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RESUMO 
 

Este trabalho visa refletir o crime de maus-tratos sofridos pelas crianças frente 

ao tipo penal regulado no artigo 136 do Código Penal vigente. E os direitos da 

criança preservados e presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

nº 8.069/90). Visando fazer valer estes direitos e assegurando às vítimas 

punição cabível àqueles que praticaram tal ato. Levando também, a sociedade 

e os operadores de direito em geral, à reflexão da eficiência das normas 

cabíveis a este crime, tão quanto a sua eficácia perante a sociedade e aos 

réus. 
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ABSTRACT 
 

This work aims to reflect the crime of maltreatment suffered by children against 

the offense set out in Article 136 of the Penal Code. And children's rights 

preserved and present on the Status of Children and Adolescents (Law No. 

8.069/90). Seeking to enforce these rights and ensuring appropriate punishment 

to those victims who committed such an act. Taking also the society and the 

operators of law in general, the reflection efficiency standards applicable to this 

crime, such as its effectiveness towards the company and the defendants. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos dias de hoje a sociedade encontra-se cada vez mais banalizada, 

crimes contra a vida e a saúde dos próprios seres humanos são vinculados 

diariamente nos noticiários. O problema está em que a sociedade acabou 

vendo isto como uma situação normal, caindo no comodismo onde vêem o 

problema, mas nem sequer sentem algo por estarem infelizmente 

“acostumados” com esta terrível realidade. 

O que mais assusta é que os crimes contra crianças estão, assim como 

os demais, se tornando rotineiros principalmente a violência doméstica em 

particular os maus tratos sofridos por estas, que muitas vezes não estão a 

salvo em seu próprio lar. 

  
 

CONTEÚDO 
 

O Código Penal de 1940 regulamenta em sua parte especial, mais 

precisamente em seu artigo 136 que “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: Pena – detenção, de dois meses 

a um ano, ou multa.” 

Por diversas vezes as causas que geram este tipo de violência estão 

ligadas a outros problemas como alcoolismo dos pais ou responsáveis, drogas 

ou até famílias incompletas, o que gera uma sobrecarga em quem tem a 

guarda dos menores e nesta situação de descontrole emocional, muitas vezes 

as crianças inocentemente são as vítimas, como uma forma de “descontar” 

todo o sentimento. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990) assegura em seu artigo 4º que “É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” e 

ainda em seu artigo 5º que “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
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qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais.” 

Se a lei é tão clara quanto a isso e estamos vivendo numa sociedade 

cada vez mais tecnológica, onde todos pensam em seus direitos e correm atrás 

destes, por que esses tipos de crimes têm aumentando de maneira tão 

significativa? A resposta talvez não seja tão fácil de ser encontrada. O 

comportamento humano é um dos maiores mistérios da sociedade. 

Porém a prática de maus-tratos é crime, regulada pelo nosso Código 

Penal, sendo um crime próprio específico, como traz Victor Eduardo Rios 

Gonçalves, Promotor de Justiça Criminal: 

 

“O crime de maus tratos é um crime próprio 
específico, pois exige uma vinculação, uma 
relação jurídica entre o autor da infração penal e 
a vítima, ou seja, o autor do crime deve ter a 
guarda, vigilância ou autoridade sobre a vítima.” 
(GONÇALVES, 2001, p. 90) 

 
Constatamos, portanto, que quem comete o crime de maus tratos são os 

pais, tutores, curadores. Sendo a consumação deste crime o momento da 

produção do perigo. 

As formas qualificadas deste tipo penal estão observadas nos 

parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 136 do Código Penal vigente, sendo que se 

configura crime de maus-tratos qualificado quando o seu resultado é uma lesão 

corporal de natureza grave, quando a pena será de reclusão, de um a quatro 

anos (artigo 136, §1º), ou morte, com pena de reclusão de quatro a doze anos 

(artigo 136, §2º). O artigo 263 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 136, com a redação de que será 

aumentada de um terço a pena se o crime for praticado contra pessoa menor 

de 14(quatorze) anos, que é o nosso caso. 

No último dia 20 de maio de 2011, uma criança de quatro anos morreu 

em razão de uma suposta agressão dos pais, no centro de Manaus. Uma 

denúncia anônima de que a criança teria sido agredida levou a polícia ao 

hospital onde a criança foi internada no dia anterior ao do falecimento, com 

fortes dores abdominais e em estado grave. Os pais da criança alegaram que 



ela teria caído de um balanço nos dias anteriores da internação. Segundo 

depoimento dos médicos, a criança deu entrada no Hospital e Pronto Socorro 

da Criança de Manaus com infecção generalizada no intestino e, devido ao 

estado grave, nenhum exame substancial pôde ser realizado. Ela passou por 

uma cirurgia e não resistiu. A polícia aguarda o laudo necroscópico, que 

atestará a causa da morte, para dar continuidade à investigação. Se neste caso 

for confirmada que a criança realmente sofreu maus-tratos, conseqüência de 

sua morte, os pais serão indiciados pelo crime de maus-tratos em sua forma 

qualificada. 

Uma pesquisa realizada por professores do Departamento de Psicologia 

da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto em 2007 mostrou que o 

número de casos de violência contra crianças é maior do que as estatísticas 

divulgada pelos órgãos oficiais e que a violência doméstica atinge todas as 

classes sociais. 

A professora e psicóloga Marina Rezende Bazon pesquisou a violência 

doméstica contra crianças em escolas públicas e privadas de 25 cidades da 

região de Ribeirão Preto. As entrevistas foram feitas com os professores 

porque, segundo a pesquisadora, eles conseguem identificar melhor os sinais 

de maus tratos. Em Ribeirão Preto, foi constatado que em média, 5,7% das 

crianças, de zero a dez anos sofrem maus tratos. 

Já no primeiro semestre de 2010, os maus-tratos a crianças 

aumentaram 36% e na maior parte dos atendimentos, a mãe era a responsável 

pela agressão, segundo um estudo realizado pelo serviço social do Hospital 

das Clínicas da cidade de São Paulo. Pelo levantamento atendeu a 60 casos 

de maus-tratos a crianças no período, incluindo uma tentativa de suicídio de 

uma menina de 13 anos, vítima de agressões psicológicas dos pais. 

 
 

CONCLUSÕES 

     Pelo que foi exposto, podemos considerar que o crime de maus-tratos a 

crianças está crescendo em nosso país de uma forma assustadora. Crianças 

que deviam ter assegurados direitos estão sofrendo com este tipo penal e por 

serem o que são muitas vezes estes crimes são “mascarados” e ficam 

escondidos da sociedade e quem acaba sofrendo é a criança que carregará 



esta marca por toda a sua vida. Cabe a nós, enquanto sociedade, denunciar 

casos e enquanto operadores e futuros operadores de direito em procurar uma 

forma mais eficaz para evitar a banalização deste crime. 
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