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RESUMO - 
DISSERTACAO AO MESTRADO EM DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

UNIFIEO - 2005. 

Aluna - Claudia Maria Noslueira da Silva Barbosa dos Santos. 

Profa. Orientadora: Dra. Marcia Cristina Souza Alvim 

TEMA: O Princípio da DianMade da Pessoa Humana e a V i a  Domestica 
Contra a Cnanca e o adolescente no Brasil. 

A pesquisa deste tema, "O Principio da Utgnidade da Pessoa Humana e a 
Violencia Dom6stica Contra a Criança e o adolescente no Brasil", perpetrada no 
lar, escondida ou declarada, tida como norma!, como Mtodo de ensino e 
educação ao longo de nossa história e cultura, deixa um rastro de graves 
prejuízos 6 vítima e a sociedade, de ordem emocionat, psicotbgica, física, sexual, 
e social. 
A tutela da dignidade da Pessoa humana, ser6 aqui tratada como instrumento de 
Proteçao da integridade e da vida, para a criança e para o adolescente como 
pessoas em desenvotvhto. 
O preceito da intangibilidade da vida humana, inserido no caput do artigo 5. Da 
CF188, não admite excwo ,  6 absduto. O bem da integridade física vem sendo 
amplamente explicado na doutrina, e pretendido pelo legislador, porem ainda não 
se consotidou em decisbes judiciais, que muitas vezes tornam a vitima re- 
vitimizada, seja nas lesões físicas que não são punidas, seja nos atentados de 
atos libidinosos, que muitas vezes nao deixam marcas visíveis, mas jamais 
abandonam a vítima. 
A violação do dever fundamental de p ro teo ,  violação da integridade da pessoa 
humana, enquanto criança e adolescente, como reflexos do descumprimento de 
direitos fundamentais, torna imperiosa a aplicação do dever de proteção e de 
segurança, para garantia e realização do princfpio da dignidade da pessoa 
humana, enquanto preceito maior de direito fundamental. 
O presente trabalho reúne informaçbes doutrinárias, pesquisas academicas e 
jurisprudência, no sentido de informar e convocar aliados para a defesa da criança 
e do adolescente, nas modalidades de prevençao e combate da violência 
praticada em familia, pelo caminho da conscientizaç80 e educaçao. 
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TEMA: I1 principio della dignità - della Persona Umana e Ia Violenza Domestica contro if 
bambino e I'adolescente in Brasile 

La violenza domestica contro i1 bambino e l'adolescente commessa in casa, in modo 
nascosto o dichiarato, è stata ed è considerata, lungo la nostra storia e nella nostra cultura, 
come um metodo di insegnamento ed educazione, ma ha sempre lasicato dietro di sé gravi 
danni, emozionali, psicologici, fisici, sessuali e sociali, alle sue vittime e alla società. 
La tutela della digntà della Persona umana verrà trattata in questo lavoro come mezzo di 
protezione dell'integrità e della vita de1 bambino e dell'adolescente come persone in 
sviluppo. 
11 precetto dell' intang ibilitit della vita umana, inserito nel capoverso dell'articolo 5 della 
CFl88 non arnrnette eccezione, è assoluto. I1 bene dell'integrità física è stato ampiamente 
spiegato nella dottrina, però non si è ancora consolidato i .  decisioni giudiziali, che spesso 
fanno le vittime patire ancora, sia a causa delle lesioni fisiche che non vengono punite, sia 
per via degli ati licenziosi che non lasciano segni visibili ma non abbandonano mai la 
vittima. 
La violazione de1 dovere fondamentale della protezione, la violazione dell'integrità della 
persona umana che è i1 bambino e I'adolescente, come riflesso de1 non compimento dei 
diritti fondamentali, rende indifferibile I'adempimento de1 dovere di protezione e di tutela 
di essi, per garantire e mettere in atto i1 principio della dignità della persona urnana come 
somrno precetto de1 diritto fondamentale. 
Questo lavoro presenterà una raccolta di dottrine, ricerche accademiche e giurispudenza nel 
senso di inforrnare e convocare alleati per la difesa de1 bambino e dell'adolescente, con Ia 
prevenzione ed i1 combattimento della violenza comrnessa in famiglia tramite la 
consapevo lizzazione e I'eduzacione. 
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A violência doméstica contra a criança e o adolescente encontra-se 

presente no cotidiano da família brasileira, e dos profissionais de Direito, da Saúde, 

da Educação, da Psicologia e do Serviço Social, entre outras. 

A dignidade da pessoa humana, enquanto ser criança e adolescente, 

no convívio familiar, têm sofrido diariamente a violência de agressões físicas do 

"bater para educar", e outras formas de agressões como as sexuais, psicológicas e 

negligenciais, perpetradas no âmbito da família, por pessoas que deveriam proteger 

e cuidar, gerando conseqüências severas em muitos casos como a morte, danos 

emocionais, físicos e mentais. 

O princípio fundamental da Dignidade da Pessoa humana, será aqui 

estudado como instrumento de Proteção da integridade e da vida, para a criança e o 

adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

A orientação da corrente doutrinária que tem militância específica e 

atuante sobre a questão, busca a formação educacional, a conscientização da 

problemática, a evolução de debates, discussões, e estratégias para prevenir e 

combater a violência doméstica contra a criança e o adolescente. 



Nesta pesquisa reunimos informações em razão da violência 

doméstica contra a criança e o adolescente no Brasil, e no campo da ciência jurídica, 

sua localização e subsídios para prevenir e combater a violência no âmbito da 

família, com a preocupação da efetividade de direitos fundamentais individuais, 

precisamente o direito a integridade como projeçáo do principio da dignidade 

humana. 

A doutrina construiu um caminho mais claro para a defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, a legislação e a jurisprudência devem para esta 

população definições como instrumento para prevenção e punição da violência em 

suas modalidades: física, sexual, negligencia1 e psicológica, e aplicação efetiva dos 

direitos já conquistados. 



I .I Sistemas de Direito. Principias e regras. Consideraç6es. 

Iniciaremos esta breve analise, sob o aspecto de Sistema de 

Direito, a partir das concepções de Claus Wilhelm Canaris, que direciona o 

pensamento jurídico em razão de sistema como "caracteristicas a ordem e a 

unidade". Que os fundamentos são a adequação valorativa e a unidade interior da 

ordem jurídica. 

O sistema deixa-se, assim definir como uma ordem axiológica ou 

teleológica de principios gerais de direito, na qual elemento de adequação valorativa 

se dirige mais a caracteristica de ordem teleológica e o da unidade interna a 

caracteristica dos principios gerais.' 

Ubirajara Mach de Oliveira afirma ser polissêmica a expressão 

princípio jurídico e acolhe a definição de Robert Alexy, segundo a qual são: 

"Mandatos de otimização que se caracterizam porque podem ser 

cumpridos em diversos graus e porque a medida ordenada de seu 

cumprimento não apenas depende das possibilidades fáticas, mas 

também das possibilidades jurídicas. O campo das possibilidades 

1 - Claus Wilhelm Canaris, Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, 
66,67,68,69,70. 



encontra-se determinado através de princípios e regras em sentido 

contrário. 

Na concepção de Claus W. Canaris o Sistema como ordem 

axiológica ou teleológica corresponde a uma ordenação axioldgica ou 

teleológica, expressa na jurisprudência, e esta como "jurisprudência 

das valorações", é equiparada a jurisprudência "teleológica", no 

sentido de cada realização de escopos e de valores. Em Síntese: 

"( ...) a hipótese de que a adequação do pensamento jurídico- 

axiológico ou teleológico seja demonstrável de modo racional e que, 

com isso, se possa abarcar num sistema correspondente, está 

suficientemente corroborada para poder ser utilizada como premissa 

científica. Ela é a condição da possibilidade de qualquer pensamento 

jurídico e, em especial, pressuposto de um cumprimento, 

racionalmente orientado e racionalmente demonstrável, do principio 

da justiça de tratar o igual de modo igual e o diferente de forma 

diferente, de acordo com a medida da sua diferen ça... uma 

especificídade quando se fala da adequação dos valores, pretende- 

se significar isso mesmo (...) da 'adequação formal de uma 

valoração' (...) no sentido em que também se fala de caráter do 

pensamento teleológico, (...) encontrar uma qualquer regulação 

'justa', a priori no seu conteúdo - por exemplo no sentido do direito 

natural ou da doutrina do 'Direito justo' - mas apenas, uma vez 



legislado um valor (primário), pensar para casos comparáveis, 

solucionar contradições com outros valores já legislados e evitar 

contradições derivadas do aparecimento de novos va~ores".~ 

O sistema como ordem teleológica dos elementos constitutivos nos 

quais se tornem perceptíveis a unidade interna e a adequação da ordem jurídica. 

Trata-se de se encontrar os valores que na sua "multiplicidade, 

tornem claras as conexões interiores, as quais não podem, por isso, ser idênticas à 

pura soma deles. Trata-se de assim, apurar, por detrás da lei e da ratio legis, a ratio 

juris determinante. Pois só assim podem os valores singulares libertar-se do seu 

isolamento aparente e reconduzir-se a procuradoria conexão 'orgânica' e só assim se 

obtém aquele grau de generalização sobre o qual a unidade da ordem jurídica, no 

sentido acima caracterizado, se torna perceptível. O Sistema deixa, assim, definir 

como uma ordem axiológica ou teleológica de princípios gerais de ~ i re i to . "~  

Claus Wilhelm Canaris ensina que não se pode considerar todos os 

principios como "portadores de unidade" na nossa ordem juridica, visto que nem 

todos os princípios são relevantes para o sistema, como o serão, por exemplo : 

"( ...) para o Direito das obrigações, os Direitos Reais, o Direito das Sucessões, etc.; 

-- - 

2 - idem p . 74,75 
3 - Claus ~ i l h e l m  Canaris, Sistema aberto e Sistema Fechado, p. 66,67,74 e 75 



dentro desses âmbito, formam-se subsistemas com principios "gerais" autônomos, 

como o sistema dos atos ilícitos, do enriquecimento sem causa.4 

Segundo o autor estes sistemas pequenos, considerados uma parte 

dos principios constituintes penetram no mais largo e, inversamente só em parte se 

deixam retirar do mais largo, justifica seu pensamento: modifica-se a "generalidade" 

dum principio com a perspectiva do ponto de vista.5 

"O Sistema deve fazer claramente a adequação valorativa e a 

unidade interior do Direito e, para isso, os conceitos são muito 

impróprios (...) e mesmo quando estejam bem construidos, eles 

apenas contam as valorações, por assim dizer fechadas, enquanto 

os principios são abertos, No conceito a valoração eat8 implícita; o 

princípio, pelo contrário explicita-o e por isso ele 4 mais adequado 

para extrapolar a unidade valorativa do Direito também (...) os 

canceltas correspondentes a todos os prlnclpios fundamentais da 

nossa ordem jurídica já estão elaborados e que isso, no essencial, é 

ainda mais difícil do que a formulação de princípios gerais de Direito 

(...) em caso de duvida, é sempre necessário o recurso valoração 

neles incluída, isto 6 ,  ao princípio equivalente."= 

4 -idem, p. 77 
5 - idem, p. 78 
6 - idem, p. 88 



Um Sistema de institutos jurídicos, não tornam a valoração 

unificadora de modo algum imediatamente visível (...) eles não se reportam, em 

regra, a um único valor, mas sim a ligação de várias idéias jurídicas distintas7 

Na procura da unidade do Direito, se regressa, por ultimo sempre e 

de novo aos princípios gerais do Direito, uma vez que o sistema não resulta da sua 

mera enumeração desconexa, mas antes é constituído através da sua concatenação 

e ordenação interna e desde que contenha um componente relativamente 

semelhante aos institutos.' 

A passagem do valor para o princípio é extraordinariamente fluída; 

uma diferenciação de algum modo praticável, que o principio está já num grau de 

concretização maior do que o valor; ao contrhrio deste, ele já compreende a 

bipartição, característica da proposição de Direito em previsão e conseqüência 

jurídica c...) exemplo por detrás do princípio da auto-determinação negocial, está o 

valor da ~iberdade.~ 

O princípio ocupa pois, justamente, o ponto intermédio entre o valor, 

por um lado, e o conceito, por outro: ele excede aquele por estar já suficientemente 

determinado para compreender uma indicação sobre as conseqüências jurídicas e, 

com isso, para possuir uma configuração especificamente jurídica e ultrapassa este 

por não estar suficientemente determinado para esconder a val~ração.'~ 

- idcni, p. 88 a 97 

-idem 
Y - idem 
1 o - idem 



Claus W. Canaris apresenta quatro características dos princípios 

gerais do Direito: 

- Eles não valem sem exceção e podem entrar entre sim em 

oposição ou em contradição; 

- Eles não têm a pretensão jurídica de exclusividade - uma mesma 

conseqüência jurídica, característica de um determinado principio, também pode ser 

conectada com outro princípio; 

- Eles ostentam no seu sentido próprio apenas numa combinação de 

complementação e restrição reciprocas; 

- Eles precisam, para a sua realização, de uma concretização através 

de sub-princípios e valores singulares, com conteúdo material próprio. Eles não são 

normas, e por isso, não são capazes de aplicação imediata, (...) antes devendo 

primeiro ser normativamente consolidados ou "normatizadostl." 

A idéia de sistema de direito dá conteúdo e direção aos valores 

expressos nos princípios, afirma Walter Claudius Rothenburg, que parece 

inquestionável, no ponto em que se situa o debate jurídico contemporâneo, que 

qualquer sistema juridico se sustenta por sobre um conjunto dos princípios. Assim 

não fosse, tornar-se-ia impossível trabalhar com a idéia de sistema juridico. 



Concluímos a noção de sistema, com sua utilidade, segundo o 

pensamento de Antonio Menezes de Cordeiro: 

"A utilidade do conceito de sistema reside na possibilidade de este 

servir a ciência e à prática do Direito, facilitando a aplicação dos seus 

principios, conceitos e regras gerais, de modo a assegurar uma certa 

previsibilidade dos seus efeitos jurídicos, e na identificação das 

conexões estabelecidas entre as normas.12 

2- Princípios de Direito e Princípios Constitucionais. 

Acima tratamos de sistemas de direitos sustentados por princípios 

para trabalharmos com a idéia de principio jurídico. 

Para Miguel Reale: 

"Princípios sao, pois, verdades ou juizos fundamentais, que servem 

de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juizos, 

ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da 

realidade. Ás vezes também se denominam principios certas 

proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de 

11 - idem p. 88 a 97 
12 - Antonio Mcnezes de Cordeiro, Teoria Geral do Direito Civil, 2a. ed., p. 119 



evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema 

particular de conhecimentos como seus pressupostos necesshrios. l3 

Persistindo na ideia de compreensão conceitual de principio, em seu 

sentido de fundamento, base, segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, princípio 

jurídico é: 

"Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteliggncia exatamente por definir a 16gica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 

dá sentido harrn6nic0."'~ 

Ubirajara Mach de Oliveira, afirma ser polissêmica a expressão 

princípio jurídico e acolhe a definiçgo de Robert Alexy, segundo a qual sgo: 

"Mandatos de otimização que se caracterizam porque podem ser 

cumpridos em diversos graus e porque a medida ordenada de seu 

cumprimento não apenas depende das possibilidades jurídicas. O 

campo das possibilidades encontra-se determinado através de 

princípio e regras que jogam em sentido contrário."15 

Tratando do tema princípios, Walter Claudius Rothenburg, ensina 

que: 

13 - Miguel Reale, Filosofia do Direito, 1 la. ed. , p. 60 
14 - Gelso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 450. 



"Por força de sua suposta natureza 'transcendente', ou em razão de 

seu conteúdo e vagueza, bem como pela formulação através de 

dispositivos destituídos de sanção (imediata), eram os princípios 

qualificados como meras exortações, preceitos de ordem moral ou 

política, mas não verdadeiros comandos de Direito. "I6 

Explica o autor, porque a própria Constituição seria, justamente, 

aquele momento entre o social (a moral, o político etc.) e o jurídico, ou seja, porque a 

própria Constituição não representaria um corpo estritamente jurídico, aparecia ela 

como o repositório natural dos princípios assim considerados (desprovidos de 

natureza eminentemente jurídica). 

Ensina: os princípios são compreendidos de acordo com uma 

concepção sistêmica do ordenamento jurídico. Por sua própria definição, eles 

reportar-se-iam a um conjunto concatenado, enquanto mandamentos nucleares, 

base ou fundamento, " traves mestras jurídico-constitucionais"- no dizer de 

canotilho." 

Carmem Lúcia A. Rocha, discorrendo a cerca de princípios 

constitucionais: 

l 5  - Ubirajara Mach de Oliveira, Revista do Consumidor, 23-24, p. 43. 
l 6  - Walter Claudius Rothenburg, Principias Constitucionais, 1999, p. 13 



"ressalta a atualização permanente do Direito Constitucional para 

que o sentido de Justiça que a sociedade oferece e que se altera em 

cada tempo e local não se perca na poeira dos textos normativos( ...) 

São os princípios que permitem a evolução do sistema constitucional 

pela criação ou recriação do sentido e da aplicação de suas normas, 

sem necessidade de modificação de sua letra, legitimando-se pela 

coerência com o contexto político, social e econômico que a 

sociedade vivência em determinado rnoment~."'~ 

Em suas relações reciprocas os principios constitucionais ordenam- 

se sistematicamente, pois "atuam conjugadamente, completando-se, condicionando- 

se e modificando-se em termos recíprocos", sendo que tais relações explicam a 

necessidade de estabelecer operações de 'concordância pratica' entre eles"." 

1.3 - A distinção entre Princípios e Regras 

Na primeira abordagem da distinção entre principios e .regras, 

negava-se caráter de autênticas normas jurídicas aos princípios (Claudio W. 

Rothenburg). 

Segundo a posição de Robert Alexy, 1993, utilizada por Walter 

Claudius Rothenburg: 

17 - idem, p. 51 
18 - carmeni Lúcia Antunes Rocha, Pnncíl)ios Constitucionais do Processo Administrativo no Direito 
Brasileiro., p. 189-22 
'' - Jose Joaquim Gomes Canotilho, e Vital Moreira, Fundamentos da Constituiçilo, Coimbra; 1997, p. 74 e 75. 



"Tanto as regras como os principios são normas porque ambos 

dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados com a ajuda 

das expressões deõnticas básicas do mandamento, da permissão e 

da proibição. 0 s  principios, tal como as regras, são razões para 

juizos concretos de dever ser, ainda quando sejam razões de um tipo 

muito diferente. A distinção entre regras e principios é, pois, uma 

distinção entre dois tipos de normas." 

Jorge Miranda, também partidário deste pensamento, refere-se à 

normas- principios" e " normas-disposições". 

Explica Walter Claudius Rothenburg: 

"Sobre essa identidade básica é que se vão traçar diferenças, a 

respeito da diversa feição normativa que cada qual apresenta, 

justificando uma natureza peculiar tanto aos principios quanto às 

regras, mas que não sede ocultar o que Ihes é igual em essência. 

Se 0s princípios têm suas propriedades, diferenciando-se por sua 

natureza (qualitativamente) dos demais preceitos jurídicos, a 

distinção está em que constituem eles expressão primeira dos 

valores fundamentais expresso pelo ordenamento jurídico, 

- Walter Claudius Rothenburg, Princípios Constitucionais, 1999, P. 15/16 



informando materialmente as demais normas. (fornecendo-lhes a 

inspiração para o re~heio)"~' 

Roberty Alexy refere-se aos "conceitos básicos jusfundamentais 

materiais, os de dignidade, liberdade e igualdade", com os quais "têm sido 

incorporados a Constituição e, assim, ao direito positivo, os principios mais 

importantes do direito racional moderno.'" 

Para Ricardo Luiz Lorenzetti, em sentido material, os principios: 

"Si30 superiores as demais normas; daí a primeira razão de uma 

hierarquia , e de se dizer que os principios determinam integralmente 

qual há de ser a substbncia do ato pelo qual são executados: 

princípios como limite e conteúdo, enquanto as demais normas 

nunca chegam a determinar completamente as que lhe são 

inferiores? 

J. J. Gomes Canotilho, considera, dentre os aspectos essenciais: 

"A 'proximidade1 dos principios em relação à idéia básica de Direito 

que orienta a ordem jurídica; o 'caráter de fundamentalidade' 

desempenhado pelos principios enquanto fontes primeiras de Direito 

- idem, p. 16 
22 - Robert Alexy, Teoria de 10s Derechos Fundamentales, 1993, 166-7 , apud Walter Claudius Rothenburg, 
"Princípios Constitucionais", p. 16. 
23 - Ricardo Luiz Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, p.3 13. 



- 'devido a sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: 

princípios constitucionais) ou a sua importância estruturante dentro 

do sistema jurídico (ex.: principios do Estado de Direito)'; a 'natureza 

normogenétical dos princípios, ou seja, normas que estão na base ou 

constituem a ratio de regras j~rídicas.'"~ 

Carmem Lúcia Antunes Rocha (199430) estende a precedência 

atribuída aos princípios constitucionais a diversos aspectos, aludindo a característica 

da "primariedade", que se manifestaria histórica, jurídica, lógica e ideologicamente. 

Antes, porém, importa ressaltar a precedência material dos princípios, conforme 

reconhece essa mesma autora: "dotados de originalidade e superioridade material 

sobre todos os conteúdos que forma o ordenamento constitucional, os valores 

firmados pela sociedade são transformados pelo Direito em princípios." 

Walter Claudius Rothenburg destaca a semelhança entre a teoria dos 

valores e a dos principios. Embora aqueles pertençam ao âmbito axiológico - cujo 

conceito fundamental .é o do bem - e estes, ao deontológico - cujo conceito 

fundamental é o dever-ser ( Robert Alexy), 28 -, aparecem no Direito como conteúdo 

e continente. 

24 - Jose Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional, B. Ed., p. 166 e 167 
25 - Carmem Lúcia Antunes Rocha, Princípios Constitucionais da Administracão PUblica, 1994, p. 30 
26 - op. Cit. P. 17 



Em seu rol2', aludindo-se a semelhança entre a teoria dos valores e 

a dos princípios, trás o pensamento de Carmem Lúcia Antunes Rocha: 

"Os principios constitucionais são conteúdo intelectivos dos valores 

superiores adotados em dada sociedade política, materializados e 

formalizados juridicamente para produzir uma regulação politica no 

Estado. Aqueles valores superiores encarnam-se nos princípios que 

formam a própria essência do sistema constitucional, dotando-o, 

assim para cumprimento de suas funções, de normatividade jurídica. 

A sua opção ético-social antecede a sua caracterização normativo- 

jurídica. Quanto mais coerência guardar a principiologia 

constitucional com aquela opção, mais legítimo será o sistema 

jurídico e melhores condições de ter efetividade jurídica e social.1128 

Importa-nos nesta análise distintiva entre princípios e regras, 

destacar quanto aos princípios a característica da diferenciação formal, ou distinta 

forma de apresentação , ou seja um elevado grau de abstraçáo, generalidade2', 

"vagueza", indeterminabilidade, termos utilizados na doutrina para atribuir-lhes 

valores e qualidades. 

27 - Waiter Claudius Rothenbur, Princípios Constitucionais, p. 17 
28 - Carnlem Lúcia Antunes Rocha, obra citada, p. 23. 
29 - Waiter Claudius Rothenburg, Princípios Constitucionais, p. 16. 



Os principios são caracterizados em sentido genéricos, quando se 

considera a generalidade apenas em relação ao âmbito de abrangência (quantidade 

de situações) e não em relação ao conteúdo (tipo de situação). 50 

O princípio, (...) é geral porque comporta uma série indefinida de 

ap~icações.~' 

O caráter de vagueza dos principios, é interpretado no "sentido de 

uma enunciação larga e aberta, capaz de hospedar as grandes linhas na direção das 

quais deve orientar-se todo o ordenamento 

Quanto a indeterminabilidade, segundo J. J. Gomes Canotilho : 

"Os principios não permitem opções livres aos órgãos ou agentes 

concretizadores da constituição (impredictibilidade dos principios); 

permitem, sim, projeções ou irradiaçaes normativas comum certo 

grau de discricionariedade (indeterminabilidade), mas sempre 

limitadas pela juridicidade objetiva dos principios"." 

Segundo a corrente doutrinária que concebe principios e regras 

como espécie de normas, (Robert Alexy, Ricardo Luiz Lorenzetti, Jorge Miranda), 

"tanto as regras como os princípios são normas porque ambos dizem o que deve ser. 

Ambos podem ser formulados com a ajuda das expressões deônticas básicas do 

30 - Idem, p. 19 
31 - Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 239 
32 - Walter C. Hothenburg, Princípios Constitucionais, p. 18 
33 - José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6'. p. 191 







Traçadas estas breves considerações, na abordagem e distinção 

entre princípios e regras, concluímos com a posição de Walter Claudius Rothenburg, 

tanto principio como regras são normas ju r id ica~ .~  

38 - Walter Claudius Rothenbur, Princípios Constitucionais, p. 49. 



CAPíTULO 2 

2.1- Direitos Fundamentais - Noçaes. 

Em breve análise, lançaremos mão neste trabalho das contribuições 

teóricas, para compreender a noção de Direitos Fundamentais. 

Os Direitos Humanos Fundamentais são uma construção da 

modernidade ocidentaL3' 

Na lição de Rosângelo Rodrigues de   ir anda:" 

Ao Lado das teorias históricas, que explicam o surgimento dos 

direitos fundamentais, das teorias filosóficas, que se ocupam de sua fundamentação 

e das teorias sociológicas, que se ocupam de sua função, Alexy, propõe uma teoria 

jurídica geral dos direitos fundamentais. Para tanto tem como características: 

a) Ser uma teoria dos direitos fundamentais positivados na Lei 

fundamental Alemã; 

b) Constituir-se como teoria dogmática, destacando o cuidado por 

suas três dimensões: analítica, empírica e normativa, que por sua vez distinguem 

39 - Rosângclo Rodrigueç de Miranda, artigo "Teoi-ia e Arymentaçáo Jurídica" ,p. 1.  
40 -idem., p. 151 



também os âmbitos da Filosofia do Direito, da Sociologia Jurídica e da Teoria Geral 

do Direito. 

Como teoria geral, seu alcance está em abranger direitos 

fundamentais de determinado tipo ou gênero como, por exemplo, direitos de 

liberdade, de igualdade ou de prestações jurisdicionais. A contrapartida a uma teoria 

geral seria uma teoria particular que se aprofundasse em direitos fundamentais 

singulares. 

Paulo Bonavides, citando o entendimento de Carl Schmitt, para 

conceituar direitos fundamentais ensina: 

"Os direitos fundamentais propriamente ditos são, na essência, 

entende ele, os direitos do homem livre e isolado, direitos que possui 

em face do Estado. Numa acepção estrita são unicamente os direitos 

da liberdade, da pessoa particular, correspondendo de um lado ao 

conceito do Estada burguês de Direito, referente a uma liberdade, em 

princípio ilimitada diante de um poder estatal de intervenção, em 

princípio limitado, mensurável e contro~ável".~' 

Willis Santiago Guerra Filho, ensina, sob o prisma da caracterização 

da teoria dos direitos fundamentais, baseado no modelo ~ridimencional~~, também 

identificada pelo autor como modelo "DREIER ALEXY; onde se divisa uma 

41 - Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 515 
42 - Willis Santiago Guerra Filho, Processo Constitucional e Direitos ~undamentais, refere-se a n~odelo 
"DREIER-ALEXY", Ralf Dreier e Robert Alexy, p. 33. 





revela uma necessidade teórica - de situarmos os direitos fundamentais em varias 

dimensões, quando, então assumem conotações e uma diversidade tal, que toma 

recomendável distingui-las, nomeando-as diferentemente: 

"Temos aqui distinções de dimensões de direitos fundamentais, que 

sob a dimensão empírica, (ponto de vista histórico), os direitos 

fundamentais são, originalmente, direitos humanos( ...) manifestaçaes 

positivas do Direito, com aptidão para a produção de efeitos no 

plano jurídico, dos chamados direitos humanos, enquanto pautas 

ético-políticas, 'direitos morais' (...), situados em uma dimensão 

supra-positiva, deonticamente diversa daquela em que se situam as 

normas jurídicas - especialmente aquela de Direito i n t e r n ~ " . ~  

No âmbito do direito interno, há que se distinguir direitos 

fundamentais do "direitos de personalidade", por serem esses direitos que se 

manifestam em uma dimensão privatista, onde também se manifestam os direitos 

fundamentais, mas de forma indireta, reflexa, como mostra a doutrina alemã da 

eficácia perante terceiros desses  direito^.^' 

Outro sentido em que se pode se falar em dimensões dos direitos 

fundamentais é naquele em que se vem falando em gerações desses direitos, 

45 - Willis Santiago Guerra Filho, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 35 
46 - ideqp. 37 
47 - idem p. 37 



distinguindo-se a formação sucessiva de uma Primeira, Segunda, Terceira e na 

concepção defendida por Paulo Bonavides uma Quarta g e r a ~ o . ~  

Paulo Bonavides, tratando do tema da teoria dos direitos 

fundamentais, orienta: 

"Os direitos da Primeira, da Segunda e da Terceira geração abriram 

caminho ao advento de uma nova concepção de universalidade dos 

direitos humanos fundamentais. A nova universalidade procura, 

enfim, subjetivar de forma concreta e positiva os direitos da triplice 

geração na titularidade de um indivíduo que antes de ser o homem 

deste ou daquele Pais, de uma sociedade desenvolvida ou 

subdesenvolvida, é pela sua condição de pessoa um ente qualificado 

por sua pertinência ao gênero humano, objetivo daquela 

uni~ersalidade".~~ 

Paulo Bonavides, ensina: 

"Toda interpretação dos direitos fundamentais, vincula-se, de 

necessidade, a uma teoria dos direitos fundamentais; está, por sua 

vez, a uma teoria da Constituição, e ambas - a teoria dos direitos 

fundamentais e a teoria da Constituição - a uma indeclinável 

concepção do Estado, da Constituição e da cidadania, 

48 - idem, p. 38 
49 - Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 526 e 527. 



consubstanciando uma ideologia, sem a qual aquelas doutrinas, em 

seu sentido político, jurídico e social mais profundo ficariam de todo 

De tal concepção brota a contextura teórica que faz a legitimidade da 

Constituição e dos direitos fundamentais, traduzida numa tábua de valores, os 

1 valores da ordem democrática do Estado de Direito onde jaz a eficácia das regras 

I constitucionais e repousa a estabilidade de princípios do ordenamento jurídico regido 

por uma teoria material da ~onstituiçáo.~' 

Afirma Gilmar Ferreira Mendes que: 

"Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e 

elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto 

direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a 

possibilidade de impor seus interesses em face dos órgãos 

obrigados. Na sua dimensão como elemento fundamental dg ordem 

constitucional objetiva, os direitos fundamentais- tanto aqueles que 

não asseguram, primariamente, um direito subjetivo, quanto 

aqueloutros, concebidos como garantias individuais - formam a base 

do ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito."52 

-- 

50 - idem, p. 534 
" - idem, p. 535 
52 - Gilmar Ferreira Mendes, artigo - " 0 s  Dirntos Fundamentais e seus múltiplos si@ificados", Revista 
Jurídica Virtual, no. 14- julho/2000 



2.2- Direitos Fundamentais enquanto Direito de defesa. 

Os direitos fundamentais asseguram a esfera de liberdade individual 

contra interferências ilegítimas do Poder Público, provenham elas do Executivo, do 

legislativo ou, mesmo do Judiciário. Se o Estado viola esse principio, dispõe o 

indivíduo da correspondente pretensão que pode consistir, fundamentalmente, em 

uma: "Pretensão de defesa ou de proteção, que impõe ao Estado, nos casos 

extremos, o dever de agir contra  terceiro^."^ 

Analisando as posições jurídicas fundamentais que integram os 

direitos de defesa importa consignar que estes não se limitam as liberdades e 

igualdades, abrangendo, ainda, as mais diversas posições jurídicas que os direitos 

fundamentais intentam proteger contra ingerências dos poderes públicos e também 

contra abusos de entidades particulares, de forma que se cuida de garantir a livre 

manifestação da personalidade, assegurando um esfera de auto-determinação do 

indivídu~.~" 

2.3 - Direitos Fundamentais e Dever de Proteção. 

Á concepção que identifica os direitos fundamentais como princípios 

objetivos legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas a observar 0s 

direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do Poder Público (direito 

fundamental enquanto direito de proteção ou de defesa - Abwehrrecht), mas também 

53 - idem - p. 219 
54 - Gilmar Ferreira Mendes, "artigo - 0 s  Direitos Fundmentais e seus múltiplos significados", p.2 



a garantir os direitos fundamentais contra agressão propiciada por terceiros 

(Schutzpflicht des ~ t a a t s ) . ~ ~  

A forma como esse dever será satisfeito constitui tarefa dos órgãos 

estatais, que dispõe de ampla liberdade de conformação. 

Classifica Gilmar Ferreira Mendes o dever de proteção sob o manto 

dos direitos fundamentais, com base na doutrina e jurisprudência alemã, em: 

- Dever de proibição, consistente no dever de se proibir uma 

determinada conduta; 

- Dever de segurança, que impõe aos Estado o dever de proteger o 

indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas diversas; 

Para nós, neste' estudo importa muito esta classificação, pois 

buscamos a proteção, a tutela da dignidade da pessoa humana enquanto ser criança 

e adolescente, violentadas diariamente como forma de educação pela puni@o 

corporal, ou pela violência sexual, negligencia1 ou psicologica. 

55 - idem 



3.1-. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Caracterização Jurídica. 

A utilização da expressão "dignidade da pessoa humana" no mundo 

do direito é fato histórico recente. 56 

Escrevendo sobre o tema, Antonio Junqueira de Azevedo ensina: 

"Parece que a expressão em causa surgiu pela primeira vez, nesse contexto 

preceptivo em que hoje está sendo usada, em 1945, no "Preâmbulo" da Carta das 

Nações Unidas ("dignidade e o valor do ser humano"). " 

Explica: 'Tomada em si. A expressão é um conceito jurídico 

indeterminado; utilizada em norma, especialmente constitucional, é principio jurídico. 

É sob essa última caracterização que está na Constituição da 

República, eis que ai aparece entre os "princípios fundamentais" ( art.lO, I I I ) .~~ 

56 - Antonio Junqueira de Azevedo, RT.Civil- 7971 p. 11. 
57 - idem 
58 - idem 



Em seu comento a concretização do principio constitucional da 

Dignidade Humana a luz da nova ética, orienta Antonio Junqueira Azevedo: 

"O principio jurídico da dignidade, como fundamento da República, 

exige como pressuposto a intangibilidade da vida humana. Sem vida, não há pessoa, 

e sem pessoa, não há dignidade.lhg 

O pressuposto de um-principio não é uma conseqüência do princípio; 

Sua exigência é radical. Um principio Jurídico, ao se concretizar, exige sempre um 

trabalho de modelação para adaptação ao concreto; nesse trabalho, a intensidade da 

concretização poderá ser maior ou menor. 

Até mesmo um princípio fundamental, como o da dignidade da 

pessoa humana, impõe o trabalho de modelação porque, por exemplo, é preciso 

compatibilizar a dignidade de uma pessoa com a de outra (e, portanto, alguma coisa 

da dignidade de uma poderá ficar prejudicada pelas exigências da dignidade da 

outra). 

Diferentemente, o pressuposto desse principio fundamental impõe 

concretização radical; ele logicamente não admite atenuação. Se afastado, nada 

sobra do principio da dignidade." " 

59 - idem p. 19 - grifos do autor 
M) - idem p. 19,20,2 1. 



Sistematizando o conteúdo do principio da dignidade da pessoa 

humana, Joaquin Arce y Flóresgalde's (Espanha), apontam quatro importantes 

a) igualdade de direitos entre todos os homens, uma vez integrarem 

a sociedade como pessoas e não como cidadãos; 

b) garantia da independencia e autonomia do ser humano, de forma 

a obstar toda coação externa ao desenvolvimento de sua personalidade, bem como 

toda atuação que implique na sua degradação; 

c) observância e proteção dos direitos inalienáveis do homem; 

d) não admissibilidade da negativa dos meios fundamentais para 

desenvolvimento de algubm como pessoa ou a imposiçao de condições subumanas 

de vida. 

0 preceito da intangibilidade da vida humana, portanto não admite 

exceção; é absoluto e está, de resto, confirmado pelo caput do art. 5 da ~ ~ 1 8 8 . ~ ~  

- Edilson Pereira Nobre Júnior, O Dinito Brasileiro e o Principio da Dignidade da Pessoa Humana p 473 
62 - idem. P. 20 



Desenvolvendo a idéia da concretizaçáo do preceito da 

intangibilidade da vida humana, como primeira conseqüência direta do principio da 

dignidade, aponta Antonio Junqueira de Azevedo o respeito a integridade física e 

psíquica da pessoa humana, temas que trataremos particularmente neste t raba~ho.~ 

Os principios jurídicos, constitucionalizados, indicam, pois, os valores 

em que se assenta e para onde se orienta uma comunidade sempre ao encontro de 

uma nova 

Jose Afonso da Silva, resume com base em J. J. Gomes Canotilho: 

"Os princípios constitucionais em duas categorias : principios 

políticos constitucionais, que se constituem daquelas decisões 

políticas fundamentais concretizadas em normas conformadoras do 

sistema constitucional positivo, e são segundo Crisafulli normas- 

principio, "normas fundamentais de que derivam logicamente ( e em 

que, portanto, já se manifestam implicitamente) as normas 

particulares regulando imediatamente relações especificas da vida 

social. Manifestam-se como principios constitucionais fundamentais, 

positivados em normas-princípio que "traduzem ás opções políticas 

fundamentais conformadoras da ~onstituição"." 

- idem, p.22 
64 - Walter Claudius Rothenbur, Princípios Constitucionais, p. 83. 
65 - José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 179 



Em análise de princípios fundamentais da Constituição de 1988, José 

Afonso da Silva discrimina em seu rol, como princípio relativo ao regime político, 

entre outros o principio da dignidade da pessoa. 

Wllis Santiago Guerra Filho, ensina serem as normas de direito 

fundamental um princípio jurídico; (...) situando-as no sistema normativo, localizando- 

se como princípio maior, dentre aqueles enunciados na nossa Constituição, como 

princípio fundamental estruturante - o princípio do Estado Democrático, e como 

princípios fundamentais gerais, merecendo seu destaque o que impõe o respeito à 

dignidade da pessoa humana.@ 

Rosa Maria de Andrade Nery, leciona que: 

"Os princípios fundamentais (...) refletem-se em princípios gerais de 

Direito privado quando informam seus elementos e privilegiam a 

realidade fundamental do fenômeno jurídico, que e a da 

consideração de que o homem é sujeito de direito, e nunca, objeto de 

direito (...) É o fundamento axiológico do Direito, 6 a razão de ser da 

proteção fundamental do valor da pessoa e, por conseguinte, da 

humanidade do ser e da responsabilidade que cada homem tem pelo 

outro. A vida a liberdade são as expressões mais extraordinárias da 

dignidade h~mana."~' 

66 - Willis Santiago Guerra Fillio, Proces~o Constitucional e Direitos Fundamentais, 49 
67 - Rosa Mana Andrade Nery, No@jes Preliminares de Direito Civil, p. 1 13 



Para Luiz Antonio Rizzatto Nunes, o principal direito fundamental 

constitucionalmente garantido é o da dignidade da pessoa humana. Explica: "É ela, a 

dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o ultimo 

arcabouço da guarida dos direitos individuais. É a dignidade que dá a direçáo, o 

comando a ser considerado primeiramente pelo intérprete"." 

Em sua proposta de conceituação jurídica da dignidade pessoa 

humana de pessoa, Ingo Wolfgang sarleteg, reúne em dupla perspectiva, ontológica e 

instrumental,, ao que chama faceta intersubjuntiva - ou reiacional, em dimensal 

negativa (defensiva) e positiva (prestacional), pelo que concluí: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva da de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência 

e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

3.2-A Dignidade da Pessoa Humana como Princípio 

Fundamental. 

68 - Luiz Antonio Rizzatto Nunes, 0 Princípio Constitucional da Dipidade da Pessoa Humana, p. 45 
69 - Ingo Woífgang Sarlet, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, p.62 



Neste ponto, nosso objetivo é o exame do principio da dignidade da 

pessoa humana, enquanto norma constitucional de direito fundamental. 

Para José Afonso da Silva, a dignidade da pessoa humana é um 

valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais; (...) 0 conceito 

de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificaçáo valorativa que tenha em 

conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma qualquer idéia 

aprioristica do homem, não podendo- reduzir-se o sentido da dignidade humana a 

defesa dos direitos pessoais tradicionais. Esquecendo-a nos casos de direitos 

sociais, ou invocá-la para construir Teoria do núcleo da personalidade individual, 

ignorando-a quando se trate de direito econômicos, sociais e culturais. 

Jorgen Noltmann afirma que: 

"O homem, cuja dignidade humana é depreciada, se vê destruido 

em sua existência. Uma sociedade que não reconhece os direitos 

humanos como direitos fundamentais de todos os cidadãos é uma 

sociedqde desumana e por isso, uma sociedade intolerável. Uma 

política que não se tenha configurado segundo as normas dos 

direitos humanos fundamentais é uma política imoral"." 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Junior, "a personificação do homem 

foi uma resposta cristã á distinção, na antiguidade, entre cidadãos e escravos. Com a 

70 - Jorgen Noltinann, La Dignidad Humana p. 13 



expressão pessoa obteve-se a extensão moral do caráter de ser humano a todos os 

homens, considerados iguais perante ~ e u s . " ~ '  

Na doutrina de Celso Lafer, o "cristianismo retoma e aprofunda o 

ensinamento judaico e grego, procurando aclimatar ao mundo, através da 

evangelização, a idéia de que cada pessoa humana tem um valor absoluto no plano 

espiritual (...). Neste sentido, o ensinamento cristão é um dos elementos formadores 

da mentalidade que tornou possivel o tema dos direitos humanos." 

Orlando de Carvalho, destaca nos direitos de personalidade, três 

aspectos fundamentais: a essencialidade, a indissolubilidade e a ilimitabilidade, uma 

vez que o homem natural é de per si, ilimitado. Assim sendo, a questão fundamental 

da teoria da personalidade é a do livre desenvolvimento e sua tutela: "para que cada 

um seja verdadeiramente uma pessoa, devem-se assegurar condições essenciais - 

essenciais para seu "ser" e "deve? ser, as quais denominamos direito de 

~ersonalidade.~~ 

Têm-se dessa idéia de Orlando de Carvalho, que direitos 

fundamentais são direitos do homem positivados, enquanto liberdades individuais 

são faculdades resultantes destes direitos fundarnentai~.~~ 

71 - Tércio Sampaio F e m  Junior, Introdugão ao Estudo do Direito, 2a. Ed. São Paulo, ATLAS, 1996, P. 156. 
Glaucia Correa R. Alves, Sobre a dignidade da pessoa ..., in A reconstrução do Direito Pri17ado, org. Judith 
Martins Costa, RT. 2002, p. 2 15 
72 - Orlando de Carvalho, ... 
73 - idem 



Assim, os princípios fundamentais são reflexos dos princípios gerais 

de Direito privado quando informam seus elementos e privilegiam a realidade 

fundamental do fenomeno jurídico, que é a consideraç%o e que o homem é sujeito 

de direito e nunca objeto de direit07~ 

Diógenes Amadeu, a f ina  que "a dignidade da pessoa humana B um 

princípio, porque é o fundamento de todos os direitos inerentes ao desenvolvimento 

pleno do homem e agrega a mais alta carga valorativa. 

Portanto, prossegue o autor, "A dignidade da pessoa humana é o 

principio dotado de máxima normatividade e abstração, do qual sáo derivados 0s 

direitos fundamentais, que por sua vez, são concebidos como os direitos humanos 

positivados nas constituições, explícita ou implicitamente. Esses direitos são 

imprescindíveis a realização da dignidade humana. 

3.3- A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Comparado 

(ordenamento positivado constitucional). 

Conforme o ponto de vista doutrinário de Ingo Wolfgang Sarlet, 
75 WA 

positivação do principio da dignidade da pessoa humana e, com0 habitualmente 

lembrado, relativamente recente, ainda mais em se considerando as origens remotas 

a que pode ser reconduzida a noção de dignidade". 

7 4 - Rosa Neq, Noções Preliminares de Direito Civil, RT, ed. 2002, grifos n%o constam do original. 
'' - Ingo Wolfgang Sarlet, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, p. 65 



Escreve o referido autor, apenas ao longo do século XX e, 

I ressalvada uma ou outra exceção, tão somente a partir da Segunda Guerra Mundial, 

a dignidade da pessoa humana passou a ser reconhecida expressamente nas 

Constituições, notadamente após ter sido consagrada pela Declaração Universal da 

ONU de 1948. 

I 
1 Relacionamos a seguir alguns exemplos no ordenamento positivado 

sob o aspecto Constitucional: 

"Da dignidade da pessoa humana tornam-se os homens de nosso 

tempo sempre mais cônscios". (Declaração 'Dignitatis humanae 

sobre a liberdade religiosa', de Paulo VI e do Concilio Vaticano, 11, 

em 07.12.1965). - A Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(1 948), tanto em seu primeiro considerando quanto em seu primeiro 

artigo; 'Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente 

a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da. paz no 

mundo.' E art.1': ' ~odos  0s homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 

agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.' 

- A constituição da República Italiana (1 947): 'Todos OS cidadãos têm 

a mesma dignidade social e são iguais perante a lei sem distinção 

de sexo, raça, língua, religião, opinião política e condições pessoais 

e sociais' (art. 3O., 1' parte). 



- A 'Lei Fundamental' da Alemanha (1949): 'A dignidade do homem 

é intangível. Respeita-la e protegê-la é obrigação de todo o Poder 

Público' ( art. 1.1). 

- A Constituição da República Portuguesa: 'Portugal é uma República 

soberana, baseada, entre outros valores, na dignidade da pessoa 

humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma 

O 76 sociedade livre, justa e solidária" ( art. I ). 

- -  No âmbito do Mercosul, relaciona Ingo Wolfgang Sarlet, que apenas 

a Constituição do Brasil (art.lO, inc. Il) e a do Paraguai (Preâmbulo) guindaram o 

valor da dignidade ao Status de norma fundamental. 

No que tange aos demais Estados Americanos, cumpre citar as 

C o n ~ t i t ~ i ~ Õ e ~  de Cuba (art. 8') e da Venezuela (Preâmbulo), al6m de uma referência 

direta ao valor da dignidade da pessoa humana encontrada na Constitui~ã0 do Peru, 

onde são reconhecidos outros direitos além dos expressamente positivados, desde 

que derivem da dignidade humana, da soberania popular, do Estado social e 

O 77 democrático de Direito e da forma republicana de governo ( art. 4 1. 

Destaca a doutrina de Ingo W. Sarlet, que a dignidade da pessoa 

Passou a integrar o direito positivo vigente, e é nesta condição que ora vai analisada, 

sem que com isto se esteja a desconsiderar e minimizar a relevância de uma 

76 - r01 elaborado pelo Jurista - Antonio Junqueira de Azevedo, "Caracterizar20 Jurídica da Dignidadc.."~.l2. 
77 - rol colhido cfr. Ingo Wolfgang Sarlet, ob. Citada, p. 66. 



fundamentação filosófica da dignidade. Por outro lado Nicola Abbagnano, afirma "Na 

concepção filosófica "a dignidade, esta calcada na autodeterminação, e encerra a 

possibilidade do homem orientar a sua conduta apenas pelas leis que 

De outra parte, ao destacarmos o reconhecimento da dignidade da 

Pessoa pela ordem jurídico-positiva, certamente não se está afirmando - como já 

acreditamos ter evidenciado - que a dignidade da pessoa humana exista apenas 

79 onde e à medida que seja reconhecida pelo Direito. 

Todavia, do grau de reconhecimento e proteçilo outorgado à 

dignidade da pessoa por cada ordem jurídico-constitucional e pelo Direito 

Internacional, certamente irá depender sua efetiva realização e promoç80.~~ 

3.3.1- 0 Principio da dignidade da Pessoa Humana na 

Constituição Brasileira de 1988. . 

No Brasil, a Constituição de 1988 (art. 1' III) assevera que a 

dignidade da pessoa humana é fundamento da República. 

Essa condição de fundamento lhe assegura uma posição topográfica 

ambivalente: ela se mantém no topo do ordenamento, fundamentando, mas se 

78 - ABBAGNANO, Nicola, Dicionário de Filosofia, p. 259 e P. 756. 
79 - Ingo W. Sarlet, ob citada, p. 71 



esparge por todo o texto constitucional - e, via de consequ~ncia, por todo o 

ordenamento jurídico. Assim é que são direitos independentes, ao mesmo tempo que 

são instanciações da dignidade da pessoa humana, formando o amplo espectro 

abarcado por ela, uma série de direitos constitucionalmente garantidos." 

Segundo o pensamento de Immanuel ~ant," citado por Fernando 

Ferreira dos Santos, o que caracteriza o ser humano, e o faz dotado de dignidade 

especial é que ele nunca pode ser meio para os outros, mas fim em si mesmo. Como 

diz Kant, "o homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em 

si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade" 

Conseqüentemente, cada homem é fim em si mesmo. E se o texto 

constitucional diz que a dignidade da pessoa humana e fundamento da República 

Federativa do Brasil, importa concluir que o Estado existe em função de todas as 

Pessoas e não estas em função do Estado. Aliás, de maneira pioneira, o legislador 

constituinte, para reforçar a idéia anterior, co~ocou, topograficamente, O capitulo dos 

direitos fundamentais antes da organização do ~stado." 

Ernst Bloch, citado por Pérez ~ u t í o ~ ~ ,  destaca que a dignidade da 

Pessoa humana possui duas dimensões que lhe são constitutivas: uma negativa e 

- -  

80 - idem p. 71 
81 - Glaucia Correa Retamozo Barcelos A]ves, Sobre a Dignidade da Pessoa, estudo em a Reconstrução do 
Direito Privado, Org. Judith Martins -Costa. p. 226 
82 - 39. - KANT, I., In~man~el - Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 68. 
83 - idem 
85 -Femando Ferreira dos Santos. Prjncípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, n. 4. 
5 - Antonio Enrique Perez Luno, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitucion, p. 3 18, 



outra positiva. Aquela significa que a pessoa não venha ser objeto de ofensas ou 

humilhações. Daí o nosso texto constitucional dispor, coerentemente, que "ninguém 

será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante." (ar-. !i0, 111, 

CF). 86 

Com efeito, "a dignidade - ensina Jorge Miranda " - pressupõe a 

autonomia vital da pessoa, a sua autodeterminação relativamente ao Estado, às 

demais entidades públicas e as outras pessoas". 

Impõe-se, por conseguinte, a afirmação da integridade física e 

espiritual do homem como dimensão irrenunciável da sua individualidade 

autonomamente responsável; a garantia da identidade e integridade da pessoa 

através do livre desenvolvimento da personalidade; a libertação da "angústia da 

existência" da pessoa mediante mecanismos de socialidade, dentre OS quais Se 

incluem a possibilidade de trabalho e a garantia de condições existenciais mínimas". 

88 

Por sua vez, a dimensão positiva presume o pleno desenvolvimento 

de cada pessoa, que supõe, de um lado, o reconhecimento da total 

autodisponibilidade, sem interferências ou impedimentos externos, das 

possibilidades de atua~ão próprias de cada homem; de outro, a autodeterminação 

87 - Femando Ferreira dos Santos, op. Cit. 
88- Jorge Miranda , Manual de Direito Constitucional, tomo IV, P. 1681169 

89- JosC Joaquim Gomes Canotilho - Direito Constitucional, p. 363 



que surge da livre projeção histórica da razão humana, antes que uma 

predeterminação dada pela natureza. 

3.4 A Dimensão Cultural da Dignidade da Pessoa Humana. 

Para este trabalho, apresentaremos uma perspectiva sucinta quanto 

a dimensão cultural da dignidade humana, para uma tentativa de compreensão da 

violência doméstica contra a criança e o adolescente, no Brasil, tema central da 

Presente pesquisa. 

A extensão territorial e bem assim as várias formas de colonização 

do Brasil resultam em uma cultura diversa, rica em valores e tipicidade para cada 

região. 

Para o direito a dignidade da pessoa humana pode ser também 

reconhecida, dentre suas formas de manifestação, patrimônio cultural. 

Ingo Wolfgang Sarlet, afirma que a dignidade possui também um 

sentido cultural, sendo fruto do trabalho de diversas gerações e da humanidade em 

seu todo, razão pela qual as dimensões natural e cultural da dignidade da pessoa se 

completam e interagem rnut~amente.~' 

90 - Pensamento do autor conforme Peter Haberle. p. 46 







Buscando compreender o valor da dimensão cultural da dignidade da 

pessoa humana, Jorge Miranda explica-se com as palavras de Joao Batista 

Machado: 

"Para que o homem seja capaz de transcender a sua morfose ou 

determinação histórica - e de estabelecer comunicação com mundos 

culturais essencialmente distintos do seu, ao mesmo tempo que 

aperceber-se deste - precisa de ter consciência do seu próprio 

nascimento histórico. A intelegibilidade histórica, assim como a 

intelegibilidade do histbrico - e designadamente a inteligibilidade de 

culturas diferentes - postulam uma qualquer espécie de 

transcedência relativamente ao processo histórico-social e m p i r i ~ . ' ~  

Diante deste tema, somos partidários da idéia de Ingo Wolfgang 

Sarlet, que escreve: onde não houver respeito pela vida e pela integridade fisica e 

moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não 

forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e 

autonomia, igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem 

reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da 

Pessoa humana. 

93 çfr.., João Baptista Machado, Participação e descentralização. Democratização e neutralidade na 
Constituição de 1976, Coimbra, 1982, p. 92 e 93. 



Afirma Ingo W. Sarlet, quanto a dignidade da pessoa humana que 

seu reconhecimento e proteção numa ambiência multicultural, que esta longe de 

alcançar tratamento desejável. 

Na esteira de um tratamento jurídico, para problema da violência 

doméstica contra a criança e o adolescente sob o ponto de vista da dignidade da 

pessoa humana, reunimos também como demonstração do ponto de vista das 

diversas regiões brasileiras, julgados das situações de violência em questão. 

Trabalho que tem a tarefa prática de relatar a visão jurídica da violência nos 

Tribunais onde foram coletados os julgados, que demonstram entre outros o valor da 

criança na cultura local onde vive. Será objeto de exposição em sede específica para 

o tema. 

Quanto à integridade física, diante do principio da dignidade da 

Pessoa humana, trataremos em titulo específico oportunamente neste trabalho, dada 

a relevância do tema para o problema jurídico da violência doméstica contra a 

criança e o adolescente, objeto de nossa pesquisa. 

3.5 - As ProjeçBes do Princípio da Dignidade Humana para a 

Criança e o Adolescente. 

Discorrendo quanto a aplicação do principio da dignidade da pessoa 

humana para a criança e o adolescente, Deodato Rivera, explica que "ao definir, no 





No tratamento jurídico, sob o aspecto legal e constitucional, arrola 

Tânia da Silva pereira," "A liberdade, o respeito e a dignidade na Convenção 

internacional sobre os direitos da criança - ONU - 1989: 

A referida Convenção foi ratificada pelo Brasil através do Decreto no 

99.71 0190. 

Em seu preâmbulo estabelece como premissas que: 

- A liberdade, a justiça e a paz do mundo se fundam no 

reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos 0s 

membros da família humana. 

- A criança deve estar plenamente preparada para uma vida 

independente na sociedade e deve ser educada de acordo com OS ideais 

Proclamados na Carta das Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, 

dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade. 

A elevação do direito da criança e do adolescente o nível de norma 

constitucional deu ao ramo uma configuração especial. 

Alia-se a este fato a opção pela doutrina da proteção integral que a 
, 

Constituição de 1988 promoveu: 

95 - Tânia da Silva Pereira, Dintito da Criança e do Adolescente, Renovar, RJ, p. 80 







adulta e terminando, muitas vezes, na morte violenta ou decorrente 

da subnutrição(. ..). 

É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente. 

Esta função não se limita aos pais ou aos responsiiveis legais, 

estendo-se a qualquer pessoa que tenha conhecimento de algum 

abuso ou desrespeito a dignidade da criança ou adolescente, 

devendo comunica-lo ao Ministério Publico, que tem a obrigação 

legal de propor as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias.'* 

Para concluir adotamos também a premissa de Antonio Carlos 

Gomes da Costa, de que "o maior patrimônio de uma nação é seu povo e o maior 

Patrimônio de um povo são as suas crianças e seus jovens". 

3.6 - O Direito à Integridade. 

O bem da integridade física é um modo de ser da pessoa, perceptível 

pelos sentidos, que consiste na presença de todos os seus atributos físicos (DE 

CUPIS). O art. 5' da Constituição Federal proclama que "todos têm direito (...) a 

integridade física. 

Antonio Junqueira de Azevedo afirma: A pessoa é um bem, e a 

dignidade, o seu valor. 

Ioa - João Benedito Aze\redo Marqun, Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, (comentárior ao m, 
1% p. 79/80, 



Em sua tentativa de concretização do principio constitucional da 

dignidade humana a luz da nova ética, afirma o citado autor "depois da 

intangibilidade da vida humana, a primeira conseqüência direta que se pode tirar do 

principio da dignidade é o respeito a integridade física e psíquica da pessoa 

h~mana."'~' Temas que trataremos nos itens a seguir, quanto a concretização do 

principio da dignidade da pessoa humana, ao ser humano enquanto criança e 

adolescente o direito a integridade. 

. O respeito como direito fundamental da criança e adolescente, 6 

declarado como direito fundamental no art. 15-ECA, onde a garantia de ser 

respeitado foi definida pelo legislador estatutário como a inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente, abrangendo a 

Preservação da imagem, da identidade, da autonomia dos valores, idéias e crenças, 

dos espaços, e objetos pessoais(art. 17-ECA). 

Integridade é a qualidade de integro. A palavra íntegro pode 

significar: I) inteiro, completo; 2) perfeito, exato; 3) reto, imparcial, inatacável; 4) 

brioso, pundonor os^.'^^ 

Fabio Maria de Mattia (1992), evidencia que a proteção a integridade 

física da criança e do adolescente "deve objetivar a garantia de todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de Ihes facultar o desenvolvimento físico, alem do 

1 o1 - Antonio Junqueira de Azevedo. P. 20.21 



já tradicional direito a integridade física, que tem como conteúdo o direito subjetivo 

de preservar ou ser preservada sua incolumidade Destaca o autor três 

bens da personalidade componentes da integridade física: "a vida, o corpo e a 

I1 104 saúde . 

"O desrespeito a integridade psíquica gera danos da maior 

seriedade, que acompanharão o desenvolvimento psíquico da criança e do 

adolescente, que jamais deixarão -de perturbar a vida emocional ou exigirão 

tratamentos especializados a que poucas criaturas terão acesso, em face dos custos 

e da falta generalizada de cumprimento de seus deveres pelos órgãos públicos, 

inclusive previdenciários" .Io5 

Adriano De Cupis, considera tutelados por direitos especiais de 

Personalidade, nomeadamente, a vida, a integridade física, as partes separadas do 

CorPo, O cadáver, a liberdade, a honra, o resguardo pessoal a identidade pessoal, o 

nome, o pseudônimo, o titulo, o sinal figurativo e a autoria moral.'" 

Josserand, considera existirem outros atributos que 

necessitariam de longos desenvolvimentos como os direitos da personalidade, que 

102 _ APUD - Antonio C. C.O. Fn, p. 177 - Novo Dicioníirio Aurélio da Línpa Portuguesa. Ed. Nova 
Fronteira, 2' ed. 
103 - Fabio Maria de Mattia. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. (comentário ao art. 17, pp. 
76/78) ( 1992). 
104 

1 o5 
- idem p. 73 
- idem p. 74 

lo6 - Cape10 de Souza, op. Cit. 129. 



entende numerosos e sagrados e que exemplifica com os direitos à honra, à 

consideração e a integridade da pessoa moral, intelectual ou física.'" 

José Afonso da Silva ensina que "agredir o corpo humano é um 

modo de agredir a vida, pois esta se realiza naquele. A integridade físico-corporal 

JJ 108 constitui um bem vital e revela um direito fundamental do individuo . 

Para ele: 

"A vida humana não é apenas o conjunto de elementos materiais. 

Integram-na, outrossim, valores imateriais como morais. A moral 

individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a 

reputação que integram a vida humana como dimensão imaterial. Ela 

e seus componentes são atributos sem os quais a pessoa fica 

reduzida a uma condição animal de pequena significação. Daí por 

que o respeito a integridade moral do indivíduo assume feição de 

JJ 109 direito fundamental . 

Este respeito a integridade pessoal amplamente explicado na 

doutrina, e pretendido pelo legislador, ainda não se consolidou em decisões judiciais, 

que são condescendentes com a punição física corporal, menosprezando a situação 

da vítima. Vejamos o exemplo: 

107 . 
108 

- idem, p. 125 
- Jose Afonso da S i l \ ~ ,  Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 138 ( 1993). 

'O9 - idem p. 134. 



LESÃO CORPORAL - Desclassificação - maus tratos - 
Admissibilidade - Absorção do delito por ser lesão leve - Abuso no emprego de meio 

de correção e disciplina contra filha menor. Exclusão das agravantes de ser a vitima 

criança e descende.nte. Elementares da figura delituosa. Pena reduzida. Recurso 

parcialmente provido para esse fim. (Relator: Renato Talli, Apelação Criminal n. 

164.791 -3, sÃO PAULO, 07.07.94). 

A integridade corporal é reconhecida e declarada pela ConvenHo 

Americana de Direitos Humanos, que (Conferência Especializada Interamericana 

sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 2 de novembro de 1969) 

estabelece no seu art. 5, o Direito a integridade pessoal: 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, 

psíquica e moral. 

A integridade pessoal está inserida na concepção dos direitos 

humanos fundamentais. José Soder conceitua os direitos humanos do homem como 

0s direitos subjetivos inerentes a pessoa humana pelo só fato de ela possuir 

racionalidade. Nascem com a pessoa humana e acompanham toda a trajetória da 

existência do homem. Por isso são chamados direitos do homem, no singular 

genérico e não direitos dos homens, ou direito de certos grupos  humano^."^ 

A integridade física e mental como bem jurídico da personalidade 

humana, tutelado pela Constituição e leis especiais como o ECA, precisa ser 



amparada, a formalização de leis e políticas educacionais que proíbam a punição 

corporal como medida pedagógica ou disciplinar, ao longo dos anos produzirá seus 

efeitos para adultos mais pacíficos, e uma infância e adolescência menos violentada. 

Em justificativa ao projeto de LEI 265412003, que visa alterar o art. 18 

da lei 8089190 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para proibir a punição 

corporal como medida disciplinar e pedagógica no Brasil, a Deputada Federal Maria 

do Rosário (RS), defende seu projeto-nos seguintes termos: 

Considerando a efetiva implementação de avanços introduzidos pela 

Constituição Brasileira de 1988 e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, bem como 

as obrigações internacionais assumidas pelo Estado Brasileiro, com a ratificação da 

Convenção sobre os Direitos da Criança e tendo em vista ainda a tendência do 

Direito Comparado contemporâneo, refletida nas experiências de diversos países, é 

urgente e necessária a aprovação do presente projeto de lei, ao consagrar 

expressamente o direito da criança e do adolescente a uma pedagogia não 

violenta. ( grifos nossos). 

O reconhecimento da dignidade da criança e do adolescente 

Consolida a idéia de que, se não se admite a violação à integridade física de um 

adulto por outro adulto, em qualquer grau, não se pode admitir a violação a 

integridade física de uma criança ou adolescente por um adulto. Há de se assegurar, 

Por conseguinte, o direito da criança e do adolescente a uma educação não violenta, 

por meio do reconhecimento explícito do direito específico da criança e do 

110 
-Jose Soder, Direitos do homem, Companhia Ed. Nacional, 1960, p.6. 



por meio do reconhecimento explícito do direito específico da criança e do 

I adolescente a não serem submetidos a qualquer violência, seja ela moderada ou 

1 imoderada. ainda que cometida por pais ou responsáveis, com finalidades 
I 
i pretensamente pedagógicas."1 
I 

"' - PROJETO DE LEI 2654/2003 - autoria - Deputada Federal - MARIA DO ROSARIO ( Rio Grande do 
Siil). * Integra do projeto e jiistificativa integram o anexo deste trabalho. 



4.1 - Caracterização da violhcia domestica contra a Criança e o 

Adolescente. 

A infância e a adolescência em família têm vivido em nossos dias os 

horrores da violência, pelas agressões físicas, sexuais, psicológicas e negligenciais, 

que nos assustam, porque estamos procurando construir ao longo dos últimos anos, 

mais precisamente a partir da Constituição Federal de 1988, uma história huf~~ana 

mais justa, tolerante, onde o direito prevaleça para assegurar a vida do homem 

enquanto sujeito de direito, e permitir-lhe o desenvolvimento pleno de suas 

Potencialidades. 

A violência domestica contra crianças e adolescentes em suas 

várias modalidades, é tratada cientificamente como fen~meno,"~ entretanto este não 

6 um problema contemporâneo, presente só em nossos dias, tem raizes históricas, 

que acompanham também a histbria da humanidade. 

Tratando-se da violência doméstica, em sua modalidade física e 

fatal, temos denominações como infanticidio, assassinato infantil Ou filicídio, que são 

ora jurídicas, ora médico-legais, mas todas improprias, por serem "parciais, não 

' l 2  - Mana Aniélia Guerra, Infância e Violência Fatal cm Família, p. 45 



cobrindo todo o espectro de vítimas elou agressores; genéricos, misturando, por 

vezes, sob uma mesma rubrica, mortes ocorridas dentro e fora da família, ou ainda, 

conceituações que camuflam a violência subjacente as ações ou omissões fatais 

praticadas em família.JJ113 

Destaca-se para este estudo os resultados de rastreamento 

elencados por Maria Amélia Azevedo e Viviane Nogueira de Azevedo ~ u e r r a , " ~  

especialmente quanto a civilização ocidental, tendo como fontes básicas as vertentes 

ligadas a história social da infância e da violência doméstica, em algumas etapas 

identificadas por relatos miticos, históricos, médicos legais, estatísticos e 

explicações cientificas, que serão objeto de exposição neste traba~ho."~ 

4.2- Os problemas conceituais da violência doméstica contra a 

Criança e o Adolescente, apontados na doutrina. 

Para as finalidades deste trabalho, serão apresentados a seguir 

posições doutrinárias que conceituam ou procuram definir, vioitincia, criança, 

adolescente, família, e maus tratos, estes termos diretamente ligados entre si nas 

situações aqui tratadas. 

Justificamos a necessidade de abordar os conceitos a seguir 

tratados, em razão das divergências de sentido que Ihes atribuem as varias posições 

- M U a  Anielia ~ ~ e ~ c d o  e Vibriane Nogueira 'kevedo Guerra. Infincia c riol~ncia Fatal em farnílip p. 21 
114 - idem, p.23 





4.3 - O conceito de Criança e Adolescente: 

Nas lições de Caio Mario Pereira da Silva, "A plurivalência semântica 

é fenômeno normal no vocabulário j~ridico.""~ 

Iniciaremos esta análise conceitual a partir do conceito doutrinário de 

m, para a ciência do direito: 

- Plácido e Silva conceitua criança como o "individuo da espécie 

humana na infância, que por sua vez deriva do latim infantia ( incapacidade de falar) 

ou de infans, que originalmente quer exprimir a situação de quem não fala OU de 

quem ainda não falan(...). Na acepção jurídica, assinala o período que vai do 

nascimento a puberdade(.. .).'I8 

O Adolescente é conceituado pelo mesmo autor como o indivíduo na 

adolescência, que se entende como período que sucede a infância. Inicia-se com a 

Puberdade e acaba com a maioridade. Deriva do latim adolescere, que significa 

crescer. II 119 

0 conceito de criança e adolescente esta positivado na Constituição 

Brasileira de 1988, no artigo 227-CF, na Declaração de Direitos fundamentais da 

' I 6  - art. 227 CF 188 - in Tânia Silva Pereira, Infância e adolescência: Unia Visão histórica dc sua protcç2o social 
e Jurídica no Brasil. P. 3 13 
117 - Caio Mario da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil. 
118 . De Plácido e Silva, Vocabulário Jundico. 
119 - idem. 



criança e do Adolescente, como: "pessoas em condição peculiar de 

desenvol~imento".'~~ grifos nossos. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, o conceito esta positivado 

no art.2' da Lei 8069190: 

Art. 2' Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa ate 

12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12(doze) e 18 

(dezoito) anos de idade. 

Para Edson Seda (1930) "os conceitos de infância e adolescência, com 

seu profundo conteúdo ontológico, foram acolhidos por nosso Direito Positivo. "É 

menor quem não maior. É maior aquele que a lei convenciona que pode se auto- 

determinar na ~ociedade."'~~ 

Explica o citado autor, "É criança ou adolescente quem, perante a 

natureza (ontologia), vive a condição infanto-juvenil objetivamente observável no 

desenvolvimento pessoal de cada um. (...) O ordenamento jurídico brasileiro acolheu 

crianças e adolescentes para o mundo dos direitos e dos deveres: O mundo da 

1 2 0  Tânia da Silva Pereira, p. 58 
121 - Edson Seda, Constnir o Passado ou como mudar hábitos, usos e costumes, tendo como instrumento o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 25126 

122 - Idem. p. 25/26 



Maria Helena Diniz, conceitua: "Adolescente é o que está na 

adolescência, que compreende a idade entre doze e dezoito anos, tendo direitos 

especiais como: e) Direito a convivência familiar e comunitária; m) Prevenção a 

ocorrência de ameaça ou violação dos seus direitos a informação, a cultura, ao lazer, 

aos esportes, etc" 

Explica a doutrinadora que: " Adolescência para o Direito Civil, esta 

na idade que sucede a infância e vai até os dezoito anos. É o período da vida que se 

situa entre doze e dezoito anos123". 

Quanto a Criança, afirma: Direito do menor - Pessoa ate doze anos de 

idade, que tem assegurados todos os direitos fundamentais ao homem, que deverão 

ser respeitados prioritariamente pela família, pela sociedade e pelo Estado, sob pena 

de responderem pelos danos causados.'" 

4.4- O Conceito de Família. 

Para o conceito de família no sentido genérico conjugado com o 

biológico: "considera-se família o conjunto de pessoas que descendem de tronco 

ancestral comum. Ainda neste plano geral, acrescenta-se o cônjuge, aditam-se os 

filhos do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros e noras), os cônjuges 

dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunhados); Na largueza desta noção, 0s 

123 - Maria Helena Diniz, Dicionário Jurídico, p. 115 



civilistas enxergam mais a figura da romana Gens ou da grega Genos do que da 

família propriamente dita? 

Washington de Barros Monteiro, atribui sentido a palavra família, na 

linguagem jurídica, advertindo para diversas significações do vocábulo, "Num sentido 

restrito, o vocábulo abrange, tão somente, cônjuges e prole. Emprega-o com esse 

significado o art. 233, no. IV do Código Civil de 1916. Em acepção mais ampla no 

entanto, chega-se a incluir estranhos, como no caso do art. 744 do mesmo Código 

em que as necessidades da família do usuário compreendem também as das 

Pessoas de seu serviço doméstico. É o caso ainda dos arts. 83, 197 parágrafo único, 

e 217 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis, que consideram como 

família do funcionário, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam a suas 

expensas e constem de seu assentamento individual. 

A Lei n. 2.378, de 24 de dezembro de 1954, dispondo sobre a 

concessão de vantagens aos militares da FEB, considerou família do expedicionário: 

"I' A viúva; 2'. Os filhos menores e filhas maiores solteiras, bem 

como filhos maiores inválidos que não possam prover os meios 

de subsistência; 3') as filhas viúvas ou desquitadas; 4') a mãe 

viúva ou solteira, bem como a desquitada, que por ocasião da 

morte do de cujus já se achava legalmente separada; 5) o pai 

inválido que vivia as expensas do de cujus; 6') os irmãos 

124 - idem p. 925, V. I 
125 - Caio Mano da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, v. 5, Forense, 13' ed. 



menores e maiores interditos que viviam as expensas do de 

cujus, bem como as irmãs germanas e consangüíneas solteiras; 

7') as irmãs germanas viúvas ou desquitadas, que por ocasião da 

morte do de cujus já se achavam legalmente separadas. (...)? 

Em sentido amplo cinge ao vocábulo "FAM~LIA* - todas as 

Pessoas ligadas pelo vinculo da consanguinidade, cujo alcance ora e mais dilatado, 

ora mais circunscrito, segundo o critério de cada legislação. É o que ocorreu com a 

Constituição Federal de 1988, que equiparou a família constituída pelo casamento, 

como base da sociedade e merecedora de especial proteção do Estado, a entidade 

familiar, resultante da união estável entre o homem e a mulher, tendente ao 

casamento, bem como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes ( art. 226, parágrafos 3' e 4').12' 

Para as finalidades deste trabalho optamos pelo conceito de 

Washigton de Barros Monteiro, por seu alcance de abrangência no contexto de 

relacionamentos para a infância e adolescência, que assim se posiciona: 

"A FAM~LIA NO DIREITO BRASILEIRO - mas o que deve ser 

compreendido por família, presentemente no Direito Brasileiro? 

126 - Waslungton de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, v. 2, p.3 
1 2 ?  - idem, p4 



- 0 direito positivo conhece quatro espécies de grupos familiares: 

a) a família legítima, criada pelo casamento, e inteiramente 

disciplinada pelo legislador; b) a entidade familiar, decorrente da 

união estável entre homem e mulher, em que nenhuma das 

partes tenha vínculo matrimonial; c) a família natural, OU 

comunidade familiar, formada por ambos os genitores, ou apenas 

um deles, e seus descendentes; d) a família substitutiva, na qual 

a criança é colocada, na falta ou em lugar daquela em que 

nasceu, para receber melhores condições de vida, e na qual 

passa a desempenhar integralmente o papel de filho. 

Equiparadas as três primeiras pelo texto constitucional, para fins 

de proteção do Estado, a elas se juntou a ultima pela Lei 8.069, 

de 13 de julho de 1990, como parentesco civil disciplinado no 

Estatuto da Criança e do ~dolescente. '~~" 

Heloisa Helena Barbosa, esclarece, que a partir da 1990, com a 

ratificação pelo Brasil, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

foram reconhecidos no âmbito internacional direitos próprios da criança, que deixou 

de ocupar o papel de apenas parte integrante do complexo familiar para ser mais um 

membro individualizado da família humana, que em virtude de sua falta de 

maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive da 

devida proteçáo legal, tanto antes quanto após seu nascimento.'" 

-- - 

128 - idem p. p 
129 _ 

Heloisa Helena Barbosa, 0 Princípio do melhor interesse...p.203. 



4.5- O Conceito de Maus Tratos. 

A terminologia "maus tratos" é utilizada na legislaçâo especifica do 

Estatuto da Criança e do adolescente art. 130: "Verificada a hipótese de maus 

tratos, opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou responsável, a autoridade 

judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da 

moradia comum.", ( grifo não consta do original). 

Na lei penal tipificado na lei penal sob o art 136 do Código Penal: 

"Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua 

autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou 

custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer 

sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de 

correção ou disciplina." 

Na definição doutrinária é o "Delito que se configura no fato de 

alguém submeter a trabalhos excessivos ou inadequados, a correção ou disciplinas 

abusivas, bem como privar de alimentação, ou cuidados indispensáveis, a pessoa 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, 

tratamento, ou custódia, expondo-a desse modo a perigo de vida ou de saúde'". 



"MAUS TRATOS" é também definido como "sevícia", 

consistentes em ofensas físicas violentas ou flagelações infligidas a alguém, ou falta 

intencional de proteçáo e assistência a sua pessoa, por parte do agente, sob cujo 

poder ou autoridade ela se encontra, e que com esse procedimento revela crueldade 

e torna insuportável a vida em comum. É praticada ordinariamente pelo marido, pelo 

pai ou mãe, tutor ou curador. A. sevicia, diz-se: a) Direta, quando compreende 

agravos corporais; b) indireta, se o agente propositadamente não proporciona ao 

paciente os meios necessários para alimentar-se, vestir-se ou tratar de sua 

enfermidade,. 

A utilização deste conceito no campo da infanto-adolescência á 

amplamente combatida, notadamente pela doutrina de militância protetiva contra a 

violência doméstica contra a criança e adolescente, que a nosso ver é liderada por 

Maria Amélia Azevedo Guerra Viviane Guerra, pesquisadoras do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo, sob o Laboratório de Estudos da Criança- 

LACRl, isto porque os vocábulos "maus tratos" não compreendem o inteiro teor das 

situações de violências perpetradas contra as vitimas, em suas modalidades de 

violência-física, sexual, psicológica e negligêncial. 

0 exemplo desta realidade problemática dos vocábulos "maus 

tratos" ,no campo da Jurisprudência destacamos a seguir: 



"MAUS TRATOS" - Desclassificação de lesão corporal, corretivo 

em filho menor aplicado com excesso, mas sem a intenção de ofender a sua 

integridade física, nem a sua saúde, inteligência dos arts. 129 e 136 do Cp. 

A acusada excedeu-se nos seus direitos de mãe. Salta, porém, 

do processo com grande luminosidade que ela não queria ofender a integridade 

física nem a saúde de seu filho; queria, sim, aplicar-lhe um corretivo. Foi, portanto 

uma surra acautelatoria, de mãe para filho, e não a raivosa agressão que caracteriza 

o crime do art. 129, caput, do CP, devendo portanto, sua conduta ser enquadrada no 

art. 136 do mesmo código. Ap. 658.4694 - 2' C- j. 9.4.92- Rel. Juiz Pedro 

~ a ~ l i a r d i . " ' ~ '  

O julgamento em comento, foi proferido no inicio de 1992, 

posterior portanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, ficou 

nítida na decisão ora transcrita "surra" nos infantes pela mãe como medida 

disciplinar, com ofensa da integridade física, que foi desclassifica de lesão corporal, 

para "maus tratosJ', aliviando-se o peso da condenação, este por ser mais leve, 

genérico, e na visão do julgador a violência empregada não tinha o condão de " 

raivosa agressão". 

Em repertório de jurisprudência comentada, Tânia da Silva 

Pereira, doutrinadora que defende no campo jurídico a teoria da proteção integral, 

em artigo cujo terna é abuso sexual, revela a posição do Judiciário brasileiro, sobre o 

tema, em sua visão: 



"O judiciário tem se mostrado extremamente recalcitrante na 

aceitação da existência, mesmo do abuso sexual, especialmente quando praticado 

por parentes próximos. Caminhando no sentido Oposto ao do respeito a cidadania 

infantil, ele entende que a palavra da vitima, e a evidência de psicólogos, não são 

suficientes para a condenação, ou, mesmo, para a suspensão de direitos como o da 

visitação e o pátrio poder."I3* 

Destaca em seu comentário ao acórdão proferido em Agravo de 

Instrumento 2001.002.15250, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, reiator o 

Desembargador Nagib Slaib Filho, em 04.12.2001, atribuição de competência 

absoluta à Vara da Infância e Juventude, para julgar casos de abuso sexual: " 

muito importante desvendar os tecnicismos que amarram e limitam o entendimento e 

a decisão do judiciário à efetiva e imediata proteção das vitimas de abuso sexual. 

Registrar as armadilhas ocultas através do racionalismo e do culto a instituições 

como a família e o amor entre pais e filhos, que não podem ser usados contra o 

melhor interesse da criança" ( grifo da autora).'33 

A doutrina especializada na prevenção e combate a violência 

doméstica, entende que não basta 0 direito a0 respeito inserido no art. 17 da Lei 

8069~90 "0 direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física 

- 
13' - Revista dos Tribunais. 693, julho/93 - - P. 355. âp. 658.469-0 - TACRIMSP 
132 - Tânia da silva Pereira, ~ b ~ s o  sexual contra criança e adolescente: Com~etEncia absoluta da Vara da 
Infância e Juventude, p. 60 
133 - Idem. p.60 



psiquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e 

objetivos pessoais.", é preciso ficar claro o que é e como ocorre a violência 

doméstica em todas as suas modalidades no âmbito da familia contra a criança e o 

adolescente, para a busca efetiva de medidas preventivas e c~mbat ivas. '~~ 

0 art. 18 da Lei 8079/90, atribui ser "dever de todos" velar pela 

dignidade da crianças e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

A terminologia aqui citada tem o objetivo de permitir ao leitor identificar 

rapidamente no seu convívio profissional OU acadêmico a situaçáo da infância ou 

adolescente, cuja violência precisará ser diagnosticada para medidas de combate ou 

de prevenção da violência doméstica em família. 

4.6- O Conceito de Violência. 

Drosçeguimos na análise conceitual, como subsidio de compreensão da 

problemática da Violência doméstica contra a crianças e 0 adolescente, trataremos a 

seguir do Conceito de Violência, este que possibilita Um número infindável de 

abordagens: antropológica, psicoíógica, cultural, política, etnológica, etc. E cada novo 

134 - Esta idéia c a linlia central de pensai~ento de Maria "zevedo e Viviane N. kc\ 'cdo Guerra, Infância e 
ViolCncia fatal em Família. 
135 - grifos não constam do original. 



contexto permite uma definição diferente. 1 36 

Na Convenção Interamericana de 06.06.1994, também chamada 

como Convenção de Belém do Pará, cuja finalidade destinou-se a prevenir, punir e 

erradicar a violência contra a mulher procurou-se definir a violência, assim: 

Dispõe o preâmbulo da Convenção de Belém do Pará: 

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência 

contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte dano 

ou sofrimento físico, sexual ou psicológico á mulher, tanto na esfera publica como na 

esfera privada."'" 

Guilherme Assis de Almeida, procura conceituar a violência a 

partir dos "elementos ocorrência de dano e intencionalidade de ação, como 

característicos da violência. r1138 

Norberto Bobbio, dá mais amplitude a essa definição quando, em 

vez de utilizar o substantivo dano, fala em "modificação prejudicial no estado 

físico do indivíduo" (grifos nossos): 

136 - Guilherme Assis de AJmei&?, Dircitos Humanos e não-\iolênci% p.24. 
13' - ConuenGâo Inicrmc-icana para Prevenir, Punir e Ermdicar a Violència contra a Mulher, 6 de junho de 
1994. 
138 - Gujlhcnne Ass s de Almeida. P. 24 



"A violência pode ser direita ou indireta. É direta quando atinge 

de maneira imediata o corpo de quem a sofre. É indireta quando opera através de 

uma alteração do ambiente físico no qual a vítima se encontra ( por exemplo, o 

fechamento de todas as saídas de um determinado espaço) ou através da 

destruição, da danificação ou da subtração dos recursos materiais. Em ambos 0s 

casos, o resultado é o mesmo: uma. modificação prejudicial do estado físico do 

indivíduo ou grupo que e o alvo da açã0 

De forma básica Guilherme de Almeida, define no âmbito de seu 

trabalho violência como: " ação intencional ( de um indivíduo ou grupo) que provoca 

uma modificação prejudicial no estado psicofísico da vítima ( pessoa ou grupo de 

pe~soas ) . " ' ~~  

4.7 - 0 conceito de violência no âmbito da família. 

Quanto ao conceito de violência no âmbito da família, a doutrina 

especializada na proteçáo da infância e violência doméstica no Brasil, tem se 

preocupado em buscar definições claras para as modalidades de violência praticadas 

no âmbito da família, contra a criança e o adolescente. 

Existe uma pfeocupa~á0 por parte dos especialista doutrinários que 

tratam da questão da infância e adolescência em conceituar tipificadamente violência 

física violência sexual, violência psicológica e negligência Com0 modalidade da 

13' - idem p. 24, citaqão de Norbeflo Bobbio, N; PasqUin0, G; Malteuci, N. Dicionário de Política, P, ~ d .  
u n ~ ,  1995, 1291-1292. in Guilhernie Assis de Alnlcida 0p.cit.. 24. 



violência do abandono, isto porque diante das disposições positivadas encontram-se 

indefinidas, tratadas genericamente como "maus tratos", preocupação esta que se 

justifica para as seguintes finalidades:I4' 

A) enfrentar a realidade de que o problema realmente existe; 

B) buscar prevenção eficaz 

C) punição adequada para o agressor. 

Neste tema, "a punição adequada do agressor", expressamos a 

opinião de que se efetivada consoante apuração eficaz do tipo de violência 

empregada, deverá amenizar o dano do constrangimento à vitima, com o alcance 

legal do agressor adequadamente. 

Exemplificamos este entendimento: Nos casos de abuso sexual 

onde não há conjunção carnal, a vitima torna-se novamente humilhada com o 

descrédito daqueles que deveriam protegê-la, profissionais de saúde, policiais, 

promotores e juizes, que tratam da questão como banalidade, ante a dificuldade de 

prova ou testemunha a favor da vitima.'" 

Na doutrina ,''Violência fatal em família, dirigida contra crianças e 

adolescentes não parece ser entidade homogênea, nem reunir consenso sobre o que 

I4O - idem P.24 
1 4 1  - ~ a n ~  ~ ~ é l i ~  de kejredo e Viviane Nogueira de Azevedo Guerra- LACwIp/US - Modulo 1 A/B. "Pondo 
0s Pingos nos Is."p.7 / 39 



envolve e o que significa. Enquanto alguns enfatizam a motivação disciplinadora e 

negam a intenção de matar, outros incluem no espectro do fenômeno, casos de 

morte inesperada, a chamada SIDs. Sudden Infant Death ~yndrome'" - enquanto 

outros ainda, deliberadamente, excluem estes casos." 

Como conceito científico, .longe de ser tranquilo, arrolam Maria Amelia 

Azevedo e Viviane Nogueira Guerra, os seguintes: 

1- São maltratadas as crianças vítimas por parte de seus pais ou 

responsáveis, seja de brutalidades voluntárias, seja de uma ausência voluntária de 

cuidados, acarretando lesões físicas Ou problemas em geral. ( S~f?AUSS, 1985). 

2- Entende-se por sevícías toda agressão física ou mental, abuso 

sexual, negligência ou maus tratos perpetradas sobre um indivíduo de menos de 18 

anos por seus pais ou responsáveis. ( Courtecuisse, 1984). 

3- É maltratada toda criança de O a 15 anos sofrendo violências 

físicas, morais, psicológicas, ou afetivas - seja de forma ativa ou passiva (omissões, 

carências) que repercutam de modo grave sobre seu estado de saúde, qualquer que 

seja o autor (familiar, institucionai ou outro). ( Macquet, 1984). 

'42 - de espeiência profissional, no atendimento de vitinias de violência sexual. em a senjco 
eSpccia]iZado do ~ ~ b d o ,  atuando como Assistente do Ministério Público. Cnl2001.( Convênio 
P G E / S P / A M Z O L ) . ( C ~ ~ ~ ~ ~  especializado no atendimento de mullleres cnl situação de violência). 



4- Em lugar de partir dos sintomas apresentados pela criança, 

partiremos de suas necessidades, tomando como hipótese que uma necessidade 

importante não satisfeita e uma forma de maus-tratos. ( Deltaglia, 1984). 

5- Em termos gerais, três características definem os momentos 

iniciais da existência humana: a incapacidade de sobreviver por seus próprios meios, 

a necessidade de estabelecer V ~ ~ C U ~ O S  sociais com as figuras de apego capazes de 

garantir a sobrevivência e um modoorganizado de interação com o ambiente que 

assimila os objetos de conhecimento e se acomoda a eles. Em nossa sociedade, o 

grupo familiar é o primeiro contexto responsável pela sobrevivência da criança, por 

satisfazer sua necessidades físicas ( alimentação, abrigo e proteção contra o perigo) 

e sócio-emocionais (nteração, afeto, atenção, estimulação, contato, aceitação, jogo.). 

A partir desse pressuposto podemos considerar maltrato qualquer ação ou omissão, 

não acidental por parte dos pais ou responsáveis, que compromete a satisfação 

desças necessidades básicas. (Ochotorena, 1988). 

6 - 0 abuso corresponde aos atas perpetrados que resultam em 

dano e a negligência aos atos de omissão que têm efeitos negativos (...) o abuso 

constit~ii uma dos direitos dos pais em termos de controlar, disciplinar e 

punir seus filhos, enquanto que a negligência representa uma falha em termo do 

desempenho dos deveres parentais, incluindo 0s de super~isão, alimentação e 

proteção. (Giovannoni, 1971 ). 



Para a Ciência Jurídica, nos Estados Unidos, o conceito de violência 

doméstica compreende: 

"Dano físico ou mental, abuso sexual, tratamento negligente ou maltrato 

de uma criança abaixo dos 18 anos por uma pessoa que 6 responsavel pelo seu bem 

estar em circunstâncias que indicam que a saúde ou o bem estar da criança foram 

prejudicados ou ameaçados dessa forma. (Federal Child abuse Prevention and 

Treatment act. 1974 -  USA).'^^ 

Uma criança que sofreu danos físicos ou danos que parecem que lhe 

foram infligidos por outros meios que não 0s acidentais. (Código Criminal da 

Califómia in Giovannoni, J. e Becerra, R., 1979.'"0bservam as autoras, que esta 

estas definições são da década de 60. 

Na França, esta conceituação jurídica, verifica-se em dois artigos do 

Código Penal, que mencionam atos ( arts. L 62 e L 378); as sevicias ou privações 

Sobre a pessoa de menores de 15 anos. 

O artigo 375 do Código Civil Francês tenta delimitar as situações de 

perigo para menores de 18 anos, se a saúde, a segurança ou a moralidade de um 

menor não emancipado estão em perigo. 

144 - ma bde,,cdo e Viviane Nogueira Azevedo Guerra. LACmIPmSP, Módulo I AIB, Infância e 

Violência Doméstica, p/15 



O artigo 1 do Decreto de 7 de janeiro de 1959 também faz o mesmo: 

Famílias cujas condições de existência podem colocar em perigo a saúde, a 

segurança, a moralidade ou a educação de seus filhos. 

Da mesma forma, o artigo 225 do Código da Família e da 

Assistência Social e o artigo L 166 do Código de Saúde Pública: se a saúde da 

criança está comprometida pela ausência de cuidados convenientes, por maus tratos 

ou maus e ~ e m ~ ~ o s . ' ~ ~  

4.8 - 0 Conceito de Violência em Família no Direito Comparado. 

Para a Ciência Jurídica, nos Estados Unidos, O conceito de violência 

doméstica compreende: 

"Dano físico ou mental, abuso sexual, tratamento negligente ou 

maltrato de uma criança abaixo dos 18 anos Por uma pessoa que 6 responsável pelo 

seu bem estar em circunstâncias que indicam que a saúde Ou 0 bem estar da criança 

foram prejudicados ou ameaçados dessa forma. Federal Child abuse Prevention and 

Treatment act. 1974 - USA).'" 

145 - idcin. P. 1 1  
I" -  li^ ~ / . ~ ~ ~ d ~  c Vivianc Nogiicira AZCVC~O Guerra. IP/USP/LACRI/2000. 111od. 1 A/B p, 12 
14'  - ~~~i~ ~ ~ 6 1 , ~  kelJedo e Vi\ianc Nogucira h e ~ c d o  Guerra, LACM/lP/USP, MÓdu10 1 NB,  Infância e 

Violência Doniéstica. p/15 



Uma criança que sofreu danos físicos ou danos que parecem que lhe 

foram infligidos por outros meios que não OS acidentais. (Código Criminal da 

Califórnia in Giovannoni, J. e Becerra, R., 1979).'"0bservam as autoras, que esta 

estas definições são da década de 60. 

Na França, esta conceituação jurídica, verifica-se em dois artigos do 

Código Penal, que mencionam atas (arts. L 62 e L 378); as sevicias ou privações 

sobre a pessoa de menores de 15 anos. 

O artigo 375 do Código Civil Francês tenta delimitar as situações de 

perigo para menores de 18 anos, se a saúde, a segurança ou a moralidade de um 

menor não emancipado estão em perigo. 

0 artigo 1' do Decreto de 7 de janeiro de 1959 também faz o 

mesmo: Famílias cujas condições de existência podem colocar em perigo a saúde, a 

segurança, a moralidade ou a educação de seus filhos. 

Da mesma forma, O artigo 225 do Código da Família e da 

Assistência Social e o artigo L 166 do Código de Saúde Pública: se a saúde da 

crian~a está comprometida pela ausência de cuidados convenientes, por maus tratos 

OU maus exemp~os.'" 

148 - idem. P. 1 1  
14' - ~ ~ f i ~  Amélia he\redo e Vi\,iane Nogueira Azevedo Guem, IP/USPiLACRV2OOO, mod. 1 AJB p, 12 



4.9 - 0 s  dados internacionais de violência domestica contra a 

Criança e o Adolescente em outros Países. 

0 s  dados internacionais, quanto a problemática da violência física 

fatal em família, apesar de todos os esforços de coleta empreendidos, são 

considerados esparsos, revelam problemas de consistência e sobretudo, referem-se 

aos Estados Unidos e lnglaterra.Is0 

Esses dados revelam, em especial quanto aos Estados Unidos, 

alguns aspectos que se destacam: 

quanto ao tipo de violência, captados em estatística os tipos - 

físico, sexual, psicológicos e a negligência. 

Quanto a idade das vítimas - gira em torno de sete anos,( sendo 

que 37% delas abaixo dos seis anos). 

Quanto ao relacionamento agressor-vítima - % dos casos dizem 

respeito aos pais biológicos e filhos. 

Mortalidade - 1.155 vítimas. (Dados 1990) 

Vitimas removidas de seu lar - 73.500 (Dados 1990). 

Quem procedeu a notificação - 51% das fontes de notificação 

são representadas por profissionais, sendo que em vinte estados americanos os 

150 - Maria Amélia hcvcdo e Viviane Nogucira h.cvedo Guem, modulo lA/F3. p.40 



educadores forma considerados a fonte básica e em outros 18 estados 0s 

assistentes sociais tiveram esta mesma considera~ão.'~' 

Quanto aos problemas de maior gravidade, enfrentados pelas 

famílias nas quais se registrou a incidência de violência Doméstica, destacaram- 

se: ' 52 

O emprego e drogas - I' lugar 

A pobreza e precárias condições de habitação - 2' lugar 

Dificuldade dos pais, pela deficiência ou ausência de habilidades 

especificas para o exercício desta função, devido a problemas emocionais, e 

compreensão deficiente acerca do desenvolvimento infantil; pais jovens - 3' lugar. 

Repetição de comportamento de violência doméstica, recebida 

na infância pelos pais. 4' lugar. 

Outra questão critica que merece Ser ressaltada é a que diz respeito 

ao que aconteceu à vitima ou aos seus familiares após a notificação do caso. 

0 s  dados apontaram que em média, 76% dos casos recebem algum 

tipo de serviço espelhado pelo atendimento individual Ou familiar e seguido por açõeç 

de apoio à famjlia corno auxilio financeiro, creches, educação para pais etc.153 

151 - idem 40. 
152 - idem 



Em se tratando da modalidade de violência física fatal, chama a 

atenção nos relatos de estudos e pesquisas internacionais, demonstrados por Maria 

Amélia Azevedo e Viviane Nogueira Azevedo ~uerra,'-quanto aos Estados Unidos, 

neste foco, a morte da vítima como conseqüência de quadros de violência. Embora 

este tipo de fato seja relativamente infrequente, o seu índice, confirmado por serviços 

de proteção à Infância, tem subido regularmente desde 1987. O índice de mortes 

fatais subiu de 1.3 por 100.000 para 1.81 entre 1985 e 1995, ou seja, 39% de 

Outro fato desalentador é que cerca de 46% das crianças que 

faleceram entre 1993 e 1995, já tinham seus casos notificados aos serviços de 

proteção à Infância anteriormente, denotando, por um lado, uma incapacidade destes 

mesmos serviços para impedir que tais eventos 0corres~em.l~~ 

Quanto a Inglaterra registram a pesquisas: 

"Que a violência fisica ocupa o I' lugar; 

Que as vítimas são de todas as idades, mas que o fenômeno vai 

decrescendo perto dos 18 anos quanto a vítima talvez reúna maiores 

de defesa; 

Is3 - idem 
154 - 
155 

idem, p. 43, 
- idem, p. 43 
-idem, p. 43 



Do ponto de vista de gênero as meninas são as vitimas preferenciais, 

OU seja, uma vez mais a mulher-criança paga um preço mais 

elevado, além de toda a discriminação inerente ao próprio sexo 

femíníno; 

0 s  agressores são basicamente os próprios pais biológicos; 

Que a violência traz como uma das suas conseqüências perversas a 

morte da vitima, morte essa que vem aumentando insidiosamente 

(entre 1985 e 1995 registrou-se um crescimento de 39%), dando-nos 

conta de que devem estar se incrementando meios mais severos de 

impor violência a crianças e ado~escentes"'~~. 

Por outro lado as estatísticas escondem cifras ocultas porque os 

profissionais não conseguem percebê-los, ou seja porque se negam a vê-los por 

conta de uma série de bloqueios que enfrentam. 

O silêncio das vítimas, dos agressores e de outros parentes sobre o 

fenômeno também funcionam com0 ekmentos que contribuem para a existência da 

referida cifra oculta. 

A violência sexual esta subestimada, Uma Vez que a conspiraç& de 

silêncio que paira sobre a violência doméstica incide ainda mais sobre aquela de 



caráter sexual, menos visível do que um quadro de violência física ou de 

negligência.15' 

Maria Amélia Azevedo e Viviane Nogueira Azevedo, afirmam que "há 

uma esperança no fim do túnel", uma vez que na Europa se organiza um movimento 

mundial, no sentido de coibir a punição.corporai nas relages pais-filhos. 

"Há um 'processo de conscientização que vem se 

estabelecendo paulatinamente e que tem como objetivo 

demonstrar que há outras formas de se ensinar uma 

criança, não precisando reconhecer ao disciplinamento 

físico. 

Estes processo de conscientização vem acoplado, em 

alguns lugares, com o estabelecimento de legislações que 

proíbem tal tipo de discip~inamento."'~~ 

Este é o caso de países Como: Suécia, Finlândia, Dinamarca, 

Noruega, Áustria, Chipre, Letônia e ~ r 0 á c i a . l ~  

I57 - ~ a n ~  Amélia keLredo e Vilrime Nogueira Azevedo Guem. LACRLIIPIUSPI Módulo 1 A/B p.45 a 47 
158 - idem p.48 
l S y  - ~ / ~ ~ , ~ d ~  e G~~~~~ ~ ~ ( â ~ ~ i a  e ~iolCncia Doméstica. M. 1 m. p. 30-USPLACRI-2000 
160 - idem, 



4.10 - A violência domestica em família na realidade brasileira. 

No Brasil a conceituação jurídica de violência doméstica encontra-se 

sob a definição genérica de maus-tratos, inserida no artigo 130 da Lei 8069190, e art 

136 do Código Penal, devendo o ordenamento positivado medidas claras, como 

conceitos, definições, tipificação, sobce a questão da violência domésticas e suas 

modalidades, a fim de dar-lhe tratamento cientifico, jurídico, psicológico, social, e 

educacional, para prevenir, combater e erradicar a violência doméstica contra a 

criança e o adolescente. 

O tratamento positivado da proteção da infância e adolescência no 

Brasil será objeto de um capitulo próprio no presente trabalho. 

Cumpre-nos porém destacar que a doutrina brasileira, já oferece 

sua contribuição, tratando do tema da violência doméstica sob uma visão 

multidiçciplinar, sob o aspecto psicológico, social, do direito, da medicina, entre 

outras ciências, como fenômeno de (re)~rodução'~', e problema de graves 

conçeqüênci;is seja para as vitimas, seja para o contexto dos demais prejuízos que 

violência doméstica 

-idem, p. 38. 
162 - ANEXOS - pesquisa a ponta do Iceberg - VF - Violência Física; VS -Violência Sewal; Vp - Violência 
ps,colágica~ - vlq - violência Fatal; M - Mascdino - F- feminino 



Exemplos em números pesquisados- LACRIIIPIUSP - 

2002/2003: 63 

Total de 128 municípios pesquisados no Brasil - LACRIIIPIUSP 

População com até 19 anos: 20.561.279 
+ 

Tratando-se de Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes, 

para este estudo, optamos pela conceituação mais abrangente do fenômeno165, que 

é apontada por Maria Amélia Azevedo e Viviam Nogueira Azevedo Guerra, como: 

~ o d o  ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis 

contra crianças e/ou adolescentes que, sendo capaz de causar dano físico, sexual 

elou psicológico à vitima - implica, de Um iado ru"fIa transgressão do poderldever de 

proteção do adulto e, de outro, numa coisificaçáo da Infância, isto e, numa negação 

do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas 

em condição peculiar de desenvolvimento. 

- 

'63  pCSQUiSa realiznd;i LACRJ 1 rP / USP - Laboratório de Estildos da Criança - Instituto Psicologia da 

ano 2002 
sexo masc 
sexo fem 

universidade de São paho. 
164 - dados do IBGE utilizados na pesqilisa - CENSO 2000 
16' - Maria Amélia Aze1ledo e Viviane Guerra, tratam da violência donlestica Contra a criança e do adolescente 
como fenonleno endêiiljco e não meramente epidênuco em cada sociedade ao longo do tempo. 
166 - ~ ~ r j ~  AinClia kcvedo e Viviane Nogueira Azevedo Guem, USPLACRI-2000. página 12, nlódulo 1 m. 
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"Em todo o planeta terra e preciso - ' partindo do sentimento e da 

idéia de infância, construir a cultura da infância onde a infância cidadã pode ser uma 

das manifestações,'67enquanto ser político, sujeito de direitos, necessitando de 

proteção legal enquanto cidadão de 1' ~ l asse . ' ~ "  

4.1 1 - A violência doméstica em suas modalidades. 

Para a modalidade especificamente denominada como 

violência física e fatal, o tema é assim abordado ~ientificamente:'~~ 

Trata-se da violência praticada em família contra filhos ou filhas, 

crianças e/ou adolescentes, cuja conseqüência acaba sendo a morte destes. (grifo 

nosso). 

VIOLÊNCIA F/SICA - se constitue no uso da força ou atas de 

omissão praticados pelos pais ou responsáveis, com 0 objetivo claro ou não de ferir, 

deixando ou não marcas evidentes, Sã0 Comuns nlurros e tapas, agressões com 

diversos objetos e queimaduras causadas por objetos Ou líquidos quentes. 

16' - idem, p. 15 
Ih8  - idem p. 14 
16' - idem, p.79 



No sentido das estatísticas inglesas, a violência física inclui o 

envenenamento deliberado, sabendo-se com certeza ou suspeitando-se que foram 

 provocado^."^ 

b) VIOLÊNCIA SEXUAL - diz-se do abuso de poder no qual a 

criança ou adolescente é usado para gratificação sexual de um adulto, sendo 

induzida ou forçada a práticas sexuais Com OU sem violência fisica.I7' 

No ensino doutrinário a tentativa de definição de abuso sexual da 

criança e do adolescente, assim se encontra modulada: 

Por abuso-vitimizaçáo sexual entendemos todo ato ou jogo sexual, 

relação heterossexual ou homossexual entre Um ou mais adultos e uma criança 

menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular sexualmente a criança ou utilizá-la 

para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa OU de outra pessoa.173 

Nesta definição chamam a atenção as doutrinadoras do conceito 

acima para a adulto, genérica demais - a ser substituida por sais 

jbiolóaicos, por afinidade) responshveis (tutores...)   ar entes ( irmãos, avbs, 

quando tratamos de violência sexual doméstica em família. (grifos 

nossos) 

87 - idem 
171 - Heloisa Helena Barbosa, 

- Maia ~ ~ é l i ~  Guerra e Viviane Nogueira k-elredo Guerra, LACR1/IP/USP - Infância e Violência 
~ ~ , , , é ~ t i ~ ~ ,  "0 ~ l l ~  insuuBcntalkado ~ransdisciplinar", lnodulo 3/A p.8. N o s  constam do original. 



Tratando-se de uma violência sexual doméstica contra crianças e 

adolescentes permite-se classificá-la como incestuosa entendendo-se por incesto 

toda atividade de caráter sexual, implicando uma criança de O a 18 anos e um adulto, 

que tenha para com ela seja uma relação de consanguinidade seja de afinidade ou 

de mera responsabilidade. 1 74 

c) VIOLENCIA PSICOLÓGICA - é praticada mediante rejeição, 

depreciação, discriminação, desrespeito e punições exageradas, que não deixam 

marcas visíveis, mas marca por toda a vida.I7' 

Tortura psicológica, ocorre quando pais ou responsáveis 

constantemente depreciam a criança, bloqueiam seus esforços de auto-aceitação, 

causando-lhe grande sofrimento mental. Ameaças de abandono também podem 

tornar uma criança medrosa e ansiosa, representado formas de sofrimento 

psicológicos. 176 

d) NEGLIGÊNCIA - Ato de omissão do responsável pela 

criança ou em prover as necessidades básicas para seu 

desenvolvimento. 

Configura-se quando OS pais ou responsáveis falham em termos de 

prover as físicas, de saúde, educacionais, higiênicas de seus filhos 

"3 - ~h~ ~ ~ , é l i ~  k e w d o  Guerra e Viviane Nogueira Arevedo Guem LACRIIIPNSP - Infância e Vial(incia 

~ ~ ~ é ~ ~ i ~ ~ ,  . . 
IQ OLhar.insvunientalirado ~ransdixiplinar", n10dUlo 31A p.8. gnf0s constam do original 

'14 - idem, p. 8 
175 - FONTE - \~q+w.abrapia.com.br 
176 - ~ ~ f i ~  ~ ~ é l j ~  ~ ~ , ~ d ~ ,  Vivime Nogueira Azevedo Guerra. Com Licença vsrnos A luta. p. 26 



elou de supervisionar suas atividades, de modo a prevenir riscos e quando tal falha 

não é o resultado das condições de vida além do seu contr01e.l~~ 

4.12 - Dos relatos julgados das situações de violência domestica 

contra a Criança e o Adolescente - Trjbunais Brasileiros. 

A Jurisprudência brasileira, necessita expressar entendimento pela 

via da interpretação e unidade de linguagem jurídica, quanto a manifestação da 

violência doméstica em família, para a protege da criança e do adolescente, bem 

como para punição exemplar dos agressores. 

A linguagem utilizada nos julgados, em que se verifica a ocorrência 

de violência domestica familiar é assim identificada - "maus tratos", "tortura", 

"materialidade penal", lesões corporais", OU outras especificas ao tipo penal, por 

vezes polissêmica, confusa, não'reúne consenso e esta longe de oferecer uma 

abordagem real quanto ao problema da violência praticada no âmbito da família, 

punição adeqdada aos agressores e efetiva proteçáo da vitima; Veja-se o exemplo 

do termo "maus tratos", ser genericamente identificado em situações de violência 

física sob o de lesões corporais OU todura; - "todura", que também é 

empregado para identificar situação de violência psicológica; "maus tratos" utilizado 

em de mode da vitima, que deixa de ser tipificado como violência física 

177  - Maria Amelia Azevedo Guerra e Viviane N. Azevedo Guerra, p.26 



fatal, ou homicídio, para crime de lesão corporai seguida de morte; "maus tratos" 

para identificar violência sexual seja o atentando violento ao pudor ou o estupro ou 

os chamados atos libidinosos; "maus tratos" utilizados para a violência negligencial, 

identificado como crime de periclitação da vida e da saúde. 

A adesão efetiva da causa da prevenção e combate da violência 

doméstica em família contra a criança e 0 adolescente, a fim de evitar a violência 

repetida em suas várias facetas, necessita de participação efetiva dos profissionais 

de direito entre outros, a uniformização de linguagem na construção de um conceito 

jurídico de violência doméstica em suas varias modalidades, aqui tratadas - a física, 

sexual, psicológica e a negligencial, usando Coft-10 parametro o caminho construído 

pela doutrina no uso apropriado de conceitos que contribuem para identificar, 

prevenir e coibir a violência, ou punir os culpados adequadamente. 

NOS relatos a seguir, em decisões proferidas pelos Tribunais 

brasileiros apontados, temos a violência em suas modalidades física, sexual, 

psicológica e negligenciaIl por vezes tratadas genericamente como "maus tratosn, 

"lesão corporalv, crime de periclitação da vida e da saúde" OU abuso, longe portanto 

da realidade do sofrimento real enfrentado pela vitima, 0s acórdãos a seguir são 

transcritos para uma tentativa de convidar a todos 0s profissionais do direito a 

aderirem efetivamente a proteção da criança e do adolescente, por outro Iado 

revelam culturalmente a posição da criança no âmbito da família, demonstrando que 

na realidade de muitas crianças brasileiras, o sofrimento físico, moral e espiritual da 

violência doméstica, é uma rotina, situação a qual atribuímos muitas das 







ser humano, tornando-o desorientado, depressivo e sujeito as mais várias reações, 

dentre elas, aquela que mais interessa a que tortura - o irremediável medo. 

(Apelação Criminal n. 192.122-3- Taubaté - S. PAULO - 2' Câmara Criminal - 
Relator: Prado de Toledo - ( 16.10.95). 

1) A presença da violência física fatal, onde o agressor assumiu o 

risco de matar, e a tipificação deixa de ser a do crime de homicídio, para 

simplesmente lesão corporal seguida de morte: 

Tribunal de Justiça de São P~uIo: '~' 

"LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - Caracterização - 

Ofensa à integridade física da vitima com seis anos de idade - Emprego de água 

fervente - Constatação de queimaduras de I'. 2' e 3' grau, em 30% da área corpórea 

- Ocorrência de broncopneumonia em vigência de tratamento de queimaduras - 

Condenação mantida - Recurso não provido. (relatar: Bento Mascarenhas - 

Apelação Criminal 100.452-3 - Moji das Cruzes - SP - 25.02.91 ". 

A presença da violência sexual, e física sob a insígnia dos vocábulos 

genéricos "maus tratos" : 

180 

181 
- idem fontc citada. 
- idem 



Tribunal de Justiça São Paulo: 

"MENOR - Sujeita a maus-trato~, violência psicológica e sexual, 

conforme relatório da Coordenadoria de Bem estar Social da Prefeitura de 

Hortolândia - Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por 

ausência de interesse de agir, sob 0 argumento de que o Conselho Tutelar tem 

atribuições para aplicação de medidas adequadas - Inadmissibilidade - Não é lícito 

a autoridade judiciária permanecer inerte na averiguação dos graves fatos 

apontados, tendo em conta a doutrina da proteção integral acolhida pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente e o previsto, principalmente, nos seus artigos 4' e 153 - 
Providencias que deveriam Ter sido tomadas até de ofício pela autoridade judiciária 

- Recurso provido, com a reforma da sentença par instauração de procedimento 

verificatorio e aplicação das medidas protetivas necessárias. (apelação Cível n. 

77.77-013 - Sumaré- SP - Câmara Especial - Relatar Sérgio Gomes - 14.05.01 - 

U.V.). 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

Ementa. Atendado violento ao pudor. Palavra da vítima, de 09 anos, 

coerente e minuciosa nas duas fases de persecutio criminis, corroborada pelo 

restante da prova testemunhal constate dos autos. Condenação mantida. 

Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos na 

clandestinidade a palavra da vítima assume vital importância na elucidação da 









da medida de proteção consistente em abrigamento. Refere ter a visita domiciliar 

realizada na residência dos genitores revelado as péssimas condições de 

habitalidade em que vivem. Diz que OS requeridos são dependentes de álcool e 

permutam os alimentos dos filhos por bebidas alcoólicas quando estão sem dinheiro. 

Assevera, ainda, que os mesmos não exercem qualquer atividade remunerada, 

vivendo em estado de absoluta miséria.. Menciona que as crianças são sustentadas 

por vizinhos. Por fim, alega que M.G.L. e J.G.L. são seguidamente vítimas de 

violência física e psicológica por parte dos réus, apresentando equimoses, cortes e 

machucados no corpo. Requer o provimento da ação, para destituir os demandados 

do pátrio poder e colocar os filhos em família substituta 

A doutrina tem uma visão muito clara quanto as modalidades da 

violência em família contra a criança e o adolescente, tratando-a inclusive por 

modalidades especificas, tornando os caminhos abertos para outros profissionais a 

fim de defender e proteger os direitos fundamentais a dignidade humana pela 

integridade corporal e mental a todas as crianças e adolescentes. 

4.13 - A interpretação do Conceito de Violência Física, 
Psicológica e Sexual para o crime de tortura. 

Como tendência de uniformização do entendimento da violência 

doméstica em família contra a criança e o adolescente, encontramos na pesquisa de 

julgamentos em de violência, a substituição da abordagem de maus tratos, 

nos Tribunais a seguir apontados, onde a interpretação da violência doméstica em 



suas modalidades física, sexual e psicoiógica, passam a ser tipificadas como crime 

de tortura. 

A tortura, tem tratamento por lei especifica no Brasil. Consoante 

dispõe o artigo 1°, inciso 11, da Lei n. 9.455197, constitui crime de tortura "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." 

Por sua vez, o delito de maus tratos, consoante os ensinamentos de . 

Álvaro Mayrink da Costa, consiste "no abuso dos meios de coerção e disciplina, por 

parte de uma pessoa, em prejuízo de quem está sob sua autoridade, guarda ou 

vigilância, por motivos de educação, ensino tratamento Ou custódia, ou na sujeição a 

trabalho excessivo ou inadequado, ou na privação de alimentação ou cuidados 

indispensáveis, colocando em perigo a vida ou a saúde do ofendido." (in "Direito 

penal: parte especial", 5 a. Edição. Ed. Forense, 2003, P. 337). 

Mais adiante, conclui o autor: 

"De pronto ganha estridéncia que. em uma sociedade democrática e 

moderna, os castigos corporais, como meio de corrigir, estão 

totalmente abolidos, inadmissíveis na escola, no trabalho, no 

hospital, no lar, nos quartéis, nas delegacias de polícia e nas 

(exposição a intempéries, redução de horas de 

descanso, vestuário deficiente, privação de cama, de roupa de 



higiene, não prestação de assistência médica diante da enfermidade, 

trabalho escravo, ausência de alimentação devida ou obrigatoriedade 

de comer insetos ou repelentes, confinamento em quartos ou 

cubíc~~os), uma vez que expõem a perigo concreto a vida ou a saúde 

da vítima. Os castigos físicos, ao final do milênio entram em desuso, 

como corretivos inócuos e violadores da dignidade da pessoa 

humana, mas espelhados no papel psicológico de seu autor."'82 

Transcrevemos a seguir alguns destes julgados a titulo 

exemplificativo: 

1 ) A violência física, reconhecida Com0 crime de tortura, julgados de 

Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e Rio Grande do Sul: 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 

Segunda Turma Criminal 

Habeas Corpus - N. 2004.003887-910000-00 - Ribas do Rio Pardo. 

Relatar - Exmo. Sr. Des. João Carlos Brandes Garcia . 

Ementa - Habeas Corpus - Tortura praticada contra filho menor - 

prisão em flagrante - pretendida à liberdade provisória - vitima que já não encontra 

na guarda da mãe medidas cabíveis em desfavor dos pais OU responsáveis pelo 

menor que se encontra eiencadas no art. 130 do Estatuto da Criança e do 

- 
182 - W W W , T J S C . ~ ~ , ~ ~ / , u ~ s i i N d ~ n c i a ~  Apelação Crinlinal no. 2003.022899-3, Relator- Juiz Jose Carlos 

Carstcns KOLER. 





Tribunal de Justiça do Rio Grande do SUI:''~ 

Ementa: Lei 9.455197. Crime de Tortura praticado pelo pai contra 

filha de quatro anos de idade. Delito caracterizado. Impossibilidade de 

desclassificação para lesões corporais ou maus tratos. Recurso improvido. 

Unânimes. Des. Ivan Leomar Bruxel - relator. Apelação crime no. 70008034084 - 

Porto Alegre - RG. 2004. 

Parte do Relatório: 

0 Ministério Público ofereceu denúncia contra L.F.S, com 23 anos de 

idade, por infração ao artigo I", inciso 11, e 4", inciso 11, da Lei no 9.455197 porque 

no dia IgJUN03, por volta das 06h45min, na Rua Ramiro Barcelos, nesta cidade, 

mediante o emprego de violência, submeteu a vitima P.S.S., sua filha, com 04 anos 

de idade a intenso sofrimento fisico e mental. Na ocasião, O acusado, abusando do 

pátrio-poder, espancou a sua filha de forma violenta, imoderada e cruel, desferindo 

golpes com um escováo por todo O corpo da criança. A violência empregada pelo 

denunciado produziu lesões corporais de natureza leve. A violência empregada pelo 

denunciado produziu lesões corporais de natureza leve. 0 denunciado agiu sob o 

pretexto de aplicar castigo pessoal a vitima, que havia urinado na cama. 

3) A violência sexual, atentado violento ao pudor, maus tratos, 

tipificados como crime de tortura: 





físico ou psíquico na vítima, na medida em que a espancava reiteradamente, não há 

como prevalecer a tese de que houve apenas excesso nos atos de correção e 

educação, restando inviável o pedido de desclassificação da tortura para o crime de 

maus-tratos. Pleito Ministerial de reconhecimento d causa de especial aumento 

inserta no artigo 9' da Lei de crimes hediondos. Violência presumida. Impossibilidade 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

Apelação Cível no. 7000501 3552 

Relatora: Maria Berenice Dias 

Data Julgamento 19/02/2003 

Ementa: ECA. Medida de Proteção. Ainda que o feito tenha resultado 

na modificação da gu.arda da criança, não há falar em cerceamento do direito de 

defesa da mãe destituída da guarda, que teve a oportunidade de se manifestar 

perante o juizo, mesmo em face das contundentes provas evidenciando os maus 

tratos e o abuso sexual sofridos pela menina com a Sua conivência. Apelo 

desprovido. 

A visão do Superior Tribunal de Justiça: 

Superior Tribunal de Justiça 



Processo RESP 610395 / SC 

RECURSOESPECIAL 2003101 75343-3 

Relator(a) Ministro GILSON DIPP - 

Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA 

Data do Julgamento 25/05/2004 

Data da PublicaçãolFonte DJ 02.08.2004 p. 544 

Ementa Criminal. Resp. Tortura qualificada por mode. 

Desclassificação para crime de maus tratos qualificado pela morte promovida pelo 

Tribunal a que. Revisão da Decisão. Impossibilidade. Incidência da súmula "0. 

071ST J. Recurso não conhecido. 

1. A figura do inc. II do ad. I.', da Lei n.O 9.455197 implica na 

existência de vontade livre e consciente do detentor da guarda, do poder ou da 

autoridade sobre a vítima de causar sofrimento de ordem física ou moral, como 

forma de castigo ou prevenção. 

11. O tipo do art. 136, do Código Penal, por sua vez, se aperfeiçoa 

com a simples exposição a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade 

guarda ou vigilância, em razão de excesso nos meios de corre@o Ou disciplina. 



III. Enquanto na hipótese de maus tratos, a finalidade da conduta é 

a repreensão de uma indisciplina, na tortura, o propósito e causar o padecimento da 

vitima. 

IV. Para a configuração da segunda figura do crime de tortura é 

indispensável a prova cabal da intenção deliberada de causar o sofrimento físico ou 

moral, desvinculada do objetivo de educação. 

V. Evidenciado ter o Tribunal a quo desclassificado a conduta de 

tortura para a de maus tratos por entender pela inexistência provas capazes a 

conduzir a certeza do propósito de Causar sofrimento físico ou moral a vitima, 

inviável a desconstituição da decisão pela via do recurso especial. 

VI. Incidência da Súmula n.' 07/STJ, ante a inarredável necessidade 

de reexame, profundo e amplo, de todo conjunto probatório dos autos. 

vil. Recurso não conhecido, nos termos do voto do relator. 

A visão do Supremo Tribunal Federal. 

HC 84037 / SC - Santa Catarina 

Relator(a): Min. Ellen Gracie 

Julgamento: 13/04/2004 Órgão Julgador: Segunda Turma 

publicação: DJ .data-30-04-2004 PP-00070 . Ement. V0l.-02149-o9 

PP-01781 





5.1- Histórico da Violência Domestica contra a Criança e o 

Adolescente no Brasil. 

Nos relatos históricos no campo da Psicologia, registram 

pesquiçadores, não ter o Brasil a "história escrita" da violência praticada em família 

contra a criança e o adolescente, afirmam elas que "produzido enquanto fenômeno 

humano, a violência doméstica contra Crianças e Adolescentes acaba interferindo na 

sociedade que a produziu e criando, a médio e longo prazo, condições para sua 

superação."'84 

Na história da violência contra a criança e o adolescente, algumas 

das construções nacionais identificáveis do fenômeno, estão referenciadas em três 

momentos da história sócio-econômica brasileira'85, iniciando-se tais relatos pelos 

períodos Colonial (1 500 a 1822), Império (século XIX); Republicano ou modernidade, 

segundo ambas a partir dos anos 50 a 80, onde estudos temidos passaram a ser 

incremer,tados como forma de subsidiar políticas públicas para as crianças 

brasileiras: 

\ 

184 -AZEVEDO E GUERRA, Infância e Violência Fatal em Família. p. 58 e 59 
185 - idem, p. 58 



PER~ODO COLONIAL (1 500-1 822) - com registros esparsos, e 

quase sempre provenientes, de padres jesuítas e capuchinhos, e relativos, em sua 

maioria, ao infanticídio enquanto morte de bebês praticada pelos pais. 

MORTE DE CRIANÇAS ~NDIAS, cujas mães matavam os filhos por 

vingança de união com inimigos da tribo, de união com índios da mesma tribo, 

quando se sentiam desamparadas; 

CRIANÇAS ESCRAVAS, porque integravam o capital (humano) do 

seu Senhor, eram separadas de seus pais, e criadas em péssimas condições, 

tratadas como pecinhas ou crias do Senhor. Estas crianças eram criadas pela 

comunidade escrava feminina nas senzalas das fazendas OU por grupos de pessoas 

nas áreas urbanas, tornavam a morte um perigo à espreita da maternidade 

descontrolada. Por outro lado, no tempo da escravidão, quando a criança era filha de 

uma mulher branca com escravo, seu destino era a morte. Charles ~ x ~ i l l ~ ' ~ ~  conta 

que num desses casos, a criança foi jogada num chiqueiro pelo marido (traido) e a 

mãe morreu três dias depois entre OS escravos. Tais fatos apontam na direção de 

que ao longo e no bojo da escravidão a morte de crianças escravas ou filhas de 

escravo era algo e tão banal quanto a própria vida dessas crianças que, se 

vingassem outras crianças mercadoria, bens descartáveis e substituivei~. Sua 

morte era não apenas tolerada com0 previsível. Já Suas vidas podiam ser definidas 

como wcrônicas de uma morte anunciada"; 

186 - ~~~~~l~ por Mana Amelia Azevedo e Vi~iane Guerra, P 61, Infância e Violência Fatd em 
Família, cujos dados do autor do exemnpio Serao arrolados na bibliografia.. 





O século XX - no âmbito da história da Infancia - caracteriza-se por 

ser o chamado Século da Criança, graças ao florescimento das Ciências das 

Crianças (Psicologia, Pediatria etc.) e dos Movimentos de promoção e defesa dos 

Direitos da Criança ancorados respectivamente na Idéia de Infância e no Valor da 

lnfância.lgl 

Na lógica da modernidade, a criança passa a ser vista como um 

bem conservável porque valioso (Útil), enquanto promessa e projeto de Homem 

produtivo, cabendo as ciências da criança ensinar como fazê-lo.1Q2 

A morte de crianças passa a ser concebida como desperdício 

inaceitável e criminoso, especialmente dentro do modelo burguês de família, 

instituição voltada, por hipótese, para o investimento afetivo e a proteção tutelar da 

infância. Pesquisas e levantamentos sobre a situação da infância no Brasil começam 

a serem timidamente desenvolvidos na primeira metade do século e vão ser 

incrementados, sobretudo, a partir dos anos 80, Como forma de subsidiar políticas 

públicas capazes de garantir a todas as crianças brasileiras, o direito a vida e a uma 

qualidade de vida digna da pessoa  mana.'^^ 

Estatísticas de morte na infância e Adolescência começam a ser 

produzidas e compiladas e os Casos de óbito em família surgem como problema 

- 

''' - idem, 62 
19' - idem ,62  
193 -idem 62 



social, inicialmente categorizado como Acidentes Domésticos na órbita das 

Estatísticas da saude.Ig4 

Para se compreender o fenômeno da violência domestica contra 

crianças e adolescentes brasileiros, é preciso observar também na nossa história 

aspectos econômicos, vivemos num país desigual, onde os 20% mais ricos têm um 

rendimento 26 vezes maior do que 0s 20% mais pobres.lQ5 

Apesar da tendência positiva, a desigualdade de renda pouco se 

alterou no período 1922 a 2002.'" 

Conforme a pesquisa LACRIIIPIUSP - 2003, no ano de 2002 

registrou-se para o total de 128 rnunicipios brasileiros - foco da pesquisa - (15.974) 

casos de violência doméstica contra a criança e 0 adolescente em suas modalidades 

pesquiçadas, física, sexual, psicológica e negligencial, com aumento significativo de 

casos para o ano de 2003 - (20.757)-"~ 

Estes dados econômicos do Brasil permitem entender a violência 

Doméstica contra crianças e adolescentes brasileiros como: 

194 - idem, p. 62 e 63 
'95 - ~~n~ hAe\,edo e Viviane Nogueira Aze\ledo Guerra, Infância e violência doméstica, n,ódulo 
AIB, LACRI/IP/UPS, p. 24/27 
lg6 - Relatório do governo brasileiro e das Nações Unidas aponta que país deve cumprir vários dos Objetivos de 
Desenvolvinlen~o do MiIêio. D idgado  em 04.10.2004. WWW.PNUDBRASIL.COM.BR. 

197 - Pesquisa - LACRI/IPNSP- integra ver ANEXOS. 



1- Manifestação de desigualdades sociais num País desigual; NO 

caso, desigualdades de geração(adu1to versus criançaladolescente) e de gênero 

(masculino versus feminino) etc. 

2- Manifestação de cidadania precária, num pais de marcada 

pobreza Política. No caso, convivência até certo ponto pacífica, da maioria da 

população, com índices extremamente alarmantes de incidência e gravidade de 

violência Doméstica infanto-juvenil. - 

3- Manifestação de uma cultura de transgressão; No caso, 

persistência da defesa de uma pedagogia do (psico) tapa (enquanto forma legitimada 

de educar as crianças, ainda que com castigos físicos e morais e de uma pedagogia 

da ninfeta (enquanto pseudo valorização da menina moça). 

4- Permite ainda conceber que esse perfil se produziu historicamente 

no bojo das transformações sócio-ecônomicas e políticas cujas raizes remotas estão 

no processo colonizatório tão bem descrito em sua dialética por Bosi (qgg3), e 

enquanto teatro dos vícios por Emanue1 Araújo (1993). Consequentemente, sua 

ruptura vai requerer mobilizaçáo social e paciência histórica!!!lss 

''= - Mafia Amelia ke\redo e Viviane Nogueira Azevedo Guerra, Inffincia e Violência Doméstica, 
LacriIlPlUSP - rnódulo 1 AIB. conclusões 1 a 4. 

1A/B, páginas, 24, 23,26,27,28, versão 2000). 



Neste ponto aderindo a corrente doutrinária da prevenção de 

violência doméstica destacamos a importtincia de se analisar do ponto de vista 

jurídico a existencia real da vi0l6nciaI perpetrada pelo pai, mãe ou responsdvel 

contra a criança e o adolescente, para a busca de uma solução jurídica preventiva, 

um desafio para o direito visto que atuaçã0 de fato têm se visto a partir do momento 

em que a situação de violencia transformou-se num inqu6rito policial, ou processo 

judicial, conforme se apreende dos julgados colacionados neste trabalho. 

Para nós esta tarefa se constitui em concretizar direitos 

fundamentais, aqui expostos, precisamente 0 principio da dignidade da pessoa 

humana, em suas projeções como a proteção da integridade da pessoa humana, 

física, moral, espiritual, em conjunto com a aplicação dos direitos sociais como o 

amplo exercício da educação, medidas que por si só não solucionarão o problema, 

mas poderão contribuir para a C O ~ S ~ ~ U Ç ~ O  de uma cultura de valor da criança e c;o 

adolescente, no sentido que OS agentes da violência, isto é, pais, mães, ou outros 

membros responsáveis pela proteção e cuidados, precisam ser reeducados. 

Analisaremos a prospecção da educação nesta Seara em capitulo específico neste 

trabalho. 

Renato Scalco Isquierdo, tratando do tema da tutela da crian~a e do 

adolescente como ~rojeção do principio da dignidade humana, escreve: "A violência 

e 0 desrespeito à criança e ao adolescente são num primeiro momento domésticos 

A não-interven@o do Estado nesta fase leva ao inevitável agravamento da situação 

e 4 marginaliza~fio do menor (...)", justifica a ~roteção integral, portanto, é, antes de 



tudo, uma ação preventiva, que procura agir na origem do problema, a família, e 

elege a própria família como meio de SOIU@O das violaçdes dos direitos da criança, 

tendo como principio a recuperabilidade da criança ou adolescente vitima ou 

causador da vio~ência.'~~ 

Concluímos nosso pensamento nesta fase, no sentido de que 6 

necessária a mobilização de todos, comunidade jurídica, a sociedade, e família para 

romper esta história de violência. 

5.2 - A história da Proteçao da Infancia para o Direito. 

Para o Direito a história da Proteção da infância surge com a 

doutrina dos direitos humanos, segundo Heloisa Helena Barboza: 

possível afirmar ter se verificado verdadeiro processo de 

expansão, na medida em que, a cada momento, os fatos sociais 

exigiam o reconhecimento de novos "direitos" que garantissem não 

só a convivência harmoniosa, mas principalmente o respeito aos 

valores envolvidos para não dizer postos em jogo, com aç 

modifica~óes do contexto s o c i a ~ . ~  

'99 - Renato scalco Isqujerdo, A tuteia da Criança e do Adolescente projeção dos princípios da dignidade 
da pcssoa,,in A mcons<ruq20 do Direito Privado, 0%. Judlb UWlns Cosia, p.527 
200 - sobre o ~ i i ~ ~ ó ~ i ~ ~  h proteção da infância no Brasil. Heloisa Helena Barbosa . "o principio do melhor 
iaeresre da (--ianp e do Adolescente, in " A família na 'lkavessia do Milênio, p. 202 



Registra Heloísa Helena Barbosa que a Constituição de Weimar de 

191 9, estabeleceu um novo modelo em matéria dos direitos sociais, "incluindo 

normas sobre casamento e juventude, O qual foi seguido e imitado nas Constituições 

que se editaram na Europa e mesmo na Carta Brasileira de I 934.201 

Para a corrente doutrinária Jurídica, a história da infância e 

adolescência no Brasil tem sua proteção legal iniciada em 1959, momento em que o 

Brasil assinou a Declaração dos Direitos da Criança, e na Convenção Americana de 

Direitos Humanos, conhecida com0 pacto de San Jose, ratificada pelo Brasil em 

1 992.202 

Em 1989, a Convenção Internacional sobre os direitos da criança, 

aprovada pela ONU, Consagrou a doutrina da proteção integral, que entrou em vigor 

internacional em 2 de setembro de 1990, sendo ratificada no Brasil pelo Decreto 

99.71 01 de 21 de novembro de 1 9 9 0 . ~  

Afirma Heloisa H. Barbosa que a educação não é mais um "Direito 

dos paiçl1, corno referido na Constituição de Weimar, mas uma "responsabilidade 

primordial" dos pais ( Convenção de 1989, art. 18,l ).204 

NO pensamento jurídico contemporâneo, Tânia Silva Pereira, 

- 

20' - idem ,202 
202 - idem 204.. 
203 - idem p. 202 
204 - idem p. 203 



Antonio Chaves e Antonio Carios Gomes da Costa, afirmam que "O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069190), concretizou e expressou os novos direitos 

da população infanto-juvenil, que põe em relevo o valor intrínseco da criança como 

ser humano e a necessidade especial de respeito a sua condição de pessoa em 

205 - idem p. 204 



6.1 - A Teoria da Proteçao Integral e o sentido de ser Criança e 

Adolescente. 

A tutela da criança e do adolescente afirma-se nos tempos modernos 

como projeção dos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade da 

autonomia no sentido de uma construção doutrinária da proteção integral. 

DO ponto de vista do direito como fenômeno social, afirma Norberto 

Bobbio que o homem não é mais considerado Com0 ente genérico, ou homem em 

abstrato, mas é visto na especificidade Ou na concreticidade de suas diversas 

maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc. Em substância: 

mais bens, mais sujeitos, mais status do i n d i v í d u ~ . ~ ~  
I 

A "multiplicaçã~'~ dos direitos do homem, esclarece Bobbio, ocorreu 

em três etapas, e para o interesse deste tema, abordaremos o terceiro processo, da 

passagem do homem genérico - do h~mem enquanto homem - para o homem 

eçpecifiu, ou tomado na diversidade de seus diversos Status sociais, com base em 

diferentes critérios de diferenciaçso (0 sexo, idade, as condições físicas), cada um 

dos quais revela diferenças especificas, que não permitem igual tratamento e igual 

206 - Norberto Bobbio, A era dos Direitos, p. 68 



proteção. A mulher é diferente do homem, a criança do adulto; o adulto, do velho; o 

sadio, do doente; o doente temporário do doente crônico; o doente mental, do outros 

doentes; os fisicamente normais, dos deficientes, e t ~ . ~ ' ~  

Para Bernardo Leôncio de Moura Coelho, a proteção integral deve 

referir-se a proteção judicial e à pr0teçã0 social, compreendendo medidas de 

prevenflo e medidas terapêuticas. 'OB 

O estudo e desenvolvimento, no campo jurídico, das questões 

relativas à proteção da criança e do adolescente é recente e remonta ao final do 

século XIX e ao início do século XX. Trata-se, portanto, de um ramo jurídico 

relativamente novo, que teve sua evolução mais significativa nesse século, a partir 

da atuação dos organismos internacionais na defesa dos direitos e garantias 

individuais, em especial a Organização das nações Unidas - ONU.= 

No final do século XIX que a correção paterna e os castigos 

corporais passaram a serem contestados. Período em que 0 jurista católico Bonjean 

edita obras significativas como Enfants et Parents Copables, surgindo na França, leis 

como as de 1889 que tratavam da perda da autoridade do pai e de 1898 sobre maus 

 trato^.^" 

207 - idem, p. 69 
208 - ~~~~d~ L ~ = , ~ ~ , ~  Moura Coelho, O bloco de constitucionalidade e a proteção à criança p. 261. 
2w - R~~~~ ~~~l~~ Isquierdo, "A criança e o adolescente e a dignidade Ilunlana", P. 591, in A r e c o n s t m ~ ã ~  do 
Direito Privado. 
210 - Tânia da Silva Pe;eira, Direito da Criança e do Adolescente, p.99 



A doutrina na construção do sentido de significado da infância tem se 

preocupado com a formação de conceitos e definições, que busquem uniformizar 

uma linguagem que valorize a criança e o adolescente, tipifique condutas e práticas 

criminosas como a discriminação e a violência em suas modalidades. 

No sentido desta con~truÇã0 encontramos a preocupa@o da 

expressão menor como palavra di~criminante.~" 

Um exemplo do tratamento discriminatório entre as crianças é o uso 

de palavras diferentes para designar crianças pobres ou ricas, como se faz hoje ricas 

é criança quem nasce numa família pobre 'menor'. 

"Na linguagem oficial, bem como na propaganda comercial, fala-se 

em "semana da criança", 'proteção da criança', 'programas para 

crianças' sempre referindo-se ás que gozam de melhor situação 

econômica e social. E nos próprios documentos oficiais, assim como 

na linguagem de entidades e pessoas, muitas vezes bem 

intencionadas, mas envolvidas pelo sistema circundante, fala-se em 

'semana do menor', 'menor delinquente', 'menor abandonado' e 

outras expressões semelhantes para designar a criança pobre e 

marginalizada, cuja marginaliza~áo Já @ rec0n hecida e formalizada 

pelo simples designativo de 'menor'. E, no entanto, estas também 

- &no Cav;ilien, (org). Falhas do Estatuto da Criança e do Adolesrente, 395 objeçGesp. 80 



são crianças, também são pessoas, mas para elas não existe o 

direito a serem reconhecidas e tratadas como pessoas."212 

A constituição Federal de 1988, entretanto, altera substancialmente a 

forma de atuação ate então adotada em relação aos menores, adotando 

expressamente a doutrina da proteção integral, O que veio a se concretizar em 1990, 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8.069/90. 

A Constituição acolheu expressamente, o principio da dignidade da 

pessoa humana e da solidariedade como "princípios fundamentais", estruturantes do 

ordenamento. A autonomia, por sua vez, é 0 principio que está na base do 

ordenamento e guarda relação com as regras que dizem respeito à pessoa e sua 

A doutrina jurídica da proteção integral consagra que: 

"0s djreitos inerentes a todas as crianças e adolescentes possuem 

características especificas devido à peculiar condição de pessoas em 

vias de desenvoivimento em que se encontram e que as políticas 

básicas voltadas para juventude devem agir de forma integrada entre 

a família, a sociedade e 0 Estado. Recomenda que a infância deverá 

212 - de ~ t , ~ ~ ~  Balari e Jamiz Korczak 0 direito da Crian~a ao respeito, Sã0 Paulo, Sununus, 1986, p. 

"3 - Renato Scalco Isquierdo., P. 524 









"0s direitos pertencem ao sujeito, membro do corpo social (...) por 

sujeito de Direito se entende o que domina com sua vontade os bens 

jurídicos, e não o que deles goza. O domínio da vontade ( e aqui se 

pode falar de autonomia da vontade) pode ser exercido pelo sujeito 

ou por alguém por ele, ocasião em que abre espaço para o instituto 

da representação como forma de viabilização do exercício dessa 

11 221 vontade . 

Tânia da Silva Pereira, leciona no sentido de que "Ser 'sujeito 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 

222 ,, protegidos . 

Destaca que o artigo 5' do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90) ao declarar que "nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressao, 

punido na forma da lei qualquer atentado, Por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais." 

Afirma Paolo Vercelone: 

"A plena capacidade jurídica do cidadão menor de idade quanto aos 

221 - Rosa Maria de Androde Neq,  ~ o ç õ e s  preliminares de Direito Civil, p. 115 





O art. 226 parágrafo 8' da CF, estabelece como obrigação do Estado 

a assistência a família na pessoa de cada um dos que a integram criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

No rol dos direitos fundamentais assegurados a criança e ao 

adolescente, destacamos aqui o direito a convivência familiar. 

É direito fundamental na Constituição Federal, art. 227 e no Estatuto 

- Lei 8069190 art. O dever da família, da sociedade e do Estado "colocar a criança e 

o adolescente a salvo de toda forma de discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

Crianças e adolescentes deverão ser prioridade nestes novos 

tempos. Solidários e não solidários, depende de nós a continuidade do efetivo 

processo de mobilização social em favor da criança e do adolescente. 

Tânia- da Silva Pereira afirma que "O direito da criança e do 

adolescente abraçou definitivamente a prevenção como proposta maior de ação.l1Z4 

Cabe ao Estado, a família e a sociedade civil em suas muitas 

representações como as Pastorais da Criança - Igreja Católica, Igreja Metodista, 

atuarem conjuntamente em todas as áreas de ~roteção da criança e do adolescente. 





A Lei 10.406/02, Novo Código Civil Brasileiro, em seu capitulo V, 

artigos 1630 a 1638, relaciona os direitos e deveres inerentes aos pais para com 0s 

filhos, no âmbito civil de suas relações. 

Representa avanço no entendimento das responsabilidades - 

direitos e deveres de pai e mãe em relação a pessoa dos filhos, quando trata do 

"Poder Familiar", reconhecendo como família ambos os cônjuges, ou conviventes, ou 

apenas um deles, entretanto deixou a desejar o legislador, quando permitiu o direito 

de castigar os filhos moderadamente, sem definir o que se pretende com a 

permissão de "castigos1' já que OS reprimiu sob o vocábulo genérico de 

"imoderadamente", - art. 1638, incis0 I. 

O art. 70 da Lei 8069190 ECA - No titulo Da Prevenção, atribui a 

"todosn o dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente. 

A doutrina especializada,2B aponta a falta de esclarecimentoç e 

definições como aquelas arroladas no capitulo 1 do presente trabalho, como 

deficiências legislativas que favorecem a prática da violência doméstica em família 

contra a Criança e 0 Adolescente. 

225 - Heloisa Helena Barbosa, O principio do melhor interesse da Criança e do Adolescente, p. 203. 11 
Congresso Bras. D. Fmiilia. Cwrd. Rodngo da Cunha Pereira. Grifas da autora. 
226 - ~ a n ~  Anlé]ia ke\redo e Vivime Nogueira Azevedo Guerra. 



Contra a punição física sugerem Maria Amelia de Azevedo e Viviane 

Nogueira Azevedo Guerra: 

"A punição física é duplamente uma prática e uma escolha. Muitos de 

n6s escolhemos, as vezes Consciente, as vezes inconscientemente, 

empregar alguma forma de disciplinamento corporal no processo de 

educação de nosso filhos. Isso é o que torna tão difícil para nós 

imaginar que não se .utilize tal disciplinamento. Nossas experiências 

de infância e as experiências de inwntáveis gerações antes de nós 

legitimaram a punição física e parecem nos obrigar a perpetuar o 

sofrimento que uma vez nos foi imposto. 

Nós frequentemente sentimos e agimos como se nós não tivéssemos 

alternativas para tais escolhas. À medida que comecemos a 

reconhecer as conseqüências, a longo prazo, pessoais e coletivas de 

tais punições, muitos de nós certamente começarão a recusar bater 

em crianças em nome de uma disciplina. Uma vez que 

que os disciplinamentos corporais são abusivos e 

eles frequentemente podem atingir a essência da própria vida 

ameaçando indivíduos e a humanidade como um todo, com danos 

sofrimentos e até mesmo com a morte, podermos começar a agir 

menos agressivamente, menos coercitivamente, menos 

violentamente e menos dolorosamente Contra as crianças cujaç idas 



desabrocharão neste planeta muito tempo depois que partimos. 0 

futuro estará definido por nossas escolhas e ações a t u a i ~ . " ~ ~ ~  

Analisados estes p ~ s i ~ i ~ n a m e n t ~ ~ ,  concluímos que o dever dos pais 

ou responsáveis por crianças e adolescentes em família, consiste quando observada 

a supremacia da vida, na preservação da integridade física e mental da pessoa 

humana em desenvolvimento, que precisa ser educada sem o estigma de gerações 

seguidas, que acataram a punição corporal e ameaças como meio de 

disciplinamento. 

Começa em família a proteção da infância e adolescêncja, 0s 

chamados usos e costumes de punição corporal como método de ensinar precisa ser 

abandonado. 

Estes valores elevados do sentido e significado da infância e 

adolescência, estão incorporados na doutrina da proteção integral, segundo afirma 

Heloisa Helena Barbosa, "o corpo con~titucional ratificou tal doutrina e explicitou o 

principio do melhor interesse da criança. aplicável a toda criança e adolescente. Em 

a partir de 1988, passaram tal doutrina e principio a reger, 

necessariamente, as relações familiares, que envolvem crianças e adolescenteS."*28 

227 - Mana **élia h,e\redo e Viviane Noyeira Azevedo Guem, - Infhcia e Violência Doméstira, p, 35- 
22% ~~l~~~ Earbosa, 0 princípio do melhor interesse..., p. 207 



A autora traz a luz a posição do Superior Tribunal de Justiça quanto 

a aplicação do principio do melhor interesse: 

li(. ..) decidindo recurso envolvendo pátrio poder e adoçáo, o mesmo 

tribunal pronunciou-se na linha de precedentes daquela Corte, no 

sentido de que 'a legislação que dispõe sobre a proteçáo a criança e 

ao adolescente proclama enfaticamente a especial atenção que se 

deve dar aos seus direitos e interesse e a hermenêutica valorativa e 

teleológica na sua exegese" ( Resp. 158920199). 

A Profa. Rosa Nery em apontamentos sobre o maltratado principio 

da dignidade da pessoa humana, ensina quanto a0 tratamento jurídico da família: 

"A família e a Escola são OS dois institutos sobre os quais se 

embasam a formação espiritual cultural e moral da sociedade civil, 

razão pela qual a Constituição Federal fixa princípios básicos 

informadores das regras que devem nortear o legislador 

infraconstitucionaI a respeito desses temas. Principalmente com 

relação à Família, esses princípios são da ordem espiritual, ética e 

religiosa, e não podem ser desconhecidos do ordenamento estatal. A 

sociedade familiar, que já ocupou 0 papel de organização político- 

econômica ordenada hierarquicamente, tende hoje, de maneira lenta 

e contraditória, a transformar-se em simples comunidade de afetos. A 



família é a primeira das instituições que, como o homem e por meio 

1 1  229 do homem, faz Direito . 

Concluímos com Norberto Bobbio, "Só então existirão direitos 

fundamentais da criança e do adolescente enquanto indivíduos, membros da família 

humana, ou melhor enquanto cidadão do mundo." 

6.4 - O Estatuto da Criança e do Adolescente e seu valor 

fundamental. 

Consigna o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu ~ r t .  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 açáo ou omissão aos seus direitos fundamentais." 

Destaca-se para o tema deste trabalho, o Capítulo II do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, sob 0 titulo "DO Direito à Liberdade, ao Respeito e à 

Dignidade em seu art. I 5  assim transcrito: 

"~rt.15. A criança e o adolescente têm direito a liberdade, ao respeito 

e 6 dignidade como pessoas humanas em Processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na C~n~ t i t ~ iÇão  e nas leis." 

22' - Rosa Maria Nery? Noções Preliminares de Direito Civil, p. 161 



" ~ r t .  17 - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 

preservação da imagem, identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 

dos espaços e objetos pessoais." 

Por "pessoas em processo de desenvolvimento" entenda-se as 

crianças e os adolescentes, cuja capacidade de compreensão das situações do 

muno ainda está em formação, especialmente por: 

"Não terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; 

Não terem atingido condições de defender seus direitos diante das 

omissões e transgressões capazes de violá-los; 

N ~ O  contarem com meios próprios para arcar com a satisfação de 

suas necessidades básicas; 

~ á o  poderem responder pelo cumprimento das leis e deveres e 

obrigações inerentes a cidadania da mesma forma que um adulto, 

por se tratar de seres em pleno desenvolvimento físico, cognitivo, 

l i  230 emocional e S O C ~ O C U ~ ~ U ~ ~ ~ .  

230 - Antonio Carlos Goines da Costa. Natureza e implantaçso do novo direito da criança e do adolescente, p. 

26 



Igualmente, são inerentes a dignidade da pessoa humana, em se 

tratando de crianças e jovens, o direito a integração e participação social, traduzidas 

no direito a educação e profissionalização. 

Vivemos um novo Brasil, em que OS direitos infanto-juvenis, em suas 

várias dimensões, são vistos como integrantes do discurso da cidadania construído a 

partir de exigências e problemáticas da modernidade. Direitos formalmente 

reconhecidos reclama tratamento -jurídico e práticas sociais substancialmente 

diversas. A cidadania infanto-juvenil não pode ser considerada como um estatuto 

social hom~gêneo.~~'  

Capacidades desiguais devem determinar a prioridade de direitos 

sociais, garantidos pelo Estado. Somente assim conseguiremos reverter à dívida 

social com esta parcela numerosa da população.p2 

- Renato scalco Isquierdo, "Acriança e o adolescente e a dignidade da pessoa humana', p. 591, A 
reconstrução do Direito Privado. 



7.1 - A Educação como medida preventiva de violência 

doméstica contra a Criança e o Adolescente. 

A proposta de reunir neste trabalho informações que possibilitem a 

comunidade jurídica a participação direta e efetiva na problemática da Violência 

Doméstica em família, perpetrada contra a Criança e o Adolescente, busca a 

conscientização de profissionais do direito quanto a existência desta realidade e 

convoca a atitudes profissionais preventivas e inibidoras da Violência doméstica 

contra a criança e o adolescente. 

Tânia da Silva Pereira, afirma que não se muda a sociedade a toque 

de leis. Se o ordenamento jurídico de uma nação é O instrumento básico do "dever 

sef nenhum sentido terá, se a própria sociedade não se conscientizar de seu papel 

como sujeito ativo desta ordem 

Convoca a mesma autora em face das instituições do Poder, nos 

meios ou junto à comunidade, a palavra de ordem, agora, é 

compromisso e ousadia. Não basta cogitar apenas das soluções económicas. É 

232 - idem. 
233 - Tânia da Silva Pereira, Direito da criança e do adolescente, p. 6 
234 - idem - p. 5 





A educação como processo de reconstrução da experiência é um 

atributo da pessoa humana, e por isso, tem que ser comum a todos.237 

A sugestão que apresentamos, é a aplicação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, no âmbito da prevenção da violência doméstica em família e 

aplicação concreta do principio da dignidade da pessoa humana, quanto ao direito à 

educação. Assim como nas campanhas educativas anti-tabagistas, em que o usuário 

constantemente é alertado sobre os males do cigarro, e outros exemplos como o 

dever de uso de cinto de segurança, que resulta em preservar a vida de muitas 

pessoas. 

7.2 - A Educação e seu papel conscientizador . 

Hoje com o instrumento da Lei 9394196 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, poderemos ampliar a tarefa de esclarecimentos dos temas da violência 

doméstica em família, não timidamente, mas de modo claro e em linguagem que 

alcance o agressor(a), convidando-os á mudança do seu estilo "educador", para 

abandono da ?edagogia da punição corporal e psicológica de crianças e 

adolescen?es. 

Gabriel Chalita, em comento a Lei de Diretrizes e Bases teciona : "a 

LDB já quebra um paradigma, tratando da abrangência do termo educação. Em um 

conceito de cidadania, a educação não é atributo apenas da escola, ela ocorre em 

- 
237 - idem p.817 



todos os ambientes possíveis em que se travam o processo de aprendizagem 

O artigo 1' da LDB - "A educação abrange os processo formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesqui-, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

O mesmo autor em oferece sua contribuição na interpretação do 

citado dispositivo legal: 

"A vida familiar é o primeiro contato do cidadão com o mundo. 0 

exemplo materno e o paterno, alimentação, os sons recebidos do 

mundo externo, os mitos que começam a se formar, os medos, as 

ambições, o aprendizado da linguagem. Esse processo continua por 

toda a vida. Mesmo que as rehções familiares mudem, que os filhos 

decidam morar sozinhos, não há Como negar que por toda a vida se 

carrega a estrutura básica obtida na formação da infância, que se dá 

fundamentalmente na família. Em muitos casos, essa convivência 

aprisiona, forma seres preconceituosos, medrosos. Em outro, o 

ambiente proporciona a harmonia e alegria. De qualquer forma são 

238 - Gabriel Chalita. Ehcação: a soiução esta no afeto, p. 124 



marcas que podem ser trabalhadas, evoluídas, mas acompanharão o 

11 239 indivíduo . 

Gabriel Chalita, tratando do tema da habilidade cognitiva, a define 

como habilidade de absorver o conhecimento e trabalhá-lo de forma eficiente e 

significativa."Seu pensamento convoca. ao diálogo entre áreas, na chamada 

transdiciplinariedade: "Por meio de um grande tema, de um tema nuclear, é possível 

discutir todas as disciplinas, fazer com que elas sirvam ao interesse de chegar à 

compreensão do tema.240 

Somos convocados pelos desafios de nossos tempos, a tratar sob a 

visão da interdisciplinariedade a questão da violência doméstica em família, tendo 

como prioridade a preservação da integridade física, psíquica e moral de crianças e 

adolescentes, abraçando a prevenção como proposta maior de ação. 

Certamente muito há por se fazer, principalmente no campo da 

pesquisa cientifica, de modo a providenciar m m  criatividade medidas de impacto que 

tornem as tarefas de educar sem O hábito do emprego da violência um novo costume 

para pais e responsáveis independentemente da situação económica que os agrega. 

Leoberto Narciso Brancher, orienta: "O paradigma da caridade já se 

encontra definitivamente substituído pelo da cidadania. Mas não basta que o cidadão 

23Y - idem - p.p. 125. 
240 - idem, p. 19 7 



seja visto como credor dos direitos fundamentais apenas por observadores 

II 241 privilegiados . 

É imprescindível que o próprio destinatário das políticas públicas 

adquira consciência de suas prerrogativas diante do estado e da própria sociedade. 

E que essa consciência se expresse pelo 

Antonio Carlos Gomes da costa, afirma que "o maior patrimônio de 

uma nação é seu povo e o maior patrimônio de um povo são as suas crianças e 

11 243 jovens . 

Tânia da Silva Pereira, diz em sua obra, ''e primordial que se façam 

mudanças radicais nos métodos, nas técnicas e no planejamento de programas de 

II 244 atendimento a população infanto-juvenil . 

O sociólogo Herbert de Souza afirmava; "Educar-se é saber .viver no 

mundo real, é se comunicar, saber do passado e como construir o futuro. Educar-se 

é possuir tudo a humanidade acumulou ao longo de sua hist~ria".~" 

O mesmo autor indicando a educação como estratégia de mudança 

do País, reportou-se ao pensamento de Dwnerval Saviani, sobre educação e cultura, 

241 - ~ ~ ~ t , ~ ~ ~  Narciso Brancl)er, " Brasil: rumo à era dos direito" in: inforniativo Inesc, no. 47, p. 1,. 
242 - idem 
243 - Antonio Carlos.Goriies Costa, e outros, in Brasil Cf ian~a  Urgente: Lei 8069/90, p. 74 
244 - T h i a  Silva Pcrejn, 0 direito da crianca ..., p. 91 
245 - ATf. Jornal da TARPE ( Bahia, 19.06.90). apud Tânia Silva Pereira p. 279 







"Observe-se que no Direito Comparado, a tendência contemporânea 

é a de punir expressa e explicitamente o uso da violência contra 

criança e adolescente, ainda quando alegada para pretensos 

propósitos pedagógicos. A titulo exemplificativo, destacam-se: a 

experiência pioneira da Suécia, que desde 1979 adotou a chamada 

"Anti-spanking law", proibindo a punição corporal ou qualquer outro 

tratamento humilhante em face de crianças; a decisão da Comissão 

Européia de Direitos Humanos de que a punição corporal de crianças 

constitui violação aos direitos humanos; a lei da Família e da 

Juventude (Family Law and the Youth and Welfare Act), aprovada na 

Áustria em 1989, com o fim de evitar que fosse a punição corporal 

usada como instrumento de educação de crianças; a lei sobre 

Custódia e Cuidados dos Pais (Parenthal Custody and Care Act), 

aprovada na Dinamarca em 1997, a lei de pais e filhos (Parent and 

Child Act), adotada na Noruega em 1987; a lei da proteção dos 

direitos da criança (Protection of the Rights of the Child Law), 

adotada na Letônia em 1998; as alterações no artigo 1631 do Código 

Civil, aprovadas na Alemanha em 2000; a decisão da Suprema Corte 
. 

de Israel, de 2000, que sustentou Ser inadmissível a punição corporal 

de crianças, por seus pais ou responsáveis; a lei adotada em Chipre 

em 2000 (Law which provides for the prevention of Violence in the 

Family and Protection 0f Victims), voltada a prevenção da violência 

no núcleo familiar e da Islândia (2003)". 



Além destas experiências, acrescente-se que países como a Itália, 

Canadá, Reino Unido, México e Nova Zelândia têm se orientado na mesma direçao, 

no sentido de prevenir e proibir o uso da punição corporal de crianças, sob a 

alegação de propósitos educativos, particularmente mediante relevantes precedentes 

judiciais e reformas legislativas em curso.24g 

Cite-se, ainda, decisão proferida pela Corte Européia de Direitos 

Humanos, em face do Reino Unido, considerando ilegal a punição corporal de 

crianças.2s 

Ressalte-se, além disso, que o Brasil é parte da Convenção sobre 

os Direitos da Criança, desde 24 de setembro de 1990. AO ratificar a Convenção, no 

livre e pleno exercício de sua soberania, O Estado Brasileiro assumiu a obrigação de 

assegurar à criança o direito a uma educação não violenta, contraindo para si a 

obrigação de não apenas respeitar. mas também de promover este direito. A 

respeito, merece menção o artigo 19 (I), cominado com O artigo 50, da Convenção. 

De acordo com o artigo 19 (I): "OS Estados Partes tomarão todas as medidas 

legislativaç, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a 

criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento 

negligente, maus-tratos ou e~pl0ração. inclusive abuso Sexual, enquanto estiver sob 

249 - idem 
250 -idem 



a guarda dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável 

por ela ". 251 Por sua vez, o artigo 5 O  estabelece: 

"Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e 

os deveres dos pais ou, conforme o caso, dos familiares ou da 

comunidade, conforme os. Costumes locais, dos tutores ou de outras 

pessoas legalmente responsáveis pela criança, de orientar e instruir 

apropriadamente a criança de modo consistente com a evolução de 

sua capacidade, no exercício dos direitos reconhecidos pela presente 

IJ 252 Convenção. 

Deste modo, o artigo 19, conjugado com o artigo sO, da CDC, veda 

claramente a utilização de qualquer forma de violência contra a criança, seja ela 

moderada ou imoderada, mesmo que para fins pretensamente educativos ou 

pedagógicos, considerando ilícitas, nessa linha, práticas "corretivas" empregadas por 

pais ou que abarquem punições físicas em qualquer grau. Adicione-se 

que o artigo 29 da Convenção estipula ainda um direito complementar ao da 

educação não violenta: o direito a uma educação de qualidade. A respeito, importa 

frisar que a própria Declaração Universal, em seu artigo 26, já estabelecia que a 

inçtru~ão deveria ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

251 - idem 
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personalidade humana e do fortalecimento e do respeito pelos direitos humanos e 

liberdades f~ndamentais."~'~ 

Para a finalização deste trabalho, registramos o apelo de Maria 

Amelia Azevedo e Viviane Nogueira Azevedo Guerra: 

"Junte-se a nós para que todos possamos, sempre, chegar antes 

que uma criança ou adolescente seja vítima de Violência Doméstica 

Fatal, tornando-se; 

Um prontuário médico, 

Um boletim policial, um 

Processo judicial 

Um dossiê psicosociai. 

Uma notícia de jornal ou, 

I, 254 Um corpo no necrotério . 

Na pesquisa deste tema, buscamos contribuir com informações 

jurídicas, doutrinárias, legais e jurisprudenciais, além daquelas relevantemente 

indispensáveis razões da Psicologia, Sociologia e Pedagogia, a sustentarem a 

interdisciplinariedade do Direito Com outras áreas das Ciências Juridicaç, na 

preven~ão da violência em família e proteção da criança e do adolescente, fundada 

253 - idem 
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nos direitos fundamentais e constitucionais que lhe são assegurados, entre outros, o 

da Dignidade da pessoa humana, integridade e respeito. 



0 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em seu valor 

constitucional e fundamental, é o instrumento legal de reconhecimento de que o 

homem é sujeito de direito. 

Esta dignidade a que pertence todo homem enquanto pessoa, ou 

indivíduo em nosso ordenamento e inerente a todos os membros da família humana, 

sendo o bem mais precioso desta dignidade a vida, intangível a luz do direito, que 

têm como conseqüência direta o respeito a integridade da pessoa humana. 

A criança e o adolescente, membros da família humana, são 

reconhecidamente portadores dessa dignidade, como sujeitos de direito, que têm 

direito a uma convivência familiar saudável a0 seu desenvolvimento, com a 

preservação de sua integridade física, sexual e psicológica, que deverão receber 

educa@o pelas vias da informação, sem a punição física de seu corpos, sem a 

tortura de suas mentes, sem a violação de Sua intimidade sexual, e sem o abandono 

tão presente em nossos dias- 

Cada um de nós somos responsáveis pela Construção da cultura do 

valor da criança e do adolescente, sem violência, afinal desejamos a paz, mas desde 

a infância "ensinamos" coríi a violência. 



Nas últimas três décadas muitos são as conquistas, dentre as quais 

poderemos citar a Declaração de Direitos da Criança, da qual o Brasil e signatário, a 

Constituiçáo Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a evolução 

doutrinária na busca dos conceitos; Mas ainda há muito a se fazer, a comunidade 

jurídica precisa reunir esforços nesta causa. 
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