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Prefácio

Acompanho de perto a brilhante trajetória acadêmica da jovem professora 
Dra. Luciana Fernandes Berlini. Fui seu professor e orientador no Mestrado e no 
Doutorado do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas. Desde o 
início da nossa convivência acadêmica, fiquei impressionado com a sua grande 
capacidade intelectual e, sobretudo, com a sua disposição em pesquisar e defen-
der novas ideias. É o que se percebe neste trabalho, quando a autora, utilizando 
como referência a “Lei da Palmada”, questiona a violência doméstica contra a 
criança e o adolescente, principalmente aquela perpetrada no seio da família.

Constata a autora que o conceito e a extensão da família sofreram várias 
alterações ao longo da história. Em Roma, o poder do pater familias era exercido 
sobre os filhos, a mulher e os escravos de maneira absoluta, pois tinha o poder 
de vida e de morte, de emancipação e de repúdio sobre aquelas pessoas. Era, ao 
mesmo tempo, juiz, sacerdote e administrador, ou seja, o senhor absoluto do lar.  

Contemporaneamente, não existe mais a figura do pater famílias como de-
tentor do poder absoluto, como única voz a ser ouvida no ambiente familiar. A 
família não é mais encarada como uma unidade de produção, estruturada apenas 
para atender fins econômicos, políticos, religiosos e culturais como outrora. Nes-
se sentido, a família deixou de ser objeto de proteção autônoma – colocada como 
uma realidade baseada em si mesma – e tornou-se funcional, ou seja, instrumento 
de promoção e desenvolvimento dos seus membros, realçando a dignidade da 
pessoa humana em suas relações. É a pessoa que deve ser protegida e colocada no 
centro do ordenamento jurídico. 

Essa revisão resultou, naturalmente, em uma nova configuração da relação 
paterno-filial. Passou-se do autoritarismo à autoridade parental. As prerrogativas 
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concedidas aos pais, atualmente, fundamentam-se no fato de as crianças e os 
adolescentes encontrarem-se numa fase especial de autoformação. A imaturidade 
lhes é inerente e, com ela, a necessidade de acompanhamento e orientação parece 
primordial. 

A ideia de obediência insere-se nesse contexto e deve ser compreendida com 
bastante cautela. Ser obediente não equivale a ser submisso. Há muito está supe-
rada a disposição hierárquica na relação paterno-filial. 

Nesse contexto, a autora repele a palmada e qualquer tipo de castigo ao 
filho como recurso ao dever de correção e criação dos pais. Afirma que os pais 
não têm o direito de ofender, física ou psiquicamente, os próprios filhos. Isso 
representaria um regresso deplorável à conjuntura histórico-jurídica do pátrio 
poder, na qual o menor foi praticamente resumido a sujeito passivo do autori-
tarismo paterno. 

Com o auxílio das ciências afins, a autora consegue demonstrar que a pal-
mada não é forma de educar, tampouco favorece o saudável desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes. A integridade da criança e do adolescente há de ser 
plenamente preservada, não se podendo admitir, de maneira alguma, que os pais, 
sob um pseudopropósito de acompanhar e proteger, violem-na. 

Diante da complexidade do tema e da cultura da palmada que ainda vigora 
em nossa sociedade, a autora, a partir da Lei posta, bem como da Lei proposta 
(Projeto de Lei nº 7.672/2010 – “Lei da Palmada”), apresenta como solução a 
tutela civil em substituição à responsabilização penal. A tutela civil denota-se 
mais adequada, pois está voltada à proteção da vítima, e não simplesmente à 
responsabilização do agressor. Além disso, é capaz de favorecer o equilíbrio das 
relações familiares, promovendo a dignidade da pessoa humana.

Trata-se de trabalho pioneiro que, em última análise, defende soluções mais 
criativas e transformadoras no âmbito das relações familiares. 

Por isso, cumprimento a amiga e autora Luciana Fernandes Berlini que, a 
partir de um trabalho sério e responsável, inaugura um debate profícuo sobre a 
violência doméstica contra a criança e o adolescente.

Belo Horizonte (MG), 07 de março de 2014.

WALSIR EDSON RODRIGUES JÚNIOR
Doutor e Mestre em Direito pela PUC Minas. 

Professor de Direito Civil nos Cursos de Graduação, Especialização,  
Mestrado e Doutorado em Direito da PUC Minas.

Professor de Direito Civil na Fundação Escola Superior do  
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Advogado.
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aPresentação

Nasceu na paz de um beija-flor 
Em verso em voz de amor 

Já desponta aos olhos da manhã 
Pedaços de uma vida 
Que abriu-se em flor

Cantiga por Luciana. 
        

Lembro-me bem daquela menina dedicada e atenciosa que conheci na Fa-
culdade Mineira de Direito. Início de curso, muitos sonhos, inseguranças, reali-
zações. O futuro...

Seu caminho foi traçado com fé e obstinação. Havia um desejo imenso de 
conhecer. Olhando-a agora, vem-me à mente a convicção de que a ligação foi 
instantânea e, creio, não é por acaso, que, hoje, tenho a alegria de apresentar a 
Professora Luciana Berlini à comunidade acadêmica.

Filha da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Luciana foi alu-
na brilhante na graduação, tendo passado em primeiro lugar no Concurso para a 
Pós-graduação em Direito da PUC Minas, cujo título de mestre foi conquistado 
no ano 2009 e o de doutorado no ano 2012.

Corajosa, abraçou um tema dos mais importantes e sensíveis ao Direito: a 
proteção à criança e ao adolescente. Afinal, não é possível acreditar na constru-
ção de uma sociedade de novos cidadãos, autores de um tempo de transforma-
ções sem olhar para a infância. 



XVI

A tese, orientada pelo Professor Walsir Edson Rodrigues Junior, foi escrita 
com amor, e essa é mais uma razão para enaltecer o trabalho da jovem Professora 
Luciana porque não se faz o Direito com indiferença. E, não ser indiferente não 
significa se afastar da racionalidade, afinal trabalhamos com pretensões de verda-
de, e a verdade de cada um é construída na alteridade. 

Comprometida e assumindo corajosamente posição em favor desses me-
nores com extrema humanidade, o objetivo do seu trabalho, ora transformado 
em livro, é a inclusão e a autonomia dessas crianças, um grande desafio em uma 
sociedade marcada pela exclusão e pela violência.

Em Luciana, deposito minhas melhores esperanças e só posso desejar a ela 
que vá à busca dos seus sonhos e que vivencie cotidianamente o Direito, nas ruas 
e nas escolas, nos bailes da vida. 

Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, aos 27 de fevereiro de 2014.

MARIA DE FÁTIMA FREIRE DE SÁ
Professora da PUC Minas e Coordenadora do CEBID 


