 
afetivos para suprir suas necessidades, quando há condições para tal.41 

                                                           
38 GOMEZ, Vanessa Ruiz Vaz; BAZON; Marina Rezende. Associação entre indicadores de maus tratos 
infantis e presença de problemas desenvolvimentais em crianças em inicio de escolarização. Journal of 
Human Growthand Development, Ribeirão Preto, n. 24, v. 2, p. 214-220, 2014. p. 215. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/81274> . Acesso em: 15 ago.2017. 
39 JESUS, Ivanise J. de. Criança Maltratada: retorno à família? Um estudo exploratório em Santa Maria/RS. 
Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 54, out. 2004 a abr.2005, p.149-
179. p. 153. 
40 GOMEZ, Vanessa Ruiz Vaz; BAZON; Marina Rezende. Op cit.  p. 215. 
41 CAMARGO. Judith Sena da Silva; CAMARGO, Climene Laura. Violência contra crianças e 
Adolescentes: um ponto de vista da saúde. Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, São 
Paulo, v. 5, n. 1, 2005, p. 47-54. p. 50. 
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Também é preciso ficar atento a um tipo de violência geralmente rara, de 

difícil diagnóstico, que tem como característica a “[...] fabricação intencional ou 

simulação de sintomas e sinais físicos ou psicológicos em uma criança ou adolescente” 

(Síndrome de Munchausen). 42 

 

3.2. Agressão Física 

 

Nesse caso especificamente a utilização da força física tem como suporte o 

poder disciplinador e autoritário que os pais, responsáveis ou cuidadores assumem sobre 

a criança ou adolescente, que sofrem a agressão e tem como objetivo a obtenção da 

disciplina e obediência.  

O grau da agressão física varia de beliscões e tapas até agressões que devido 

ao seu grau levam a criança ou adolescente a óbito. A despeito disso Ana L.D. Pires e 

Maria C.O.S. Miyazaki enfatizam que: “as agressões mais frequentes incluem tapas, 

beliscões, chineladas, puxões de orelha, chutes, cintadas, murros, queimaduras com água 

quente, brasa de cigarro e ferro elétrico, intoxicação com psicofarmacos, sufocação, 

mutilação e espancamentos”43. 

De acordo com os últimos registros do Ministério da Saúde um total de 21.252 

crianças e adolescentes vítimas de agressões foram a óbito no ano de 2015 (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1. Óbitos por causa externas – Agressão – 2015.  

Idade 
Total de óbitos causas gerais Total de óbitos por agressão 

Brasil Região Sul Brasil Região Sul Paraná Maringá 
Menos de 1 ano 1.072 172 100 10 3 1 

1 a 4 anos 1.269 154 110 18 7 1 
5 a 9 anos 970 111 112 18 8 - 

10 a 14 anos 2.089 265 635 66 22 - 
15 a 19 anos 15.852 1.808 9.655 937 421 4 

Total 21.252 2.510 10.612 1.049 461 6 

Fonte: Ministério da Saúde. DATASUS.44 
 

                                                           
42 Idem. p. 50 
43 PIRES, Ana L. D., MIYAZAKI, Maria C. O. S. Maus-tratos contra crianças e adolescentes: revisão da 
literatura para profissionais da saúde. Arquivos de Ciências e Saúde, São José do Rio Preto, n. 12, v. 1, p. 
42- 49, 2005. p. 44. 
44 BRASIL. Ministério da Saúde. 2015. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/ 
DATASUS/index.php?area=0205&id=6940&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cn
v/ext10>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
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Observa-se que do total de causas de óbito geral no Brasil, 49,93% tem como 

causa agressões, sendo que na Região Sul o percentual de vítimas de tem como causa as 

agressões que levam a óbito são de 41, 79%, sendo que o estado do Paraná possui o 

percentual de 43,95% em relação aos casos de óbito por agressão na Região Sul. Apesar 

de ter percentual baixo 1,3% Maringá infelizmente contabiliza casos de óbito por 

agressão.  

Considerando a mudanças na legislação, que determina a notificação de casos 

suspeitos de agressão, estima-se ainda que para cada caso notificado, dois não o são. “No 

Brasil, a cada caso de abuso físico, 10 a 20 deles não são registrados, o que confirma o 

grande índice de subnotificação”. 45 

Outro fator que contribui para a baixa notificação de casos de suspeita de 

agressões é a dificuldade dos profissionais da saúde para identificar os casos, isso 

acontece devido à falta de informações básicas que permitam o diagnóstico. 46 

 

3.3 Impacto Psicológico da Agressão Física Sobre Crianças e Adolescentes 

 

Vivian Peres Day e colaboradores47 afirmam que a sociedade tende a 

subestimar os efeitos da agressão física doméstica contra a criança e ao adolescente, pois 

se tem a ideia que o impacto parece ser temporário e desaparecer no transcorrer do 

desenvolvimento infantil. 

No entanto, Jamili Anbar Torquato e colaboradores aduzem que a criança está 

em constante transformação e a combinação entre os fatores ambientais e genéticos irá 

determinar o seu desenvolvimento psicossocial, tal fato faz com que esse período seja 

considerado crítico no que diz respeito ao impacto daquilo que se experimenta no 

ambiente48. 

Assim,  

 

As interações entre indivíduo e ambiente, nessa fase, [...], são suscetíveis de 
promoverem alterações estruturais, além das comportamentais, com 

                                                           
45 PASCOLAT, Gilberto; SANTOS, Cristiane de F.L. dos; CAMPOS, Eurico C.R. de; VALDEZ, Luciane 
C.O.; BUSATO, Daniela; MARINHO, Daniela H.  Abuso físico: o perfil do agressor e da criança 
vitimizada. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, n. 77, v. 1, p.35-40, 2001. p. 36. 
46 PIRES, Ana L. D., MIYAZAKI, Maria C. O. S. Op. cit. p. 44. 
47 DAY, Vivian Peres et al.. Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de Psiquiatria. 
Rio Grande do Sul, n. 25, supl. 1, p. 9-21, 2003.  
48 TORQUATO, J. A. et al. Prevalência de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor em pré-escolares. 
Revista Brasileira Crescimento e Desenvolvimento Humano, n. 21, v. 2, p. 259-268, 2011. 
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capacidade de influenciar o desenvolvimento e o bem-estar da criança, a longo 
prazo.49  
 

Diante disso, observa-se a importância das interações que se estabelecem na 

família, pois a mesma ocupa posição central em termos dos cuidados e organização da 

vida oferecida à criança. 

No que concerne à criança Gomez e Bazon afirmam que: “[...] quando os 

maus tratos caracterizam as interações da criança com os cuidadores principais, essas 

constituem-se em fatores de risco com potencial de produzir prejuízos ao bem-estar 

psicológico [...], a curto e longo prazo”50. 

Importante ressaltar que não se deve desconsiderar o trauma infantil por seus 

efeitos a longo prazo, eles precisam sim, ser reconhecido como um sério problema da 

infância. Vivan Peres Day e colaboradores advertem que mesmo que sejam retiradas de 

suas casas as crianças sofrem com os efeitos da experiência vivida e as mesmas 

repercutirão em toda sua vida. 

Gomez e Bazon apontam que o Informe Mundial sobre la Violencia y la 

Salud, relata evidências sobre a existência de danos psicológicos decorrentes das 

agressões físicas, de acordo com esse informe essas agressões físicas podem comprometer 

de forma permanente as crianças, pois são uma das mais significativas fontes de estresse 

na infância e impactam negativamente o desenvolvimento infantil.51 

As manifestações psicológicas causadas por agressões físicas à criança são as 

seguintes: 

 

Danos imediatos: pesadelos repetitivos; ansiedade, raiva, culpa, vergonha; 
medo do agressor e de pessoa do mesmo sexo;  quadros fóbico-ansiosos e 
depressivos agudos; queixas psicossomáticas; isolamento social e sentimentos 
de estigmatização. 
Danos tardios: aumento significativo na incidência de transtornos 
psiquiátricos; dissociação afetiva, pensamentos invasivos, ideação suicida e 
fobias mais agudas; níveis intensos de ansiedade, medo, depressão, 
isolamento, raiva, hostilidade e culpa; cognição distorcida, tais como sensação 
crônica de perigo e confusão, pensamento ilógico, imagens distorcidas do 
mundo e dificuldade de perceber realidade; redução na compreensão de papéis 
complexos e dificuldade para resolver problemas interpessoais52. 
 

Observa-se que a agressão física pode gerar sequelas que abrangem grande 

variedade de domínios. Fato a ser enfatizado é que algumas crianças podem apresentar 

                                                           
49 GOMEZ, Vanessa Ruiz Vaz; BAZON; Marina Rezende. Op cit. p. 215. 
50 Idem. p. 215. 
51 Idem. p. 215. 
52 DAY, Vivian Peres et al. Op. cit. p. 14. 
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poucas sequelas, em níveis não muito preocupantes, em contrapartida outras crianças 

podem apresentar sequelas em diferentes níveis clínicos, indo dos sintomas mais leve até 

os psiquiátricos graves requerendo desta forma ajuda especializada. 53 

 

 

4 O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA FÍSICA NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA E INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

O arcabouço legal do Brasil traz vários instrumentos que asseguram a 

proteção e como deve ser o enfrentamento em relação à prática da violência física, bem 

como outros tipos de maus-tratos destinados aos menores.  

Os diplomas que protegem o direito das crianças e adolescentes no Brasil e, 

mais precisamente, os que protegem contra a violência, são: Constituição Federal de 

1988, Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.072/90 – Lei dos 

Crimes Hediondos, Lei 9.455/97- Lei da Tortura, Lei n. 10.406/02- Código Civil, Lei n. 

10.886/04 – Lei da Violência Doméstica, Lei 13.010/14 – Lei da Palmada e, a Lei n. 

13.431/17. 

Partindo dessa premissa, Jéssica Costa e Maria Fernanda Aidar Mendonça 

aduzem que o primeiro instrumento é a Constituição Federal Brasileira de 1988, ao elevar 

crianças e adolescentes à categoria de cidadãos de direito e, dar prioridade absoluta na 

proteção e na garantia dos direitos do menor, não só por parte do Estado, mas também da 

família e da sociedade.54 

A Constituição Federal (1988) no artigo 226 e parágrafo oitavo, in verbis diz: 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 8º O 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”55. 

Observa-se que nesse artigo e paragrafo a Constituição garante a proteção 

pelo Estado à pessoa de cada um que integra a família, ficando a cargo do poder público 

                                                           
53 Idem.  
54 COSTA, Jéssica; MENDONÇA, Maria Fernanda Aidar. As novas diretrizes trazidas pela lei da 
palmada - Lei n. 13.010 de 26 de junho de 2014. Disponível em:< http://www.migalhas.com.br/dePeso/ 
16,MI221478,71043-As+novas+diretrizes+ trazidas+pela+ lei+da+palmada+lei+n+13010+de+26+de>. 
Acesso em 10 ago. 2017. 
55 BRASIL. Constituição. Constituição da Republica Federativa do Brasil, 1988. [recurso eletrônico] 
43. ed. – Brasília, DF : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. 
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criar mecanismos para proteger e controlar a violência existente na relação entre seus 

membros. 

É importante destacar, também, o seu artigo 227,  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 56 
 

Jéssica Costa e Maria Fernanda Aidar Mendonça argumentam que esse artigo 

estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado para com as crianças e 

adolescentes como prioridade absoluta e, também definem que os mesmos devem buscar 

maneiras de proteger esses menores da negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.57  

Complementando, as autoras apontam que esse mesmo artigo, no seu 

parágrafo quarto estabelece a maneira que a lei deve punir aqueles que praticarem a 

violência de crianças e adolescentes.  

Ao lado dos preceitos instituídos pela Constituição de 1988, foi elaborada a 

Lei n. 8.069/90 mais conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é 

considerado segundo Ana Maria Lima Lobo um marco na proteção do menor e tem como 

base a doutrina de proteção integral, reforçando a ideia de ‘prioridade absoluta’ da 

Constituição.  

Maria Amélia Azevedo e Viviane do N. Guerra elencam os artigos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - 1990, que estão relacionados diretamente com 

esse tema:  

 

Art. 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. 
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e 
adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 
Art. 18. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 
Art. 232. Submeter criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento. 

                                                           
56 Idem.  
57 BRASIL. Constituição. Constituição da Republica Federativa do Brasil, 1988. [recurso eletrônico] 
43. ed. – Brasília, DF : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. 
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Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escolar ou creche, de comunicar 
à autoridade competente os casos de maus-tratos contra criança ou adolescente. 
Art. 263. Agrava a penalidade para maus-tratos (art. 136 do Código Penal). 58  
 

Nesses artigos estão fixadas questões, como os direitos fundamentais das 

crianças e dos adolescentes; as sanções, e a tipificação de crimes contra criança. 59 

Diante de tantas mudanças, Maria Luiza Marcilio aponta o que a criação desse 

Instituto trouxe de benefícios para a sociedade ao afirmar que foi uma “[...] revolução em 

termos de doutrinas, ideias, práxis, atitudes nacionais ante a criança. ” 60 

Ainda segundo a autora, o legislador ao se tratar das crianças e dos 

adolescentes adequou os dispositivos da lei em relação à maioridade, eliminou adjetivos 

pejorativos, entre outros.  

De acordo com Renato Barão Varalda, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente também estabeleceu que crianças e adolescentes possuem uma condição 

peculiar de desenvolvimento, isto é, que esse grupo em especial devido ao seu estágio de 

desenvolvimento se encontra “[...] em formação sob os aspectos físico, emocional e 

intelectual. Em razão dessa condição, esses sujeitos não conhecem totalmente os seus 

direitos e não são capazes de lutar por sua implementação”.61 

O jurista Paulo Afonso Garrido de Paula leciona que o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei nº8069/1990), “[...] sintetizou um movimento de edificação de 

normas jurídicas assentado na participação popular, à luz da premissa da prevalência dos 

interesses de seus destinatários principais: crianças e adolescentes”62. 

Outro passo importante para o enfrentamento de agressões ao menor foi às 

promulgações em 25 de junho de 1990 da Lei dos Crimes Hediondos, que alterou o artigo 

263 do Estatuto da criança e do Adolescente no que se refere às penas impostas aos crimes 

                                                           
58 AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane N. de Azevedo. Um cenário em (des)construção. In: 
Direitos Negados – A Violência contra a Criança e o Adolescente no Brasil (UNICEF), 2005, p. 15-27. 
p.26-27. Disponível em: < https://www.unicef.org/brazil/pt/ Cap_01.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2017. 
59 LOBO, Ana Maria Lima. Os maus-tratos na infância e adolescência – aspectos jurídicos. 2006. 143f. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia do Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2006. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/ handle/6964/1/Dissertacao%20Ana 
%20Maria%20Lima%20Lobo.pdf> . Acesso em: 5 ago. 2017. 
60 MARCILIO. Maria Luiza. A lenta construção dos direitos da criança brasileira. Século XX. Revista USP, 
São Paulo (37): 46 – 57, 1998. p. 51. Disponível em: < https://www.revistas.usp. 
br/revusp/article/view/27026/28800%20acesso%20em%2027/05/2014>. Acesso em: 3 ago. 2014. 
61 VARALDA. Renato Barão. Responsabilidades na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 
Revista Jurídica CONSULEX. A. XII, n. 286, p.1-5], 2008. p.1. Disponível em: < 
http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Artigos/Artigo%20-%20ABMPpdf>. 
Acesso em 3 ago. 2017. 
62 GARRIDO DE PAULA, Paulo Afonso. Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional 
diferenciada. São Paulo: Revista Dos Tribunais. 2002, p.44. 
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de atentado violento ao pudor e ao estrupo, bem como a alteração do Código Penal de 

1940 em seus artigos 213 e 214. Ficando assim estatuído, segundo Maria Amélia Azevedo 

e Viviane do N. Guerra: 

 

Estupro: reclusão de 6 a 10 anos. 
Atentado violento ao pudor: reclusão de 6 a 10 anos. 
c. Se da violência resultar lesão grave ou morte, as penas serão as seguintes 
acrescidas de metade (respeitado o limite superior de 30 anos) se a vítima 
estiver em condições de violência presumida pelo art. 224 do CP (for menor 
de 14 anos, alienada ou débil mental). 
c1. Se resultar lesão corporal grave: reclusão de 8 a 12 anos. 
c2. Se resultar morte: reclusão de 12 a 25 anos.63 
 

A promulgação em 1997 da Lei n. 9.455/97, que define os crimes contra a 

tortura e dá outras providencias também é considerado por Ana Maria Lima Lobo outro 

passo importante no sentido de combate à violência contra crianças e adolescentes.64 In 

verbis 

: 

Art. 1º. Constitui crime de tortura: 
II – Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma 
de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena: reclusão de 
2 a 8 anos. 
§ 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de 
evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. 
§ 4º. Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 
II – Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente. 
Revoga art. 233 do ECA.65 
 

O artigo acima ao definir os crimes de tortura, incluiu as formas mais comuns 

de violência doméstica dentro do tipo penal. 

Já em se tratando do Código Civil de 2002 o artigo 1.634 aponta: 

 

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 
filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014). I - dirigir-lhes a criação e 
a educação; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) [...]. VII - representá-
los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida 
civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes 
o consentimento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014). [...] IX - exigir 

                                                           
63 AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane N. de Azevedo. Op. cit. p. 27. 
64 LOBO, Ana Maria Lima. The Maltreatment in Childhood and Adolescence. Law Aspects. São Paulo: 
Pontífica Universidade Católica de São Paulo, 2006. 
65 AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane N. de Azevedo. Op. cit. p. 27. 
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que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e 
condição (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014). 66 
 

Esse artigo aborda o poder de família, assim, sempre que constatada a 

existência de fato incompatível com o exercício do poder de família configura-se a 

possibilidade de suspensão ou até mesmo perda do poder, sendo tal função regulada no 

artigo 1.637 do Código Civil e assim dispõe:  

 

Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a ele 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum 
parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada 
pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, 
quando convenha. 67 
 

Outro instrumento de enfrentamento foi a Lei n. 10.886/2004 que acrescentou 

parágrafos ao Código Penal de 1940, passando o mesmo a vigorar acrescido dos seguintes 

parágrafos: 

 

Art,. 129. [...] 
§ 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge 
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade: Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. § 10º. Nos casos 
previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 
9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). 68 
 

Lei que será abordada no próximo capítulo mais amplamente a Lei n. 13.010 

- Lei da Palmada, foi promulgada em 2014 com o intuito de proteger a integridade das 

crianças e adolescentes. Por meio desta lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente 

foram acrescentados os artigos 18-A, 18-B, 70-A, 13 e revogado o artigo 245. Tais 

alterações trouxeram mudanças significativas no que se refere à proteção mais efetiva dos 

direitos dos menores, na tentativa de diminuir as agressões e a violência física e 

psicológica.69 

E, por fim, no dia 4 de abril de 2017 foi promulgada a Lei n. 13.431 que 

estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência. De acordo com Raphael Zanon e Rodolfo Luiz Decarli esta lei: 

                                                           
66 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. E normas correlatas. Atualizado em 2016. 
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/ id/525763/codigo_civil.pdf>. Acesso 
em 6 ago.2017. p. 186 
67 BRASIL. Código Civil,.. Op cit. p. 186. 
68 AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane N. de Azevedo. Op. cit. p. 27. 
69 BERLINI, Luciana Fernandes. Lei da palmada: uma análise civil sobre a violência doméstica infantil.  
Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014. 
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[...] tem por objetivo estabelecer e dar maior eficácia ao sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, 
questões estas não trazidas pelo ECA, já que, muito embora, traga mecanismos 
de proteção e repressão a condutas praticadas contra crianças e adolescentes, 
careceu de maior efetividade no tocante a situações emergências, corriqueiras 
na sociedade contemporânea.70 
 

Entre as alterações que essa Lei acarretou estão a ampliação da faixa etária 

do considerado menor. Assim além da criança (idade de até 12 anos incompletos) e do 

adolescente (idade entre 12 anos completos e 18 anos incompletos) passa a merecer os 

jovens entre18 e 21 anos de idade, sendo sua aplicação de forma excepcional (artigo 3º, 

parágrafo único). 

 

Parágrafo único. A aplicação desta Lei é facultativa para as vítimas e 
testemunhas de violência entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, conforme 
disposto no parágrafo único do art. 2o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).71 
 

Já em seu artigo 4º, enumera e conceitua as formas de violência que os 

menores podem sofrer. 72  

                                                           
70 ZANON, Raphael; DECARLI, Rodolfo Luiz. Lei n 13.431 e a garantia dos direitos fundamentais da 
criança e do adolescente. 2017.  Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/57008/lei-n-13-431-e-a-
garantia-dos-direitos-fundamentais-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso em 20 ago. 2017. 
71 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 13.431, de 4 
de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/ 
L13431.htm>. Acesso em 17 ago. 2017. 
72 Art. 4. Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de 
violência: I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico; II - violência psicológica: a) qualquer 
conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, 
ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu 
desenvolvimento psíquico ou emocional; b) o ato de alienação parental, assim entendido como a 
interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio 
de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este; c) qualquer 
conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro 
de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente 
quando isto a torna testemunha; III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a 
criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, 
inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda: a) abuso 
sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para 
estimulação sexual do agente ou de terceiro; b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da 
criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de 
compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo 
presencial ou por meio eletrônico; c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, dentro do território nacional ou 
para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de 
coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou 
entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação;  IV - violência institucional, 
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Verifica-se que nas práticas de violência já conhecidas foi incluído e definido 

o bullyng como sendo uma espécie de violência psicológica.73 

O artigo 21 da lei estabelece algumas medidas para a proteção das crianças 

ou dos adolescentes em situação de risco.  

 

Art. 21. Constatado que a criança ou o adolescente está em risco, a autoridade 
policial requisitará à autoridade judicial responsável, em qualquer momento 
dos procedimentos de investigação e responsabilização dos suspeitos, as 
medidas de proteção pertinentes, entre as quais:  
I - evitar o contato direto da criança ou do adolescente vítima ou testemunha 
de violência com o suposto autor da violência; II - solicitar o afastamento 
cautelar do investigado da residência ou local de convivência, em se tratando 
de pessoa que tenha contato com a criança ou o adolescente; III - requerer a 
prisão preventiva do investigado, quando houver suficientes indícios de 
ameaça à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência; IV - 
solicitar aos órgãos socioassistenciais a inclusão da vítima e de sua família nos 
atendimentos a que têm direito; V - requerer a inclusão da criança ou do 
adolescente em programa de proteção a vítimas ou testemunhas ameaçadas; e 
VI - representar ao Ministério Público para que proponha ação cautelar de 
antecipação de prova, resguardados os pressupostos legais e as garantias 
previstas no art. 5o desta Lei, sempre que a demora possa causar prejuízo ao 
desenvolvimento da criança ou do adolescente.74 
 

Observa-se que a autoridade policial poderá requisitar à autoridade judicial 

as medidas de proteção pertinentes.  

Por fim, entre os instrumentos mais importantes reconhecidos 

internacionalmente no que tange à proteção dos direitos da criança e do adolescente está 

a Convenção dos Direitos Humanos, além desse são importantes também as Regras de 

Beijing, as Diretrizes de Riad e as Regras de Tóquio que formam o que se convencionou 

denominar de Doutrina das Nações Unidas para a Proteção Integral à Infância. 75 

  

                                                           
entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. 
[...]§ 4. O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará a aplicação das sanções previstas na Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.... 
73 ZANON, Raphael; DECARLI, Rodolfo. Op.cit.  
74 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 13.431, de 4 
de abril de 2017.... 
75 BASTOS, Angélica Barroso. Direitos humanos das crianças e dos adolescentes: as contribuições do 
Estatuto da Criança e do Adolescente para a efetivação dos Direitos Humanos infanto-juvenis. 2012. 136f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2012. Disponível em: < http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/ 
dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8XSR3V/disserta_ao_ang_lica_bastos.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 6 ago. 2017. 
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5 A LEI DO MENINO BERNARDO 

 

A Doutrina da Proteção Integral trouxe outro modelo democrático cujas 

entidades – familiar, social e Estatal – em conjunto têm como responsabilidade garantir 

os direitos fundamentais a todas as crianças e adolescentes, sem distinção, escreve 

Clarisse Barreto Ferreira76. 

Desta forma, o Estado, alicerçado nessa Doutrina, tem como dever garantir 

que as crianças e os adolescentes sejam criadas e educadas, como prioridades das 

autoridades públicas. E esse dever é importante, pois 

 

Na intimidade e privacidade da família e do ambiente familiar, as crianças e 
adolescentes, por diversas vezes, são tratados como objeto de poder ou como 
resultados do poder familiar, o que faz com que os pais e ou responsáveis 
julguem ter o direito de castigar seus filhos fisicamente77. 
 

Assim, enquanto sujeitos de direitos da criança e ao adolescente, merecem 

proteção total e seus direitos, e quando os mesmos não são respeitados pela família eles 

devem ser assegurados pela sociedade e pelo Estado. É por esta razão, que são criados 

projetos que se transformam em leis “[...] deixando a sociedade dividida diante de 

condições que parece ser exclusividade dos pais”.78 

Com o objetivo de garantir essa proteção foi promulgada em 26 de junho de 

2014 a Lei n. 13.010, conhecida popularmente como Lei da Palmada ou Lei do Menino 

Bernardo (em homenagem a Bernardo Boldrini, morto nesse mesmo ano pelo pai e a 

madrasta). Essa lei trouxe alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

modificando o artigo 13, vetando o art. 245 e acrescentando ao diploma legal os artigos 

18-A, 18-B e 70-A.  

Ao analisar estes artigos verifica-se que o artigo 18-A vem estabelecer o 

direito das crianças e dos adolescentes de serem educados e cuidados sem que sofram o 

castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, 

educação ou qualquer outro pretexto, pelos seus genitores, qualquer integrante da família, 

                                                           
76 FERREIRA, Clarisse Barreto. A lei da palmada n°13.010 de 26 de junho de 2014 - A dicotomia entre 
a autonomia privada e intervenção do Estado no poder familiar. 2014. Disponível em: < 
http://www.webartigos.com/artigos/a-lei-da-palmada-n-13-010-de-26-de-junho-de-2014-a-dicotomia-
entre-a-autonomia-privada-e-intervencao-do-estado-no-poder-familiar/127337/>. Acesso em 10 ago.2017. 
77 COELHO, Ana Carla Tavares. A intervenção do estado brasileiro na vida privada: um estudo sobre 
a lei da palmada. 2012. 122f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito do Sul de Minas, 
Pouso Alegre, 2012. p. 75. 
78 Idem. p. 83. 
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responsável, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 

seu bem-estar. Já no artigo 18-B desse instituto estão previstos os tratamentos a que serão 

destinados os detentores do poder familiar entre outros que utilizem do castigo físico ou 

tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes.79  

O artigo 70-A veio estabelecer as ações por parte do poder público que 

deverão ser articuladas para coibir o uso de castigo físico e tratamento cruel e propor 

formas não violentas de educar crianças e adolescentes. 80 Como toda proposta que venha 

a alterar uma Legislação existe críticas, pontos positivos e negativos. 

Para Ana Clara Tavares Coelho essa lei veio reforçar a proteção integral 

elencada no Estatuto da Criança e do Adolescente e veio proibir qualquer tipo de violência 

contra os menores, quando tipifica os castigos físicos disciplinares como crime, 

superando a ideia de que a mesma se tratava apenas de uma contravenção penal81. 

Já para o professor Marcio André Lopes Cavalcante essa lei não mudou 

praticamente nada na prática, pois, quando se analisa o ponto de vista estritamente 

jurídico, a lei não trouxe qualquer modificação relevante, pois o ordenamento jurídico, 

como pode ser observado pela Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente 

e Código Penal, já coíbem a violência contra a criança e adolescente.  

 

Os castigos físicos e o tratamento cruel ou degradante já eram punidos por 
outras normas existentes, como o Código Civil, o Código Penal e o próprio 
ECA. A Lei n 13.010/2014, que não cominou sanções severas aos eventuais 
infratores, assumiu um caráter mais pedagógico e programático, lançando as 
bases para a reflexão e o debate sobre o tema.82  

 

Não obstante, no que diz respeito aos termos castigo físico e tratamento cruel 

e degradante encontrados no artigo 18 A. Pedro Henrique Santana Pereira aduz que os 

mesmos possuem uma conceituação subjetiva, “[...] o que significa que os casos 

necessitam ser avaliados e tratados em suas peculiaridades [...]”. 83 Portanto, 

                                                           
79 SANTA CATARIANA. Poder Judiciário. Estatuto da Criança e do Adolescente. Florianópolis: 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 2006. 
80 Idem.  
81 COELHO, Ana Carla Tavares. A intervenção do estado brasileiro na vida privada: um estudo sobre 
a lei da palmada. 2012. 122f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito do Sul de Minas, 
Pouso Alegre, 2012. p. 75. 
82 CAVALCANTE, Marcio André Lopes. Breves comentários sobre a Lei 13.010/2014 (Lei Menino 
Bernardo). 2014. Disponível em: < http://www.dizerodireito.com.br/2014/06/breves-comentarios-sobre-
lei-130102014.html>.  Acesso em: 8 ago. 2017.  
83 PEREIRA, Pedro Henrique Santana. Observações prefaciais à Lei 13.010/2014, Lei Menino 
Bernardo. 2014. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/30179/observacoes-prefaciais-a-lei-13-010-
2014-lei-menino-bernardo>.  Acesso em: 8 ago. 2017. 
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complementa, que apesar das polêmicas que essa lei causa, as palmadas não foram 

proibidas e os castigos não foram impedidos, de acordo com o autor, a sociedade só 

conceituou essas condutas, consideradas incompatíveis com os direitos infantis, no 

universo jurídico. 

Para a juíza Luziene Barbosa Lima, da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, 

a proposta da lei é inócua, pois a mesma invade a liberdade dos genitores de corrigir seus 

filhos dentro dos princípios constitucionais.  

 

Não vejo mal algum em aplicar palmadinhas e, sobretudo o diálogo para impor 
limites. O que inadmissível são agressões físicas extremas, disse, considerando 
que é comum no Brasil formular leis sem analisar o aspecto cultural da 
educação da família. O Estado não tem que se meter nessa área. Se os pais não 
corrigirem seus filhos e imporem limites, as consequências serão bem piores. 
Mais tarde é o próprio Estado que vai assumir essa incumbência, afirma.84 

 

No entendimento de Wilson Augusto de Almeida dos Santos  

 

[...] a referida Lei afronta o Princípio da Intervenção Mínima do Estado no 
exercício do Poder Familiar, e tal discordância no ordenamento jurídico pode 
causar danos irreparáveis à sociedade em longo prazo, ao passo que serão 
postas em sociedades delinquentes que não tiverem dos pais a repressão devida 
decorrente de condutas ilícitas.85 
 

Tratando de mesma questão, Pedro Henrique Santana Pereira citando o 

professor Eudes Quintino de Oliveira Júnior aduz “[...] no Brasil já existe legislação 

suficiente para resguardo dos direitos e garantias infantis, e que a própria Carta Magna 

diz do direito dos pais de tratar os filhos da forma que melhor entenderem, desde que 

dentro do aceitável. ” 86 

Já para a professora Josiane Rose Petry Veronese,  

 

A leitura atenta desta nova lei revela-nos que, em momento algum está 
implícita a ideia de desautorizarmos a família do seu básico papel de educar 
seus filhos. O que a nova lei faz é trazer, isto sim, uma nova cultura para a 
família, seja ela a nuclear ou a ampliada, bem como os responsáveis, os agentes 
públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa 
encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou 

                                                           
84 MOREIRA, Luciana Maria Reis; TREVIZANI, Giovanna Bianca. Lei da Palmada: Educai as crianças 
para que não seja necessário punir os adultos. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 106, 2012. Disponível 
em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_ leitura&artigo_ id=12407>. Acesso 
em: 8 ago 2017. 
85 SANTOS, Wilson Augusto de Almeida dos. A lei n. 13.010 – Lei da palmada em face do princípio da 
intervenção mínima do estado no poder familiar. 2015. 46f. Monografia (Curso de Direito) - Faculdades 
Padrão, Goiânia, 2015. p. 40. 
86 PEREIRA, Pedro Henrique Santana. Op. cit.  



29 
 

protegê-los, de inseri-los em um processo de formação da cultura da não-
violência87. 
 

Segundo os especialistas da área de psicologia, serviço social e medicina a 

mudança que essa lei trouxe é benéfica, pois nenhuma forma de tratamento cruel ou 

degradante ou de castigo físico deve ser utilizado para a educação ou convivência familiar 

e comunitária.  

Fato a ser lembrado: um castigo físico que é considerado moderado ou 

irrelevante quase sempre termina sendo o primeiro passo para a prática de atos violentos 

de maior intensidade, acarretando sérios prejuízos psicológicos e físicos às crianças e aos 

adolescentes88.  

Quanto ao Estado, ele não pode interferir no seio da família, Lucia Helena 

Mazzini Politi aduz que esse pensamento está fundado na ideia tutelar e na doutrina da 

situação irregular, na qual a criança era um objeto de interesse dos pais89. Porém, 

complementa a autora, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente o que 

passou a vigorar foi a doutrina da proteção integral, em que a criança e adolescente são 

sujeitos de direitos em estágio peculiar de desenvolvimento e, possuem todos os direitos 

fundamentais previstos aos adultos, além de outras garantias especiais. Portanto par 

assegurar e garantir tais direitos o Estado deve se valer de todos os meios lícitos. 90 

A despeito do exposto, Pedro Henrique Santana Pereira argumenta que essa 

lei basicamente veio complementar as disposições contidas no Estatuto da Criança do 

Adolescente e que sua promulgação visa criar medidas para que a violência infantil em 

todos os aspectos seja erradicada. 

Essa lei retoma as contribuições já feitas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990, porém apesar de todas as suas controvérsias ela pode ser 

considerada uma adição na luta pelos direitos e proteção das crianças e adolescentes. 

Sendo a mesma uma tentativa, de tornar mais claro o que não é aceitável. 

                                                           
87 VERONESE, Josiane Rose Petry. Lei Menino Bernardo: por que o educar precisa do emprego da 
dor? 2014. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/29790/lei-menino-bernardo-por-que-o-educar-
precisa-do-emprego-da-dor>. Acesso em: 8 ago. 2017. 
88 ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Comentado artigo por artigo. 6ª ed., São Paulo: RT, 2014. 
89 POLITI, Lucia Helena Mazzini. Lei da palmada: uma perspectiva analítico-comportamental e o 
conhecimento de uma amostra da população sobre o tema. 2016. 113f. Dissertação. (Mestrado em Análise 
do Comportamento) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.  
90 Idem.  
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CONCLUSÃO 

 

A descoberta tardia (século XIX) do conceito de infância e as fortes 

influências culturais permitiram que o castigo corporal fosse consolidado durante 

milênios. Desta forma, a aceitação de castigos físicos como uma forma eficaz de correção 

estende-se na sociedade há muitos anos. Porém, o século XX trouxe mudanças sociais na 

maneira de enxergar as crianças e adolescentes de, através de uma nova era os direitos da 

infância e da juventude foram observados. A sociedade e o Estado finalmente 

compreenderam a criança e o adolescente em suas integralidades, como pessoas com 

direitos, que todos devem zelar para que os mesmos sejam cumpridos. E o Direito com 

sua dinamicidade acompanhou essa evolução, através de novas leis que garantam o 

mínimo de bem-estar social a este grupo em especial. Entre estas Leis está a Lei n. 

13.010/2014 ou a Lei da Palmada, cuja criação teve o intuito de proteger as crianças e 

adolescentes de agressões físicas.  

Agressões físicas proveniente dos pais ou cuidadores que deve sim ser tratado 

como algo inadmissível, pois impacta a criança de forma negativa, tanto física, quanto 

psicológica, quanto socialmente, causando sérios problemas no desenvolvimento nas 

vítimas. E são esses males que a Lei da Palmada visa combater, construindo um conceito 

de família e de sociedade que proteja os direitos dos hipossuficientes. É fato que a lei, por 

si só, não será capaz de fazê-lo, mas representa um avanço ao estabelecer como se espera 

que os pais e cuidadores tratem as crianças e adolescentes.  

Em relação a sua efetividade, é importante dizer que, de fato, ela não se presta 

a encerrar a discussão sobre o assunto, mas, ela vem complementar e preencher as lacunas 

deixadas por leis anteriores. Só assim se pode caminhar rumo a um sistema mais efetivo 

de proteção e de garantia dos direitos das crianças e adolescentes.  
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