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Lei da palmada, aprovada na Câmara, prevê punições aos pais
Projeto aprovado em Comissão Especial, na prática, proibe a palmada e tenta coibir o “castigo físico” contra os
filhos
15.12.2011| 01:30
A chamada Lei da Palmada, projeto que prevê punições a pais que batem em seus filhos, foi aprovada ontem na
Câmara. O texto sujeita os pais infratores a penas socioeducativos e até o afastamento dos filhos.
O projeto, aprovado por unanimidade pela Comissão Especial da Câmara, especifica que crianças e adolescentes
devem ser protegidos do castigo físico, “em que há o uso da força e resulte em sofrimento e lesão”.
No entendimento dos integrantes da comissão, o texto, na prática, proíbe a palmada. Mas a interpretação sobre
que tipo de palmada resulta em sofrimento ficará a cargo da Justiça.
A lei faz emendas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990. O estatuto faz restrições aos “maustratos”, sem definir a prática.
O projeto foi aprovado em caráter terminativo, o que significa que, caso não haja requerimento para votação em
plenário - assinado por 52 dos 513 deputados no prazo máximo de cinco sessões- seguirá para o Senado.
Das críticas
Embora tenha havido consenso sobre a lei na votação, há críticas ao que é considerado intromissão do Estado na
família. “O nosso medo é o que aconteceu em outros países da América do Norte e do Oriente Médio, que, ao
defender as crianças, acabaram ferindo o direito de educar dos pais”, afirma o deputado Pastor Marco Feliciano
(PSC-SP).
Já a psicóloga Olga Tessari afirma que a palmada educativa é “o último recurso que você tem quando todos os
outros que utilizou falharam”. “É preciso ter em mente que uma palmadinha é uma coisa leve”, diz.
Na última semana, a relatora do projeto Teresa Surita (PMDB-RR) fez uma mudança no texto original do projeto que tinha como uma das definições de maus-tratos o “castigo corporal”. Após muita polêmica, firmou-se
consenso em torno do termo “castigo físico”, com o qual o projeto foi aprovado. (das agências)

ENTENDA A NOTÍCIA
A matéria é polêmica, divide opinião na sociedade e terminou aprovada na Comissão da Câmara sob uma
surpreendente unanimidade. Agora, fica para a justiça algumas interpretações que serão fundamentais à sua
aplicação mais eficaz.
Perguntas e Respostas
1) O que muda com o projeto?
- O projeto aprovado altera o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) para impor restrições ao uso de castigo físico ou
tratamento cruel ou degradante. Antes, o estatuto falava em maustratos, sem definir expressamente o termo.

2) O que é castigo físico, pelo projeto?
- É qualquer ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso de
força física que resulte em sofrimento ou lesão. No entendimento da
comissão, a palmada é um castigo físico.
3) E tratamento cruel ou degradante?
- É uma “conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace
gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente”.
4) O que acontece se o pai der uma palmada no filho?
- A lei propõe medidas socioeducativas, aplicadas de acordo com a
gravidade do caso. Em caso de descumprimento reiterado, pode haver
afastamento do agressor da moradia em comum.
5) Quem definirá se a criança sofreu castigo físico ou tratamento
cruel e degradante?
- Qualquer suspeita de castigo corporal ou tratamento cruel ou
degradante deve ser comunicada aos Conselhos Tutelares, que, de
acordo com a lei, serão os responsáveis pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente.
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Para punir, Lei da Palmada vai passar a exigir testemunha da
agressão
Para promotor, nova legislação aprovada na Câmara exclui obrigatoriedade de laudo para obter
prova
14 de dezembro de 2011 | 22h 30
Adriana Ferraz - O Estado de S.Paulo
SÃO PAULO - Quando a palmada não deixa marcas, a aplicação do castigo físico terá de ser
comprovada por testemunhas, depoimentos ou laudos psicológicos. E vai depender da interpretação
do juiz responsável pelo caso. Ele é que definirá se basta um tapa para o pai ou educador ser
considerado um fora da lei ou se a punição será aplicada somente em casos de reincidência.
Segundo o promotor de Justiça Wilson Tafner, a Lei da Palmada exclui a necessidade de comprovação
da violência por meio de arranhões, hematomas ou vermelhidão pelo corpo da criança e do
adolescente. "A definição agora é outra. Castigo corporal passa a ser qualquer ação que resulte em
sofrimento. É o mero uso da força física com a suposta intenção de educar", explica.
Sem provas documentadas ou flagrantes, a Justiça pode enfrentar dificuldades para estabelecer culpas
e definir punições, segundo o advogado Nelson Sussumo Shikicima, presidente da Comissão de Direito
da Família da OAB. "Como consequência, a aplicação da lei não será fácil. E, então, pode ser que ela
nem aconteça na prática", diz.
De acordo com especialistas, evitar a omissão é outro desafio imposto pela nova legislação. Isso
porque a Lei da Palmada determina que profissionais das áreas da saúde e da educação, como
médicos e professores, relatem às autoridades casos de castigos conhecidos nas escolas, creches,
consultórios ou hospitais. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já prevê essa
comunicação, até com o pagamento de multa em caso de omissão (de três a 20 salários mínimos), mas
em casos conhecidos de agressão.
Quando a violência é extrapolada a ponto de levar a criança ao médico, o caso é facilmente observado
e, por isso, comunicado. O mesmo não ocorre diante de um castigo mais discreto, como um beliscão
ou um puxão de cabelos praticado dentro de casa, sem testemunhas.
Para o promotor Tafner, no entanto, a aprovação da proposta forçará as pessoas envolvidas na criação
de uma criança a prestar mais atenção no seu comportamento. "Acredito que isso acontecerá como
um reflexo natural."
O resultado mais importante, porém, segundo ele, é o preventivo. "O grande mérito dessa lei deve ser
a mudança de mentalidade. Não acredito que os pais deixarão de impor limites. Isso é absolutamente
necessário para se educar um filho. Mas não é preciso retroagir, apelar à palmada, que só oferece
efeito imediatista e não resolve nada."
Denúncia. Relatos sobre a aplicação de castigos contra crianças e adolescentes deverão ser feitos a
conselhos tutelares ou representantes da Justiça, que serão responsáveis pela comprovação da
violência.

As regras para a punição de pais que usam da violência aguda dentro de casa também continuam as
mesmas. Apenas casos de maus-tratos - e não palmadas - poderão render prisão e perda do poder
familiar.
OS PRINCIPAIS PONTOS
Castigo físico
Como é: Não há definição específica no texto atual do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA)
Como fica: Define castigo como ação de natureza disciplinar,
com uso da força física, que resulte em sofrimento ao menor
Exemplos de castigo físico
Como é: Não há definição sobre o tema
Como fica: São as punições moderadas, como palmadas,
beliscões, empurrões e puxões de cabelos
Punição
Como é: Só há punição para casos comprovados de maus-tratos,
que rendem até prisão
Como fica: Acompanhamento psicológico e até aplicação de
advertências judiciais
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Lei da Palmada é aprovada por unanimidade em comissão da Câmara
CAROLINA SARRES
DE BRASÍLIA
Atualizado às 21h32.
A Lei da Palmada foi aprovada por unanimidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, nesta
quarta-feira, com o objetivo de reforçar o controle da Justiça sobre casos de violência contra crianças e
adolescentes.
A legislação que vigora atualmente, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), menciona "maustratos", mas não especifica quais castigos não podem ser aplicados pelos pais ou responsáveis.
A partir da aprovação, os parlamentares da Casa terão um prazo para se manifestem sobre a
necessidade de votação em plenário. Caso a votação pela comissão seja considerada conclusiva, o
projeto irá diretamente para o Senado.
O texto do projeto de lei 7.672/2010 foi modificado ontem (13) pela relatora Teresa Surita (PMDB-RR)
-- o termo "castigo físico" foi substituído por "agressão física" --, o que não agradou os representantes
dos direitos da criança e do adolescente e causou polêmica, adiando a apreciação para hoje.
Após mais um dia de debate, firmou-se consenso em torno da expressão "castigo corporal".
Houve um destaque no texto para que a palavra "sofrimento" fosse suprimida da definição de castigo
físico (ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso de força física que resulte em sofrimento ou
lesão), mas a sugestão foi negada pela maioria dos deputados.
A Folha apurou que a solução textual de Surita agradou os segmentos envolvidos no debate, que se
sentiram contemplados pelo projeto de lei.
As mudanças no texto da relatora teriam sido feitas após reunião da deputada com líderes da bancada
evangélica na Casa --desfavoráveis ao uso do termo "castigo", argumentando que o projeto levaria a
ingerência demasiada no âmbito das famílias.
Teresa Surita negou que tenha havido discordância entre membros da comissão e da bancada
evangélica. Segundo ela, eles "só estavam querendo conhecer o projeto" e contribuíram para
aperfeiçoar o texto final.
De acordo com o deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), representante dos evangélicos, em
nenhum momento a bancada teve o intuito de vetar o projeto.
"Agradeço a relatora por ter melhorado o texto. Agora ficou bonito", disse Feliciano.
Sobre uma possível ingerência da Secretaria de Direitos Humanos na troca dos termos do projeto, que
não teria gostado da supressão da palavra "castigo", Teresa Surita afirmou que foram aceitas
sugestões de diversas instâncias, como na elaboração de qualquer projeto de lei.

