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Deputado hostiliza Xuxa durante votação de “Lei da Palmada” e é afastado da CCJ
Redação Portal IMPRENSA | 21/05/2014 17:00
Nesta quarta-feira (21/5), durante sessão para a votação da chamada “Lei da Palmada” na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o deputado Pastor Eurico (PSB-PE) se exaltou
ao ver a apresentadora Xuxa Meneghel acompanhando a audiência. “A conhecida rainha dos
baixinhos em 1982 provocou a maior violência contra as crianças em um filme pornô”, criticou.
Sem poder responder à provocação, ela apenas riu e fez um sinal de coração com as
mãos na direção do deputado. A atitude ofensiva custou-lhe o cargo na comissão, que
deve ser assumido por Júlio Delgado, colega de partido que representa Minas Gerais.
De acordo com O Globo, a apresentadora da Rede Globo é favorável à proposta de lei, que tem por objetivo
coibir tortura, violência e tratamento humilhante contra crianças e adolescentes. Como não possuía direito de
resposta por não ser parlamentar, a apresentadora deixou o local sem dar declarações sobre o fato ocorrido.

Para evitar novos desdobramento sobre o episódio, o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves
pediu que a agressão fosse retirada das notas taquigráficas. Em razão do debate a respeito do assunto,
a proposta foi adiada. “Essa matéria está esperando há dois anos. Não votar é adiar a criação de regras
para proteger as crianças contra tortura, tratamento humilhante”, afirma o relator Alessandro Molon.
Em comunicado, o partido afirma que a conduta de seu afiliado não representa o pensamento da
entidade, que reconhece o esforço e contribuição da apresentadora na instituição das políticas públicas
em defesa das crianças e dos adolescentes. “Manifestamos nosso apreço e respeito pelo empenho
da referida artista, que deseja aprovar a lei que propõe a cultura da não agressão”, ressalta a nota.
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Após polêmica com Xuxa, Câmara aprova Lei da Palmada e
proposta vai ao Senado
A proposta vai se chamar Lei Menino Bernardo, em homenagem ao garoto que foi encontrado morto no Rio
Grande do Sul, e cujos principais suspeitos do crime são o pai e a madrasta
21/05/2014 - 22:06:42
Fonte: Por iG São Paulo
Depois de mais de dois anos parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ)
aguardando a votação da redação final, o projeto de lei do Executivo (PL 7672/10), conhecido
como Lei da Palmada, foi aprovado no início da noite de hoje por unanimidade na CCJ. A
proposta vai se chamar Lei Menino Bernardo, em homenagem a Bernardo, que foi encontrado
morto, no Rio Grande do Sul, e cujos principais suspeitos do crime são o pai e a madrasta.

A aprovação da proposta, que agora seguirá para análise e votação no Senado, foi possível graças à atuação do
presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), após sessão tumultuada na manhã
de hoje, que contou com a presença da apresentadora de TV Xuxa Meneghel. Xuxa chegou a ser hostilizada
pelo deputado Pastor Eurico (PSB-PE), dizendo que “a conhecida rainha dos baixinhos, em 1982, provocou a
maior violência contra as crianças em um filme pornô”. A declaração é uma referência ao filme “Amor Estranho
Amor”, em que Xuxa aparece seminua ao lado de uma criança. O parlamentar foi destituído da vaga na CCJ.
O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o direito da criança e do adolescente de
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Encaminhado à
Câmara pelo Executivo, em 2010, o projeto foi discutido e aprovado por comissão especial criada para analisar o
seu mérito, no fim de 2011. Deveria seguir direto para o Senado, mas foram apresentados seis recursos para que ele
fosse apreciado pelo plenário da Câmara. Esses recursos foram retirados e a proposta foi encaminhada à CCJ para
a votação da redação final, no dia 14 de maio de 2012. Só hoje, mais de dois anos depois, a redação final foi aprovada.
“A proposição materializa, por fim, o crescente compromisso de sociedades contemporâneas que reconhecem
que crianças e adolescentes têm direitos frente ao Estado e cabe a ele organizar ações para sua plena realização.
A proposição, inegavelmente, aborda a realização de direitos que são inerentes a crianças e adolescentes
e indispensáveis a sua dignidade e pleno desenvolvimento”, diz um trecho da justificativa do projeto.
Em outro trecho, o Executivo argumenta que: “consideramos que a proibição, em si, não garantirá
mudança das atitudes e práticas, mas a ampla conscientização do direito das crianças à proteção e de leis
que reflitam esse direito é necessária. Nesse sentido, é premente estimular que os pais parem de infligir
castigos violentos, cruéis ou degradantes, adotando intervenções apoiadoras e educativas, não punitivas”.
A proposta estabelece que pais e responsáveis que maltratarem seus filhos crianças e adolescentes
serão advertidos e terão que participar do Programa de Proteção à Família, que oferece cursos e
tratamento psicológico ou psiquiátrico. A pessoa vítima do castigo vai receber tratamento especializado.
Nas discussões da matéria na parte da manhã, críticos da proposta alertaram sobre a preservação de
direitos individuais e a interferência da lei na educação dos filhos. Enquanto defensores criticaram o
apelido dado à lei. “Chamar o projeto de Lei da Palmada é uma maldade. A gente está falando de crianças
que são queimadas e espancadas”, disse o relator da matéria na CCJ, deputado Alessandro Molon (PT-RJ).
Com Agência Brasil
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Xuxa manda ‘coração’ a deputado que a hostilizou
“Ela cometeu a maior agressão contra as crianças em 1982”
DO IG
A apresentadora Xuxa Meneghel foi hostilizada nesta quarta-feira (21) durante sessão da CCJ
da Câmara para votar a Lei da Palmada, que proíbe castigos físicos a crianças e adolescentes. O
deputado Pastor Eurico (PSB-PE) criticou Xuxa dizendo que “a conhecida rainha dos baixinhos,
em 1982, provocou a maior violência contra as crianças em um filme pornô”. A declaração é uma
referência ao filme “Amor Estranho Amor”, em que Xuxa aparece seminua ao lado de uma criança.
Xuxa reagiu sinalizando um coração feito com as mãos na direção do parlamentar. O deputado Anthony Garotinho
(PR-RJ) falou em seguida e declarou que a posição do Pastor Eurico não é a mesma da bancada evangélica. Após a
sessão, o PSB, por meio de nota, informou que Pastor Eurico foi destituído da vaga na CCJ. “A decisão foi tomada em
função da postura adotada pelo parlamentar durante a reunião ordinária desta quarta-feira (21), na qual o mesmo se
pronunciou de forma intolerante, desrespeitosa e desnecessariamente agressiva em relação a Sra. Xuxa Meneghel.”
Há dois anos analisando o projeto que ficou conhecido como Lei da Palmada (PL 7.672/10), deputados
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara adiaram mais uma vez a votação da redação
final da proposta. Em sessão que durou mais de três horas, o projeto foi o único assunto discutido
em meio a tumultos e confusão, derrubando todos os outros itens que o colegiado deveria analisar.

O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-AL), foi chamado para
solucionar o impasse e foi quem conseguiu algum encaminhamento. A proposta feita por
Alves e acatada pelos parlamentares adiou para as 18h a votação do projeto. “Nem que eu
suspenda as votações em plenário para que esse projeto possa ser votado ainda hoje”, prometeu.
As polêmicas em torno da proposta e divergências entre os parlamentares levaram a várias interrupções
da sessão que chegou a ser suspensa por ‘tumulto grave’ e, em seguida, anulada. O texto só foi aprovado na
abertura de uma nova sessão que ainda se prolongou por mais algumas horas de discussões e acusações.
Se aprovado, o texto seguirá para o Senado, mas parlamentares contrários vão tentar fazer com que a
matéria perca o caráter conclusivo e passe, antes, pelo plenário da Câmara. O projeto enviado pelo governo
altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) incluindo o direito da criança e do adolescente
de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante.
O texto foi aprovado no final de 2011 por uma comissão especial criada para tratar sobre o tema e está
nas mãos dos parlamentares da CCJ há dois anos. A proposta estabelece que pais e os responsáveis
que maltratarem seus filhos, crianças e adolescentes, serão advertidos e terão que participar do
Programa de Proteção à Família, que oferece cursos e tratamento psicológico ou psiquiátrico.
Durante uma discussão acalorada, críticos da matéria alertavam sobre a preservação de direitos individuais
e interferência da lei na educação dos filhos. De outro lado, defensores da proposta criticaram o apelido
dado à lei. “Chamar o projeto de Lei da Palmada é uma maldade. A gente está falando de crianças
que são queimadas e espancadas”, disse o relator da matéria, deputado Alessandro Molon (PT-RJ).
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Comissão da Câmara aprova Lei da Palmada, rebatizada Menino Bernardo
Por G1 | Para: CBN Foz
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta
acordo entre parlamentares, a chamada Lei da Palmada, rebatizada
em homenagem a Bernardo Boldrini, morto no Rio Grande do Sul
– o pai, a madrasta e uma assistente social foram indiciados pelo

quarta-feira (21), após
Lei Menino Bernardo,
com uma injeção letal
crime em 13 de maio.

A proposta, que proíbe pais e responsáveis legais por crianças e adolescentes de baterem nos menores de
18 anos, seguirá diretamente para análise pelo Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara.
O projeto prevê que os pais que agredirem fisicamente os filhos devem ser encaminhados a cursos de
orientação e a tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de receberem advertência. A matéria não
especifica que tipo de advertência pode ser aplicada aos responsáveis. As crianças e os adolescentes
agredidos, segundo a proposta, passam a ser encaminhados para atendimento especializado.
O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir trecho que estabelece
que os menores de 18 anos têm o direito de serem “educados e cuidados sem o uso de
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante” como formas de correção ou disciplina.
O acordo que permitiu a aprovação foi costurado no gabinete do presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves (PMDB-AL). A necessidade de entendimento foi motivada pela discordância da
bancada evangélico com a definição do termo “castigo físico” que havia sido colocado no projeto.
Para viabilizar a aprovação, o relator, deputado Alessandro Molon (PT-RJ), concordou em alterar
a definição prevista na proposta para “castigo físico”, especificando que trata-se de “ação de
natureza disciplinar com uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou
adolescente”. A definição anterior falava em “sofrimento”, sem o termo “físico” logo em seguida.
“Foi uma pequena mudança para explicitar que o sofrimento em questão é o sofrimento físico. Havia
uma impressão de que apenas a palavra sofrimento não traduzia aquilo que tinha sido debatido”, disse.
O deputado Marcus Rogério (PDT-RO), um dos representantes da bancada evangélica que mais demonstrou
rejeição ao projeto, participou da reunião com Henrique Alves e saiu do encontro defendendo o acordo firmado.
“Decidimos votar fazendo a mudança apenas na definição de ‘castigo físico’. Do jeito que a lei tinha
sido construída qualquer correção que vá aplicar pode ser considerada castigo. A definição era muito
aberta. Falava-se em ação que causasse sofrimento. Mas que tipo de sofrimento?”, indagou o deputado.
Para
Alessandro Molon, a presença da apresentadora Xuxa Meneghel na sessão da
CCJ pela manhã foi importante para “jogar luz” sobre o projeto e viabilizar o acordo.
“Não tenho dúvida
Há
anos
que
a

de que a presença da apresentadora Xuxa foi importante.
CCJ
tenta
reiteradamente
votar
essa
proposta”,
afirmou.

Após participar de sessão na CCJ, Xuxa visitou o Disque 100 – centro que coleta por telefone denúncias de
violação aos direitos humanos e faz orientações a agredidos, incluindo crianças e adolescentes.
Ela afirmou que é preciso proteger as crianças e garantir que elas tenham os mesmos direitos que os adultos
em casos de agressão.
“Hoje, os pais têm o direito de fazer o que quiser [com os filhos]. A gente quer que a criança tenha os mesmos
direitos dos adultos. Se eu bater em você, eu posso ser presa, é agressão, física ou psicológica. Com a criança,
não. Ela pode ouvir que não vale nada, que não presta, e apanhar em nome da educação”, declarou. “Muitas
pessoas que batem falam ‘eu não espanco, eu só bato’. E depois você vê que ela dá beliscão, espanca, o que
pode levar à morte.”
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, pasta responsável pelo Disque 100, a central recebeu
124.094 denúncias de agressão contra crianças em 2013. Em 2012, foram 130.033 ligações, enquanto em
2012 foram 96.474. As denúncias incluem violência, exploração de menores, abuso sexual, trabalho forçado,
negligência e violência psicológica.
Atualizado em Quinta, 22 Maio 2014 08:50
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Após visita de Xuxa, deputados decidem votar Lei da Palmada
Proposta será votada nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça.
Relator fez pequena mudança na redação e obteve apoio dos evangélicos.

Felipe Néri e Nathalia Passarinho Do G1, em Brasília
Após presença da apresentadora Xuxa Meneghel em sessão da Comissão de Constituição e Justiça, líderes
partidários entraram em acordo no final da tarde desta quarta-feira (21) para aprovar o projeto de lei que
proíbe pais e responsáveis legais por crianças e adolescentes de baterem nos menores.
O acordo foi costurado no gabinete do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-AL), que
informou que a votação do texto deverá ocorrer ainda nesta quarta na CCJ.
Se aprovado na comissão, o projeto seguirá diretamente para o Senado, sem precisar passar pelo plenário da
Casa, já que tramita em caráter conclusivo. Conhecida como Lei da Palmada, a proposta será batizada de Lei
Bernardo, em homenagem ao menino Bernardo Boldrini, que foi morto com uma injeção letal.
O pai dele, Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Ugulini e a assistente social Edelvânia Wirganovicz, foram
indiciados pelo crime no último dia 13 de maio.
O projeto prevê que os pais que agredirem fisicamente os filhos devem ser encaminhados a cursos de orientação
e a tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de receberem advertência - não há definição de como será essa
advertência.
As crianças e os adolescentes agredidos, segundo a proposta, passam a ser encaminhados para atendimento
especializado.
O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir trecho que estabelece que os menores de
18 anos têm o direito de serem “educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante” como formas de correção ou disciplina.
Para viabilizar a aprovação da matéria, o relator, deputado Alessandro Molon (PT-RJ), concordou em alterar a
definição prevista na proposta para “castigo físico”, especificando que trata-se de “ação de natureza disciplinar
com uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou adolescente.”
A definição anterior falava em “sofrimento”, sem o termo “físico” logo em seguida. “Foi uma pequena mudança
para explicitar que o sofrimento em questão é o sofrimento físico. Havia uma impressão de que apenas a
palavra sofrimento não traduzia aquilo que tinha sido debatido”, disse.
O deputado Marcus Rogério (PDT-RO), um dos representantes da bancada evangélica que mais demonstrou
rejeição ao projeto, participou da reunião com Henrique Alves e saiu do encontro defendendo o acordo firmado.
“Decidimos votar fazendo a mudança apenas na definição de ‘castigo físico’. Do jeito que a lei tinha sido
construída qualquer correção que vá aplicar pode ser considerada castigo. A definição era muito aberta. Falavase em ação que causasse sofrimento. Mas que tipo de sofrimento?”, declarou o deputado.

Apoio de Xuxa
Para Alessandro Molon, a presença de Xuxa na CCJ mais cedo nesta quarta foi importante para “jogar
luz” sobre o projeto e viabilizar o acordo. “Não tenho dúvida de que a presença da apresentadora
Xuxa foi importante. Há anos que a CCJ tenta reiteradamente votar essa proposta”, afirmou.
Após participar de sessão na CCJ, Xuxa visitou o Disque 100 – centro que coleta por telefone denúncias
de violação aos direitos humanos e faz orientações a agredidos, incluindo crianças e adolescentes.
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“Hoje, os pais têm o direito de fazer o que quiser [com os filhos]. A gente quer que a criança tenha os
mesmos direitos dos adultos. Se eu bater em você, eu posso ser presa, é agressão, física ou psicológica. Com
a criança, não. Ela pode ouvir que não vale nada, que não presta, e apanhar em nome da educação”, declarou.
“Muitas
pessoas
depois você vê
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‘eu
não
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bato’.
E
à morte.”

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, pasta responsável pelo Disque 100, a
central recebeu 124.094 denúncias de agressão contra crianças em 2013. Em 2012, foram
130.033 ligações, enquanto em 2012 foram 96.474. As denúncias incluem violência,
exploração de menores, abuso sexual, trabalho forçado, negligência e violência psicológica.
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Câmara aprova lei que proíbe castigos físicos em crianças

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a redação final do projeto que era conhecido como
Lei da Palmada (PL 7672/10) e que agora vai se chamar “Lei Menino Bernardo”, em homenagem à criança do
Rio Grande do Sul que foi encontrada morta e cujos principais suspeitos do assassinato são o pai e a madrasta.
Proposta foi objeto de enquete e de videochat promovido pela Coordenação de Participação Popular da Câmara
dos Deputados.
O projeto estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos físicos. O
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, parabenizou a todos pela aprovação da proposta e ressaltou
“que é dever da Câmara parar e discutir qualquer assunto polêmico”. Segundo ele, o projeto “é importante para
o bem estar das crianças brasileiras”.
O texto aprovado hoje é fruto de acordo entre os deputados e a Presidência da Câmara. O texto final é do
deputado Alessandro Molon (PT-RJ).
Menino Bernardo
O pai registrou o desaparecimento do menino Bernardo no dia 6 de abril, e a polícia começou a
investigar o caso. Na segunda-feira (14), o corpo do garoto foi localizado. De acordo com a delegada
responsável pela investigação, o menino foi morto por uma injeção letal, o que ainda precisa ser
confirmado por perícia. A delegada diz que a polícia tem certeza do envolvimento do pai, da madrasta e
da amiga da mulher no sumiço do menino, mas resta esclarecer como se deu a participação de cada um.
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Lei da Palmada é aprovada na CCJ da Câmara e se chamará Bernardo
Projeto seguirá para o Senado com o nome de Lei “menino Bernardo”
Após dois anos de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi
aprovado na noite desta quarta-feira (21), no colegiado, o projeto de lei que altera o ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e proíbe a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes.
Chamada até então de Lei da Palmada, o projeto seguirá para o Senado com o nome de Lei “menino Bernardo”,
em homenagem ao garoto Bernardo Boldrini, assassinado no Rio Grande do Sul. Passado o debate acalorado da
sessão promovida pela manhã e a presença da apresentadora Xuxa Meneghel, a bancada evangélica — que vinha
obstruindo a votação do projeto nos últimos anos — cedeu e houve um acordo para a alteração do texto final.
O relator Alessandro
expressão “que resulte

Molon (PT-RJ) acrescentou apenas à definição
em sofrimento físico ou lesão” à criança ou

de castigo a
ao adolescente.

— Não queremos que as crianças sejam espancadas e tratadas de forma humilhante, seja com castigo físico ou não.
O entrave era a bancada evangélica, que temia a “interferência” da legislação na educação familiar. O relator
enfatizou que a proposta não prevê sanções aos pais por usar métodos punitivos na educação dos filhos, apenas
encaminhamento dos pais denunciados ao Conselho Tutelar para orientação e, no máximo, advertência.
Na avaliação do petista, a presença de Xuxa pela manhã foi decisiva para a aprovação do texto. O caso
Bernardo Boldrini também ajudou a sensibilizar os parlamentares, por isso o nome da lei foi alterado. Os
deputados fizeram questão de retirar da lei o sobrenome do pai do garoto, conforme esclarece o relator.
— Não seria possível,
incluir
o
sobrenome

exatamente numa lei que
de
quem
eventualmente

seria para evitar casos como esse,
tenha
participado
dessa
tragédia.
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Câmara aprova Lei da Palmada e proposta vai ao Senado

Depois de mais de dois anos parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) aguardando a
votação da redação final, o projeto de lei do Executivo (PL 7672/10), conhecido como Lei da Palmada, foi
aprovado no início da noite desta quarta-feira por unanimidade na CCJ. A proposta vai se chamar Lei Menino
Bernardo, em homenagem a Bernardo, que foi encontrado morto, no Rio Grande do Sul, e cujos principais
suspeitos são o pai e a madrasta.
A aprovação da proposta, que agora seguirá para análise e votação no Senado, foi possível graças à atuação do
presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), após a sessão tumultuada na manhã
desta quarta-feira, que contou com a presença da apresentadora de TV Xuxa Meneghel, uma defensora da
aprovação da matéria.
O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o direito da criança e do adolescente de
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Encaminhado à
Câmara pelo Executivo, em 2010, o projeto foi discutido e aprovado por comissão especial criada para analisar
o seu mérito, no fim de 2011. Deveria seguir direto para o Senado, mas foram apresentados seis recursos para
que ele fosse apreciado pelo plenário da Câmara. Esses recursos foram retirados e a proposta foi encaminhada
à CCJ para a votação da redação final, no dia 14 de maio de 2012. Só hoje, mais de dois anos depois, a redação
final foi aprovada.
“A proposição materializa, por fim, o crescente compromisso de sociedades contemporâneas que reconhecem
que crianças e adolescentes têm direitos frente ao Estado e cabe a ele organizar ações para sua plena realização.
A proposição, inegavelmente, aborda a realização de direitos que são inerentes a crianças e adolescentes e
indispensáveis a sua dignidade e pleno desenvolvimento”, diz um trecho da justificativa do projeto.
Em outro trecho, o Executivo argumenta que: “consideramos que a proibição, em si, não garantirá mudança
das atitudes e práticas, mas a ampla conscientização do direito das crianças à proteção e de leis que reflitam esse
direito é necessária. Nesse sentido, é premente estimular que os pais parem de infligir castigos violentos, cruéis
ou degradantes, adotando intervenções apoiadoras e educativas, não punitivas”.
A proposta estabelece que pais e responsáveis que maltratarem seus filhos, crianças e adolescentes serão
advertidos e terão que participar do Programa de Proteção à Família, que oferece cursos e tratamento psicológico
ou psiquiátrico. A pessoa vítima do castigo vai receber tratamento especializado.
Nas discussões da matéria na parte da manhã, críticos da proposta alertaram sobre a preservação de direitos
individuais e a interferência da lei na educação dos filhos. Enquanto defensores criticaram o apelido dado à lei.
“Chamar o projeto de Lei da Palmada é uma maldade. A gente está falando de crianças que são queimadas e
espancadas”, disse o relator da matéria na CCJ, deputado Alessandro Molon (PT-RJ).
Agência Brasil
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Votação da Lei da Palmada é adiada para o fim da tarde
Carolina Gonçalves - Repórter da Agência Brasil Edição: Denise Griesinger
Há dois anos analisando o projeto que ficou conhecido como Lei da Palmada (PL 7.672/10), deputados da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara adiaram mais uma vez a votação da redação final da
proposta. Em sessão que durou mais de três horas, o projeto foi o único assunto discutido em meio a tumultos e
confusão, derrubando todos os outros itens que o colegiado deveria analisar.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-AL) foi chamado para solucionar o impasse
e foi quem conseguiu algum encaminhamento. A proposta feita por Alves e acatada pelos parlamentares adiou
para as 18h a votação do projeto. “Nem que eu suspenda as votações em plenário para que esse projeto possa ser
votado ainda hoje”, prometeu.
Os acordos serão negociados ao longo do dia. Até o último minuto, nem mesmo Alves foi capaz de apaziguar os
ânimos e os gritos no plenário ocupado pelo colegiado que pedia o encerramento da votação.
As polêmicas em torno da proposta e divergências entre os parlamentares levaram a várias interrupções da sessão
que chegou a ser suspensa por ‘tumulto grave’ e, em seguida, anulada. O texto só foi aprovado na abertura de uma
nova sessão que ainda se prolongou por mais algumas horas de discussões e acusações.
As discussões envolveram inclusive a apresentadora Xuxa Meneghel, que acompanhou parte
da votação como convidada. O deputado Pastor Eurico (PSB-PE) criticou a apresentadora ao
afirmar que Xuxa “cometeu a maior agressão contra as crianças em 1982”, sem detalhar o episódio.

Xuxa reagiu sinalizando um coração feito com as mãos na direção do parlamentar. O deputado Anthony
Garotinho (PR-RJ) reagiu e declarou que a posição do Pastor Eurico não é a mesma da bancada evangélica.
Se aprovado, o texto seguirá para o Senado, mas parlamentares contrários vão tentar fazer com que a
matéria perca o caráter conclusivo e passe, antes, pelo plenário da Câmara. O projeto enviado pelo governo
altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) incluindo o direito da criança e do adolescente
de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante.
O texto foi aprovado no final de 2011 por uma comissão especial criada para tratar sobre o tema e está
nas mãos dos parlamentares da CCJ há dois anos. A proposta estabelece que pais e os responsáveis
que maltratarem seus filhos, crianças e adolescentes, serão advertidos e terão que participar do
Programa de Proteção à Família, que oferece cursos e tratamento psicológico ou psiquiátrico.
A criança e o adolescente vítima do castigo vão receber tratamento especializado. Durante uma
discussão acalorada, críticos da matéria alertavam sobre a preservação de direitos individuais e
interferência da lei na educação dos filhos. De outro lado, defensores da proposta criticaram o apelido
dado à lei. “Chamar o projeto de Lei da Palmada é uma maldade. A gente está falando de crianças
que são queimadas e espancadas”, disse o relator da matéria, deputado Alessandro Molon (PT-RJ).
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Xuxa participa de sessão pela Lei da Palmada

Redação SRZD*
Xuxa Meneghel esteve na manhã desta quarta-feira, 21 de maio, na Câmara dos Deputados para participar da
sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A apresentadora defende o projeto de lei que proíbe pais e
responsáveis legais de baterem em menores de idade, desde que a proposta começou a tramitar no Congresso
Nacional.
A proposta criada em 2011, conhecida como Lei da Palmada, visa advertir e encaminhar pais que agredirem
seus filhos a cursos de orientação e a tratamento psicológico ou psiquiátrico. O tipo de advertência aplicada
aos responsáveis não foi especificada no texto e as crianças ou adolescentes agredidos devem ser encaminhado
para atendimento especializado.
A medida inclui ao Estatuto da Criança e do Adolescente o parágrafo que estabelece que é de direito a menores
de 18 anos serem “educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante”.
A sessão da CCJ teve início por volta das 10h15 e durou cerca de três horas com a análise do texto. Integrantes
da bancada evangélica, contrários à iniciativa, negociaram nova reunião no fim do dia para discutir o tema.
O deputado Pastor Eurico (PSB-PE) criticou Xuxa ao afirmar que a apresentadora “cometeu a maior agressão
contra as crianças em 1982”, se referindo a atuação da loira no filme “Amor, estranho amor”. Como somente os
integrantes da comissão tem direito à fala durante as reuniões, Xuxa respondeu ao parlamentar sinalizando um
coração feito com as mãos em sua direção. O deputado Anthony Garotinho (PR-RJ), que também faz parte da
bancada evangélica, reagiu e declarou que a posição do Pastor Eurico não é a mesma dos demais.
*Com informações Agência Brasil
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Projeto de Lei da Palmada cria polêmica entre pais

Psicóloga explica os três passos principais da “educação positiva”
para os pais.
Uma palmada não dói? Ou deixa marcas pro resto da vida? O Fantástico desse domingo (25) falou de uma
discussão que agitou Brasília e que vai mexer com a vida das famílias.
A chegada do Felipe na família trouxe felicidade e um dilema.
“Pode bater, pode dar um tapinha no bumbum da criança, normal”, defende o comerciante Fernando Matos
Leal.
“A primeira vez que meu marido deu uma palmada nele eu chorei junto. E eu sou contra”, diz a esposa Márcia
Silva Santos.
Pra Márcia, palmada não educa: “Tive uma madrasta, apanhei muito dela. Mas não me acrescentou em nada. ”
O Fernando acha que pode ensinar alguma coisa pro filho desse jeito: “Acho que dá um limite. O basta é aquilo
ali. ”
A discussão é polêmica dentro e fora de casa. Esta semana, o assunto provocou bate-boca no congresso. Os
deputados discutiam um projeto de lei que está parado há três anos. É a chamada “Lei da Palmada”, que proíbe
castigos físicos em crianças e adolescentes. A presença da apresentadora Xuxa foi o começo de uma confusão.
“Mas a conhecida Rainha dos Baixinhos que no ano de 1982 provocou a maior violência contra as crianças em
um filme pornográfico”, acusou o deputado Pastor Eurico.
Ela respondeu fazendo coraçãozinho com as mãos.
“É um desrespeito às crianças, ao nosso Brasil!”, continuou o deputado.
Tentou falar, mas foi avisada de que não poderia, porque era convidada.
“O pior, o que eu me senti mal ali na situação não foi nem o que eu ouvi, e sim o que eu não pude falar. Você
pode ser julgada, condenada, crucificada ali e fica quieta. O que ele queria ele conseguiu. O minuto dele de
fama”, contou Xuxa sobre a declaração do deputado.
O deputado Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, foi afastado da comissão. A sessão teve que ser encerrada.
O projeto nem foi votado. Só mais tarde teve outra sessão e, aí sim, o projeto foi aprovado. Por unanimidade.
A lei ainda tem que passar pelo senado, mas foi rebatizada de “Menino Bernardo”. É uma homenagem ao garoto
que foi morto no Rio Grande do Sul há mais ou menos um mês. Os principais suspeitos do crime são o pai e a
madrasta.
O texto aprovado na câmara diz o seguinte: “Menores de 18 anos têm o direito de ‘serem
educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante’”.

E define castigo físico assim: “A ação de natureza disciplinar com uso da força física que resulte em sofrimento
físico ou lesão à criança ou ao adolescente”.
O que a lei não diz é que tipo de agressão pode ser considerada castigo físico, e também não prevê punição para
os pais que descumprirem a lei. Vai ser papel do juiz decidir sobre a conduta dos pais.
“Vamos ter que analisar caso a caso. É impossível se definir o que é um castigo físico. Nós vamos ter que ver
dentro da situação o que seja esse castigo e que trauma possa trazer ou não para a criança”, explicou o advogado
Sérgio Calmon.
Pra quem defende a lei, o objetivo é pedagógico. “A lei deixa claro que todo tipo de violência física contra as
crianças, que gere sofrimento físico, deve ser evitado”, disse o deputado Alessandro Molon.
Nem uma palmada. É o que Xuxa defende.
Fantástico: “O que você defende é a total ausência de violência? ”
Xuxa: “Isso. Eu acho que não tem que ter violência contra a criança. E ninguém está falando de como tem que
ser feito. A gente está falando do que não pode ser feito. Não pode se usar violência.”
Foi um processo longo para que a Marilda aprendesse a tirar a violência da sua rotina com os seis filhos. “Olha,
eu apanhava muito. Minha madrinha me judiava muito. Foi uma infância muito ruim, muito triste. Eu tenho
marca no corpo até hoje disso e isso me trouxe muita tristeza. E eu achava que do jeito que ela me ensinava era
o jeito de eu ensinar meus filhos. Toda a vez que eu batia nos meus filhos eu me sentia mal, muito mal mesmo”,
confessou Marilda.
A Marilda procurou ajuda de uma psicóloga e começou a colocar em prática o que é chamado de “educação
positiva”. A psicóloga explica os três passos principais:
Número um: sempre conte até 10!
“Todo adulto que educa uma criança tem que ter uma bagagem de tolerância e de paciência um pouco maior.
É aquele velho contar até 10. A gente tem que respirar, às vezes ter calma, ter firmeza na hora de falar”, contou
a psicóloga Amanda Vilella.
Número dois: elogie bons comportamentos.
“A gente costuma punir, coibir o negativo. Mas se a gente valoriza, reforça positivamente acertos da criança esse
efeito é muito mais rápido”, aconselhou a psicóloga.
Número três: dê responsabilidades.
“Nós adultos, geralmente, vamos lá e decidimos entre adultos e já comunicamos à criança. ‘Olha, agora você
vai dormir com seu irmão mais velho’, ‘agora você vai mudar de quarto’. Envolva ela nessas simples decisões” é
outra dica.
É claro que no começo tudo isso pode ser muito difícil.
“Mas a gente consegue, como eu consegui e vou adiante e tenho o amor dos meus filhos agora”, contou Marilda.
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Votação da Lei da Palmada é adiada para o fim da tarde
Há dois anos analisando o projeto que ficou conhecido como Lei da Palmada (PL 7.672/10), deputados
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara adiaram mais uma vez a votação da redação
final da proposta. Em sessão que durou mais de três horas, o projeto foi o único assunto discutido
em meio a tumultos e confusão, derrubando todos os outros itens que o colegiado deveria analisar.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-AL) foi chamado para
solucionar o impasse e foi quem conseguiu algum encaminhamento. A proposta feita por
Alves e acatada pelos parlamentares adiou para as 18h a votação do projeto. “Nem que eu
suspenda as votações em plenário para que esse projeto possa ser votado ainda hoje”, prometeu.
Os acordos serão negociados ao longo do dia. Até o último minuto, nem mesmo Alves foi capaz de
apaziguar os ânimos e os gritos no plenário ocupado pelo colegiado que pedia o encerramento da votação.
As polêmicas em torno da proposta e divergências entre os parlamentares levaram a várias interrupções
da sessão que chegou a ser suspensa por ‘tumulto grave’ e, em seguida, anulada. O texto só foi aprovado na
abertura de uma nova sessão que ainda se prolongou por mais algumas horas de discussões e acusações.

As discussões envolveram inclusive a apresentadora Xuxa Meneghel, que acompanhou parte da
votação como convidada. O deputado Pastor Eurico (PSB-PE) criticou a apresentadora ao afirmar que
Xuxa “cometeu a maior agressão contra as crianças em 1982”, sem detalhar o episódio. Xuxa reagiu
sinalizando um coração feito com as mãos na direção do parlamentar. O deputado Anthony Garotinho
(PR-RJ) reagiu e declarou que a posição do Pastor Eurico não é a mesma da bancada evangélica.
Se aprovado, o texto seguirá para o Senado, mas parlamentares contrários vão tentar fazer com que a
matéria perca o caráter conclusivo e passe, antes, pelo plenário da Câmara. O projeto enviado pelo governo
altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) incluindo o direito da criança e do adolescente
de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante.
O texto foi aprovado no final de 2011 por uma comissão especial criada para tratar sobre o tema e está
nas mãos dos parlamentares da CCJ há dois anos. A proposta estabelece que pais e os responsáveis
que maltratarem seus filhos, crianças e adolescentes, serão advertidos e terão que participar do
Programa de Proteção à Família, que oferece cursos e tratamento psicológico ou psiquiátrico.
A criança e o adolescente vítima do castigo vão receber tratamento especializado. Durante uma
discussão acalorada, críticos da matéria alertavam sobre a preservação de direitos individuais e
interferência da lei na educação dos filhos. De outro lado, defensores da proposta criticaram o apelido
dado à lei. “Chamar o projeto de Lei da Palmada é uma maldade. A gente está falando de crianças
que são queimadas e espancadas”, disse o relator da matéria, deputado Alessandro Molon (PT-RJ).
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Xuxa acompanha aprovação da ‘Lei Menino Bernardo’
A apresentadora posou emocionada após o projeto ter sido aprovado pela Comissão da Constituição e Justiça
(CCJ)
Xuxa esteve, durante a tarde de quarta-feira (21), na Comissão da Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para
acompanhar a aprovação da Lei da Palmada, que tem como objetivo coibir o castigo físico, tratamento cruel ou
degradante contra crianças e adolescentes. De acordo com o jornal O Globo, agora, a proposta seguirá para o Senado.
Segundo a publicação, deputados evangélicos tentaram à proposta alegando que isso seria uma
interferência do Estado na educação familiar. O projeto, inclusive, está há quatro anos esperando aprovação.
Agora, os deputados batizaram o projeto de “Lei Menino Bernardo”, em referência a Bernardo Boldrini, que foi
supostamente assassinado pelo pai e a madrasta, no Rio Grande do Sul. Se aprovada pelo Senado, a lei estabelecerá que a
criança e o adolescente tenham direito a uma educaçao sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante.
Mais cedo, via Facebook, Xuxa havia comentado que estava a caminho da CCJ. “E agora que o
bicho vai pegar. Estou indo pra comissão que está cuidando da nossa lei(contra a violência com
as crianças). Pensamento positivo. Preciso de vocês para me ajudar da uma ‘pressãozinha’ pra
conseguirmos hoje que a Comissão aprove a redação final da lei ( PL 7672) e mandar para o Senado.”
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ATUALIZADA - Comissão aprova lei que pune castigos físicos a crianças
TNOnline
FolhaPress
MARIANA HAUBERT BRASÍLIA, DF - Depois de três horas de discussões e até mesmo uma ofensa feita à
apresentadora Xuxa Meneghel, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que
pune castigos que resultem em sofrimento físico a crianças. O texto segue para análise do Senado. A proposta
aguardava a análise do colegiado há dois anos, mas questionamentos levantados pela bancada evangélica
impediam sua votação. “Nosso zelo foi apenas para fazer um projeto que não interferisse na educação familiar”,
afirmou o deputado Anthony Garotinho (PR-RJ). O projeto garante o direito à educação sem “o uso do castigo
físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer
outro pretexto”. Os responsáveis pela criança ou adolescente que tiverem uma conduta violenta poderão, além
das punições já existentes no Código Penal, ser encaminhados para programas de proteção à família, para
tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, e a cursos de orientação. Eles podem ainda receber uma advertência
do Estado e serem obrigados a encaminhar as crianças para tratamento especializado. O Conselho Tutelar
será o responsável por analisar os casos e definir as medidas de punição. Deputados da bancada evangélica
reclamavam que o texto poderia interferir no direito dos pais ou responsáveis de educar seus filhos conforme
achassem melhor. Já o relator, deputado Alessandro Molon (PT-RJ), ressaltou que a intenção do projeto é ajudar
as famílias a se estruturarem melhor. Ele afirmou que as práticas violentas já têm previsão de punição e o projeto
visa a enfatizar o cuidado com crianças e adolescentes. De manhã, a comissão discutiu a proposta por quase três
horas. No entanto, devido aos ânimos exaltados dos deputados o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves
(PMDB-RN), precisou ser chamado para mediar um acordo. Durante a tarde, os parlamentares alteraram um
ponto do texto para esclarecer que o castigo físico se trata de “uso da força física que resulta em sofrimento físico
ou lesão”. Dessa forma, o texto foi aprovado em votação simbólica no início da noite. MUDANÇA DE NOME
Conhecida como Lei da Palmada, a proposta teve seu nome alterado pelos deputados que consideravam o título
ofensivo. Agora, a proposta será chamada de “Lei Menino Bernardo” em homenagem a Bernardo Boldrini. Ele
teria sido morto pela madrasta e por uma amiga dela no interior do Rio Grande do Sul. Na semana passada,
a Justiça aceitou a denúncia contra quatro pessoas acusadas de envolvimento no crime. O pai e a madrasta do
menino, Leandro Boldrini e Graciele Ugulini, devem responder a um processo criminal sob acusação de terem
planejado a morte do garoto. Também são acusados a assistente social Edelvânia Wirganovicz, que admitiu ter
participação na morte, e um irmão dela, o motorista Evandro Wirganovicz, suspeito de ter ajudado a ocultar
o corpo. O corpo de Bernardo foi encontrado no dia 14 de abril em uma cova num matagal de Frederico
Westphalen, cidade a 80 km de Três Passos, onde o garoto morava. Ele estava desaparecido havia dez dias.
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Comissão da Câmara aprova lei que proíbe castigos físicos em crianças
Chamada até então de Lei da Palmada, o projeto seguirá para o Senado com o nome de Lei ‘menino
Bernardo’, em homenagem a Bernardo Boldrini, assassinado no Rio Grande do Sul
Daiene Cardoso - O Estado de S. Paulo
Atualizada às 22h39
BRASÍLIA - Após dois anos de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
foi aprovado, na noite desta quarta-feira, 22, no colegiado, o projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e proíbe a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes.
Chamado até então de Lei da Palmada, o projeto seguirá para o Senado com o nome de “Lei Menino Bernardo”,
em homenagem ao garoto Bernardo Boldrini, assassinado no Rio Grande do Sul. A aprovação só foi possível
após acordo com a bancada evangélica, que vinha obstruindo a votação do projeto nos últimos anos.
Pelo acordo, o relator, deputado Alessandro Molon (PT-RJ), acrescentou à definição de castigo a expressão
“que resulte em sofrimento físico ou lesão” à criança ou ao adolescente. “Não queremos que as crianças sejam
espancadas e tratadas de forma humilhante, seja com castigo físico ou não”, disse Molon.

A bancada evangélica temia a “interferência” da legislação na educação familiar. O relator enfatizou
que a proposta não prevê sanções aos pais por usar métodos punitivos na educação dos filhos, apenas o
encaminhamento dos pais denunciados ao Conselho Tutelar para orientação e, no máximo, advertência.
Xuxa. A aprovação era para ter ocorrido na manhã desta quarta, mas houve confusão. A reunião foi tumultuada
porque os deputados discutiam a redação final. A bancada evangélica tentava evitar que ela fosse concluída.
Quando a apresentadora Xuxa Meneghel chegou para acompanhar a sessão, ao lado da ministra dos
Diretos Humanos, Ideli Salvatti, o clima tenso na reunião já havia provocado interrupção dos trabalhos. Os
evangélicos cobravam o presidente em exercício, Luiz Couto (PT-PE), o fim da sessão. Foi quando o deputado
Pastor Eurico (PSB-PE) hostilizou a apresentadora. Disse que sua presença era “um desrespeito às famílias
do Brasil”. “A conhecida Rainha dos Baixinhos, que no ano de 1982 provocou a maior violência contra as
crianças”, afirmou, referindo-se ao filme Amor, Estranho Amor, daquele ano, em que Xuxa aparece numa
cena de sexo com um adolescente de 12 anos.
A maior parte dos deputados, incluindo os que questionavam o projeto, repudiou a declaração do Pastor
Eurico. Eles classificaram a fala de “violência inaceitável”. A apresentadora não se manifestou e, depois de
encerrada a sessão, deixou a comissão sem comentar o assunto. A sessão acabou sem que o projeto fosse
votado.
Avisado da situação, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), foi ao
colegiado e intermediou um acordo: a CCJ se reuniria à noite para aprovar o projeto. Como tramita em
caráter conclusivo a chamada Lei Menino Bernardo seguirá para o Senado. Após a confusão da manhã, o
líder do PSB na Câmara, deputado Beto Albuquerque (RS), destituiu seu correligionário Pastor Eurico (PE)
da Comissão de Constituição e Justiça. Para o lugar de Eurico, Albuquerque indicou outro correligionário,
Júlio Delgado (MG).
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Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou, no dia 21 de maio, o Projeto de Lei n. 7.672/2010,
também chamado de Lei Menino Bernardo, em homenagem ao garoto gaúcho Bernardo Boldrini, de 11 anos, que foi
encontrado morto no mês passado, na cidade de Três Passos/RS. A proposta estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos físicos. Confira as propostas do Projeto de Lei: http://bit.ly/1gU1rMh.
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Câmara aprova proposta da “Lei Menino Bernardo”
Projeto coíbe aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nessa quartafeira a redação final da proposta que estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso
de castigos físicos (PL 7672/10). A proposta, que vinha sendo chamada de Lei da Palmada desde que iniciou a
tramitação, vai se chamar “Lei Menino Bernardo”.
O novo nome foi escolhido em homenagem ao gaúcho Bernardo Boldrini, 11 anos, que foi encontrado morto
no mês passado, em Três Passos. O pai e a madastra são acusados de envolvimento no assassinato.

O projeto, que inclui dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), será analisado agora no
Senado.
Segundo a proposta, os pais ou responsáveis que usarem castigo físico ou tratamento cruel e degradante contra
criança ou adolescente ficam sujeitos a advertência, encaminhamento para tratamento psicológico e cursos de
orientação, independentemente de outra sanções. As medidas serão aplicadas pelo conselho tutelar da região onde
reside a criança.
Além disso, o profissional de saúde, de educação ou assistência social que não notificar o conselho sobre casos
suspeitos ou confirmados de castigos físicos poderá pagar multa de 3 a 20 salários mínimos, valor que é dobrado
na reincidência.
Debate
A tentativa de votar a proposta começou na manhã dessa quarta. A primeira sessão realizada na Comissão de
Constituição e Justiça durou três horas e foi suspensa por falta de um acordo entre os parlamentares. O debate foi
acompanhado pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, e pela apresentadora de TV Xuxa
Meneghel, que defende a medida.
À tarde, após uma reunião na Presidência da Câmara, os parlamentares chegaram a um acordo e alteraram o texto
para deixar claro o que seria considerado castigo físico. O texto em discussão definia castigo físico como “ação
de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento ou lesão à criança ou
adolescente”. O relator da proposta, deputado Alessandro Molon (PT-RJ), apresentou uma emenda acrescentando
a expressão “sofrimento físico”. Assim, a definição para castigo é a seguinte: “ação de natureza disciplinar ou
punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente”.
Confira a íntegra do texto aprovado:
Negociação
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, participou da reunião da CCJ. Ele destacou o empenho de todos
na aprovação da proposta. “Rendo homenagem a todos que colaboraram para esse entendimento. Os que eram
contrários, os de oposição, os outros, a bancada evangélica que foi sensível às alterações feitas. Todos colaboraram
para que haja esse clima de consenso”, disse.
O deputado Alessandro Molon afirmou que as alterações no texto foram aprovadas por todos os partidos presentes
na reunião com o presidente Henrique Alves. “Havia uma impressão de que apenas a palavra ‘sofrimento’ não
traduzia aquilo que tinha sido debatido, aquilo que tinha sido decidido, acordado na comissão especial”, explicou.
O coordenador da bancada evangélica – que era contra a proposta –, deputado João Campos (PSDB-GO), explicou
que os deputados obstruíram a votação da matéria para que partes do texto que não estavam claras pudessem ser
corrigidas, evitando assim insegurança jurídica em relação ao projeto.
“Achamos que a definição de castigo e de tratamento cruel era imprecisa. Quando se define que o castigo físico está
associado à crueldade ou comportamento degradante, o projeto precisa ser mais explícito. E aqui não tinha espaço,
não tinha ambiente para a gente tentar contribuir para melhorar esse texto”, disse Campos.

Histórico
O projeto foi aprovado em 2011 por uma comissão especial da Câmara, que tinha como relatora a ex-deputada
Teresa Surita (RR). O texto tramitava em caráter conclusivo e poderia ser remetido diretamente para o
Senado, mas diversos deputados contrários à proposta tentaram levar o debate para o Plenário da Câmara.
Os parlamentares argumentavam que o texto interferia em direitos individuais dos pais e, por isso,
deveria ser analisado também pelo Plenário. Foram apresentados vários recursos na Casa e até
um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF), pelo deputado Marcos Rogério
(PDT-RO), contra a Mesa Diretora da Câmara, que confirmou a tramitação conclusiva da matéria.
Nas
últimas
reuniões
da

semanas,
o
projeto
vinha
sendo
CCJ,
impedindo
a
votação
de

alvo
de
polêmicas
em
diversas
outras
propostas
na
comissão.

O projeto foi objeto de enquete, que contabilizou mais de 40 mil votos, e de um videochat
promovido
pela
Coordenação
de
Participação
Popular
da
Câmara
dos
Deputados.
* Com informações da Agência Câmara Notícias
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APÓS MUITA POLÊMICA

Câmara aprova Lei da Palmada e proposta vai ao Senado

Brasília
Depois de mais de dois anos parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) aguardando a votação
da redação final, o projeto de lei do Executivo (PL 7672/10), conhecido como Lei da Palmada, foi aprovado por
unanimidade, na semana passada, na CCJ. A proposta vai se chamar Lei Menino Bernardo, em homenagem a
Bernardo, que foi encontrado morto, no Rio Grande do Sul, e cujos principais suspeitos do crime são o pai e a madrasta.
A aprovação da proposta, que agora seguirá para análise e votação no Senado, foi possível graças à atuação
do presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), após a sessão tumultuada, que
contou com a presença da apresentadora de TV Xuxa Meneghel, uma defensora da aprovação da matéria.
O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer o direito da criança e do adolescente de
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Encaminhado à
Câmara pelo Executivo, em 2010, o projeto foi discutido e aprovado por comissão especial criada para analisar o
seu mérito, no fim de 2011. Deveria seguir direto para o Senado, mas foram apresentados seis recursos para que ele
fosse apreciado pelo plenário da Câmara. Esses recursos foram retirados e a proposta foi encaminhada à CCJ para
a votação da redação final, no dia 14 de maio de 2012. Só agora, mais de dois anos depois, a redação final foi aprovada.
“A proposição materializa, por fim, o crescente compromisso de sociedades contemporâneas que reconhecem
que crianças e adolescentes têm direitos frente ao Estado e cabe a ele organizar ações para sua plena realização.
A proposição, inegavelmente, aborda a realização de direitos que são inerentes a crianças e adolescentes
e indispensáveis a sua dignidade e pleno desenvolvimento”, diz um trecho da justificativa do projeto.
Em outro trecho, o Executivo argumenta que: “consideramos que a proibição, em si, não garantirá
mudança das atitudes e práticas, mas a ampla conscientização do direito das crianças à proteção e de leis
que reflitam esse direito é necessária. Nesse sentido, é premente estimular que os pais parem de infligir
castigos violentos, cruéis ou degradantes, adotando intervenções apoiadoras e educativas, não punitivas”.
A proposta estabelece que pais e responsáveis que maltratarem seus filhos crianças e adolescentes
serão advertidos e terão que participar do Programa de Proteção à Família, que oferece cursos e
tratamento psicológico ou psiquiátrico. A pessoa vítima do castigo vai receber tratamento especializado.
Nas discussões da matéria, críticos da proposta alertaram sobre a preservação de direitos individuais
e a interferência da lei na educação dos filhos. Enquanto defensores criticaram o apelido dado à
lei. “Chamar o projeto de Lei da Palmada é uma maldade. A gente está falando de crianças que são
queimadas e espancadas”, disse o relator da matéria na CCJ, deputado Alessandro Molon (PT-RJ).

