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RESUMO: 

O presente trabalho busca se debruçar no entendimento da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos principalmente sobre o princípio da proteção integral e o princípio do melhor 

interesse da criança, com base na Opinião Consultiva nº 17/2002. Diante do quadro atual de 

violência contra à criança revelado por Organizações Internacionais que abrangem o ambiente 

Interamericano, é importante que os Estados signatários das Convenções de proteção dos 

Direitos Humanos cumpram com o que lhes é determinado, dando proteção efetiva e garantia 

aos direitos das crianças, havendo tratamento correto para cada ser humano.  

PALAVRAS-CHAVE: Violência. Criança. Consulta nº 17/2002. Proteção da Criança. 

 

ABSTRACT:  

This paper seeks to focus on the understanding of the Inter-American Court of Human Rights, 

mainly on the principle of integral protection and the principle of the best interest of the child, 

based on Advisory Opinion No. 17/2002. In view of the current situation of violence against 

children revealed by International Organizations that cover the Inter-American environment, 

it is important that the States signatories to the Conventions for the protection of Human 

Rights comply with what is determined by giving effective protection and guaranteeing the 

rights of children, with correct treatment for each human being. 
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INTRODUÇÃO 

A proteção da criança demonstrou ser fator importante no final do século XX e 

início do século XXI, buscando a eficiência e o resguardo dos direitos do menor em 

instrumentos de abrangência internacional. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo tratar da estrutura e finalidade da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, abordando suas funções, competência (consultiva 

e contenciosa), conforme os parâmetros definidos na Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos. 

No segundo capítulo se buscará trabalhar o conceito de violência, como 

também princípios extremamente importantes na efetivação dos direitos da criança, 

principalmente aqueles que procuram trazer proteção e segurança à criança, sendo eles o 

princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança e outros aspectos deles 

decorrentes. 

O intento no terceiro capítulo é visualizar o entendimento da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na Opinião Consultiva nº 17/2002 sobre a violência 

contra a criança no âmbito familiar, escolar e civil, tendo em vista que são ocorrências 

recorrentes, vistas como enraizadas culturalmente ou entendidas como necessárias ao 

desenvolvimento da criança, entretanto são graves violações aos direitos dos menores; 

também se procurará analisar os responsáveis pela tutela de tais direitos. 

O método de análise será o indutivo para o alcance das principais conclusões, 

com a realização de pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias. 

 

 

1. ESTRUTURA E FINALIDADE DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

Um dos instrumentos de maior relevância no Sistema Interamericano é a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada Pacto de San José da Costa 

Rica. A Convenção reconhece e sustenta um rol de direitos civis e políticos semelhantes aos 

determinados pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; ela não descreve de 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

246 
 

forma específica os direitos sociais, culturais e econômicos, cabendo aos Estados o seu 

alcance progressivo de plena realização desses direitos3. 

A Convenção Americana, nas palavras de Piovesan, se trata de um “código 

interamericano de direitos humanos”, e deve ser visto como piso protetivo mínimo e não 

como um teto máximo de proteção, possuindo um duplo propósito, “a) promover e encorajar 

avanços no plano interno dos Estados; e b) prevenir recuos e retrocessos no regime de 

proteção de direitos”4. Sobre os Direitos Humanos, a responsabilidade do Estado é primária, e 

a ação internacional é uma ação suplementar, adicional e subsidiária5. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos termos de seu estatuto, é 

uma instituição judiciária autônoma, na qual possui por finalidade a aplicação e a 

interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

A Corte possui funções jurisdicionais e consultivas, conforme dispõe o artigo 

2º do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos; e suas deliberações ocorrem 

com um quorum de cinco juízes, sendo a decisão tomada pela maioria dos presentes, e em 

caso de empate, o Presidente fará o voto de qualidade6. 

Em sua competência contenciosa, tal Corte analisa a responsabilidade do 

Estado, pois ao ratificar a Convenção, esta se comprometeu a garantir, prevenir e investigar, 

utilizando todos os recursos disponíveis para impedir violações aos Direitos Humanos. A 

competência pode vir a ser identificada em ratione personae, ratione materiae e ratione 

temporis7. 

Em apertada síntese, o ratione personae apresenta a legitimidade dos Estados-

partes e da Comissão para acionar a Corte Americana8, ressaltando-se a competência 

facultativa da Corte, na qual é necessário o reconhecimento desta por parte do Estado. A 

competência material, ratione materiae, por sua vez, diz respeito ao conhecimento da Corte 

sobre qualquer caso em que possa aplicar e interpretar as disposições da Convenção9; 

 
3 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 9ª edição, São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 101-104. 
4 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 105. 
5 Ibidem. 
6 ESTATUTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 23. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm. Importante também observar que: “As 

decisões, juízos e opiniões da Corte serão comunicados em sessões públicas e serão notificados por escrito às 

partes.  Além disso, serão publicados, juntamente com os votos e opiniões separados dos juízes e com quaisquer 

outros dados ou antecedentes que a Corte considerar conveniente” 
7 GUERRA, Sidney. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos no Âmbito da Corte Interamericana e 

o Controle de Convencionalidade. Revista do Programa de Pós Graduação da UFC, pp. 343-344, 347. 
8 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 61. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>.  
9 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 62, 3. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em 09/06/2020.  

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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enquanto a ratione temporis, por fim, revela um prazo determinado para declaração, nos 

termos do artigo 62, 2 da Convenção. Caso não haja reconhecimento formal do Estado com 

relação a um caso manifestado, a pessoa injustiçada ou os seus familiares poderão acionar a 

Corte10. 

As sentenças proferidas pela Corte devem ser adequadamente motivadas, e 

podem determinar que o Estado cesse a violação aos direitos elencados na Convenção, como 

também indenize a vítima ou sua família. A sentença é fruto do livre convencimento dos 

juízes e tem caráter obrigatório; a solução amistosa no campo da Convenção é decorrente da 

negociação entre o Estado e o peticionário11. 

Os Estados-partes também podem encaminhar consultas para a Corte, na qual 

se manifestará emitindo pareceres sobre a harmonia entre os instrumentos internacionais e as 

leis internas dos Estados12. 

Dada uma breve síntese sobre a Organização da Corte e a responsabilidade dos 

Estados frente às graves violações de Direitos Humanos, cabe prosseguir ao conhecimento da 

Proteção do Infante, bem como a definição do que seria violência e os seus impactos em uma 

criança. 

 

 

2. VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 

 

2.1. CONCEITO DE CRIANÇA 

Lopes e Chaves Oliveira abordam a definição de criança contida no artigo I da 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, pelo qual admite-se criança como todo 

indivíduo com menos de 18 anos de idade, salvo se no Estado de residência dessa pessoa a 

maioridade for regulamentada com uma idade maior13.  

Daniel O´Donnell também dispõe dessa definição e vai além. Segundo o autor, 

a definição contida na versão inicial proposta pelo país polonês em 1978 definia criança como 

todo indivíduo desde seu nascimento até a completude dos 18 anos; entretanto alguns países 

defenderam, à época, que a ideia de criança passa a existir desde sua concepção, não somente 

 
10 GUERRA, Sidney. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos no Âmbito da Corte Interamericana 

e o Controle de Convencionalidade. Nomos Revista do Programa de Pós-Graduação UFC, v. 32 n. 2 (2012): 

jul./dez. 2012. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/365>. Acesso: 27/02/2020. 
11 GUERRA, Sidney. Op. cit., p. 351. 
12 Idem, p. 346. 
13 LOPES, Ana Maria D´Ávila; CHAVES OLIVEIRA, Jane. A Doutrina da Proteção Integral na Jurisprudência 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos Relativa aos Direitos das Crianças.  

http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/365
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desde seu nascimento. Tal divergência levou o Grupo de Trabalho a adotar um documento 

que registrava um compromisso de que seria eliminado o termo “nascimento” do texto 

original14.  

Além disso, diz o referido autor, o projeto inicial apresentava a exceção 

genérica, permitindo o afastamento da aplicação da convenção aos indivíduos com menos de 

18 anos de idade nos casos em que o país de residência do menor adotasse uma idade superior 

ou inferior para considerar a maioridade. 

O´Donnell defende que a importância de um Estado estabelecer uma média 

coerente para a fixação da idade mínima para o reconhecimento da maioridade, alegando que 

“quanto maior seja a discrepância entre os 18 anos e a norma nacional, mais difícil será 

fundamentá-la”, de forma que os países devem estabelecer critérios coerentes com a 

Convenção para justificar as exceções adotadas em seus territórios de forma também coerente, 

como em casos de recrutamento de forças armadas, por exemplo15. 

 

2.2. COMO AS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DEFINEM VIOLÊNCIA E 

SEUS IMPACTOS NA VIDA DAS CRIANÇAS 

A Organização Mundial da Saúde define violência como uso intencional da 

força ou poder físico, ameaçado ou atual, contra si mesmo, contra outro, contra um grupo ou 

comunidade, que resulta ou pode resultar em ferimentos, danos psicológicos, mau 

desenvolvimento ou deficiência, e morte16. 

A referida Organização entende que violência contra a criança inclui toda 

forma de violência física, sexual e emocional, exploração, abandono e tratamento negligente. 

Assim, maus tratos contra a criança é visto como violência perpetrada por adultos em posição 

de responsabilidade, confiança e poder17. Segundo a Organização, em todo o mundo, cerca de 

1 (um) em cada 4 (quatro) adultos foram fisicamente abusados quando crianças. 

Na definição, o “uso de poder” também inclui negligências ou atos de omissão, 

mesmo que o mais comum sejam atos comissivos. Dentre os componentes definitivos de 

violência, como “o uso de força física e poder”, devem ser compreendidos e abordados os atos 

 
14 O´DONNELL, Daniel, A Convenção sobre os Direitos da Criança: Estrutura e Conteúdo. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 
15 O´DONNELL, Daniel, A Convenção sobre os Direitos da Criança: Estrutura e Conteúdo. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020 
16  WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Report on Violence and Health. 2002. 
17 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Violence Against Women and Violence Against Childre: 

What Can Health Systems do?. 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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de omissão ou negligência, e todos os tipos de abuso físico, sexual e psicológico, como 

também os suicidas e outros atos praticados contra si mesmo18. 

Os abusos contra crianças são assim entendidos: o abuso físico pode ser 

entendido como bater, espancar e chacoalhar; o abuso sexual, a seu turno, é compreendido 

como contato sexual ou exposição a atos ou materiais sexuais; o abuso psicológico ou 

emocional, por sua vez, consubstancia nos atos de ameaçar, insultar, ridicularizar e confinar; 

enquanto que negligenciar, por fim, refere-se ao ato de deixar de fornecer assistência médica, 

educação, abrigo ou outros elementos essenciais para o desenvolvimento saudável da criança 

quando possua os meios para fazê-lo19. 

Conforme dados da PAHO (Pan American Health Organization), na América 

Latina e na região Caribenha, cerca de 58% de meninos e meninas, entre 2 e 17 anos de idade, 

vivenciaram alguma forma de abuso físico, sexual ou emocional, a cada ano, correspondendo 

a mais de 99 milhões de crianças. 

A violência contribui para os altos índices de mortalidade e morbilidade na 

América Latina e Caribe, de modo que, além de morte e lesões físicas, a violência se 

prolonga, trazendo consequências para a saúde que talvez possam não ser rapidamente 

reconhecidas, incluindo questões de saúde mental, e sobretudo nas crianças, danos sociais, 

emocionais e no desenvolvimento cognitivo20. 

O fato das crianças terem pais ou cuidadores que sofreram abuso ou foram 

negligenciados, que presenciaram o uso de drogas e álcool, envolvimento a qualquer forma de 

violência, inclusive entre parceiros, aumenta os riscos de maus-tratos contra as crianças. 

Também possui influência a questão da criança viver em comunidades com alto desemprego, 

com falta de auxílio familiar e com altos índices de violência21. 

Dito isso, importante analisar a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

buscando-se trabalhar os institutos que compõem o âmbito de amparo e defesa do infante. 

 

2.3. DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

Trata-se de um tratado internacional de Direitos Humanos, adotado pela ONU 

em 1989 e vigente desde 1990, e tem por objetivo a proteção do infante. No documento, o 

 
18 WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Report on Violence and Health. 2002. Disponível em: < 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf?ua=1 >. Acesso em 

09.06.2020.  
19 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Child Maltreatment. The Health Sector Responds. 2017. 
20 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Violence Against Women and Violence Against Children: 

What Can Health Systems do?. 
21 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Child Maltreatment. The Health Sector Responds. 2017. 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf?ua=1
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pensamento da Convenção segue o entendimento do desenvolvimento integral da criança, na 

qual ela é vista como sujeito de direito, demandando absoluta prioridade e proteção especial22. 

Analisando o Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Criança, esta 

dispõe que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Nações Unidas se preocuparam 

em declarar que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. 

Ainda, declara que a família é um grupo fundamental perante a sociedade, e se 

revela um ambiente natural para crescimento e bem-estar principalmente das crianças. Elas 

devem receber proteção e assistência suficientes a fim de se posicionarem com suas 

responsabilidades perante a comunidade. A referida Convenção enxerga a família como um 

pilar, na qual irá conduzir a educação da criança “em um ambiente de felicidade, amor e 

compreensão”. 

Sobre a parte preambular da Convenção, O’Donnel diz que a relação triangular 

Estado-criança-família possui um espaço de muita relevância no referido instrumento: 

 

O sexto parágrafo preambular cita, em forma sintética, o 

mais belo e significativo dos Princípios consagrados pela 

Declaração de 1959, reconhecendo que “a criança, para 

o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua 

personalidade, deve crescer no seio da família, em um 

ambiente de felicidade, amor e compreensão”. O quinto, 

fazendo eco da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos sublinha a importância da família “como grupo 

fundamental da sociedade e ambiente natural para o 

crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em 

particular das crianças”, e a conseqüente necessidade de 

prestar à família “a proteção e assistência necessárias a 

fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades 

dentro da comunidade”. O tema da relação triangular 

 
22 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 468. 
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Estado-criança-família ocupa um lugar importante na 

Convenção (...) (grifo nosso)23 

 

Nos termos do artigo 1º da Convenção, todo ser humano com menos de 18 

(dezoito) anos de idade é considerado criança, a não ser que a legislação determine que a 

menoridade seja atingida mais cedo. 

Em seu artigo 2º, o texto determina que os Estados Partes devem respeitar os 

direitos declarados na Convenção, sem discriminação que possa ser de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, inclusive da origem da criança, de 

seus pais ou representantes legais; os Estados devem, ainda, adotar medidas adequadas e 

suficientes na proteção da criança de qualquer forma de discriminação ou punição em razão 

da condição, atividades, opiniões manifestas ou crenças que seus pais ou familiares tenham, 

bem como de seus representantes legais. 

No artigo 3º é consagrado o instituto do melhor interesse da criança, pelo qual 

requer que as instituições públicas ou privadas de assistência social, autoridades 

administrativas, órgãos legislativos, tribunais, e os próprios Estados Partes resguardem esse 

direito, devendo ser garantido por estes últimos que “as instituições, as instalações e os 

serviços destinados aos cuidados ou à proteção da criança estejam em conformidade com os 

padrões estabelecidos pelas autoridades competentes” principalmente sobre a saúde e 

segurança do infante.  

Conforme o entendimento da Convenção Americana dos Direitos Humanos, as 

“autoridades competentes” a que se refere o artigo 3º de seu texto se consubstanciam na figura 

dos Estados, os países, que estabelecem as medidas e os meios para a proteção dos direitos 

das crianças, sobretudo nas áreas da saúde e segurança dos menores de 18 anos. 

Os direitos das crianças encontram-se baseados sobre dois principais 

princípios, sendo, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, os quais 

serão melhor tratados a seguir.  

 

2.1.1. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

A doutrina da Proteção Integral foi consagrada pela Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, aprovada em 20 de novembro de 1989 pela Organização das 
 

23 O´DONNELL, Daniel. Op. cit. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 

 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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Nações Unidas. Apesar de ter evidenciado o Princípio, a Declaração Universal de 1948 já 

tinha posto a ideia de assistência e cuidado especiais às crianças, independentemente de terem 

nascido dentro ou fora do matrimônio (artigo XXV, 2), como assim também o fez a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança de 195924. 

Sendo reconhecido internacionalmente, o Princípio revelou os direitos próprios 

da criança, entendendo ser esta necessitada de proteção e cuidados especiais por não possuir 

maturidade física e mental, ocorrendo antes mesmo do seu nascimento. O infante deixou de 

ser parte integrante do complexo familiar e passou a ser um membro individualizado da 

família25. 

Ana Maria D´Ávila Lopes26 aborda em seu trabalho o que chamamos de 

proteção especial e proteção integral de crianças. Lopes afirma que a proteção especial refere-

se à ideia de que, na sociedade, existem grupos que exercem diferentes papéis, além de 

permanecerem em condições diferentes de outros grupos do meio social, o que faz com que o 

Estado tome medidas que visem colocar tais grupos que sofrem maiores restrições em 

igualdade de condições com aqueles que sofrem de forma menos intensa essa desigualdade. 

“Reconhece-se, assim, a situação de especial vulnerabilidade em que as crianças se encontram 

devido a serem pessoas em situação especial de desenvolvimento”, necessitando, portanto, 

por meio das ações estatais, da elaboração de normas e adoção de políticas públicas que visem 

garantir a efetivação do exercício pleno dos direitos humanos assegurados na Constituição27.  

Contudo, embora visível esta necessidade de garantia da proteção especial de 

crianças na sociedade atual, em busca de se efetivar a defesa de seus direitos humanos, 

tornou-se visível também a necessidade de se atribuir a esses direitos o que se conhece por 

proteção integral, originada nos anos 1970 durante a elaboração da Convenção Internacional 

dos Direitos das Crianças, aprovada pela Assembleia Geral da ONU no ano de 1989, 

influenciando fortemente normas internacionais e nacionais de diferentes nações do planeta.  

 
24 BARBOZA, Heloisa Helena. O Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha (Coord.). Congresso Brasileiro de Direito de Família. A Família na Travessia do Milênio: 

Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 202. 
25 Idem, p. 203. 
26 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Do princípio da proteção especial à doutrina da proteção integral: 50 anos de 

avanços na defesa dos direitos humanos das crianças. In: O Tempo e os Direitos Humanos. FABRIZ, Daury 

Cesar; FILHO, Jovacy Peter; SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de; FUCHS, Horst Vilmar. (coords.). Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2011. Pg. 47. 
27 Idem, p. 48.  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

253 
 

Tal instituto, também considerado doutrina, se baseia em outros dois princípios 

ligados à proteção dos direitos de crianças e adolescentes: o princípio do melhor interesse da 

criança (ou do interesse superior) e o princípio da prioridade absoluta28. 

Diz D’ávila, o princípio da absoluta prioridade determina que diante de 

qualquer problema, a criança deve receber a prioridade de atendimento em detrimento aos 

demais indivíduos.  

Lopes, afirma que deve-se reconhecer a importância da participação das 

crianças e dos adolescentes na elaboração das normas e na implementação de políticas 

públicas no meio da sociedade moderna, pois permitirá que os cidadãos de forma geral se 

conscientizem da importância desses sujeitos de direito serem previamente informados sobre 

seus direitos, ou seja, deles serem preparados “jurídica e politicamente, para que assim possa, 

não apenas defende-los, mas participar ativa e diretamente nas decisões políticas que as 

afetam”29. 

O princípio do melhor interesse da criança será tratado no próximo subcapítulo, 

para melhor organização dos conceitos empregados pela Convenção citada acima. 

 

2.1.2. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 

O Princípio do Melhor Interesse da Criança, a seu turno, é originário da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança de 20 de novembro de 195930 e também pode 

ser entendido como o Princípio do “maior”, “melhor” ou “superior” interesse da criança, e 

possui uma certa abstração e generalidade própria dos princípios, se aproximando da filosofia 

do direito31. 

O´Donnell informa, assim como Heloisa Barboza, que seu conceito fora 

retirado do segundo princípio previsto na Declaração sobre os Direitos da Criança de 1959, e 

dispõe que o interesse superior da criança “deve ser a ‘consideração fundamental’ unicamente 

no que concerne à promulgação de leis destinadas à proteção e bem-estar da criança”32.  

 
28 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Op. cit., p. 48. 
29 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Op. cit., p. 48. 
30 BARBOZA, Heloisa Helena. Op. cit., p. 203. 
31 GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. Breves Considerações Sobre o Princípio do Melhor Interesse da 

Criança e do Adolescente. Disponível em: 

http://www.editoramagister.com/doutrina_23385195_BREVES_CONSIDERACOES_SOBRE_O_PRINCIPIO_

DO_MELHOR_INTERESSE_DA_CRIANCA_E_DO_ADOLESCENTE.aspx. Acesso: 09/06/2020.  
32 O’DONNELL, Daniel. Op. cit.. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 

http://www.editoramagister.com/doutrina_23385195_BREVES_CONSIDERACOES_SOBRE_O_PRINCIPIO_DO_MELHOR_INTERESSE_DA_CRIANCA_E_DO_ADOLESCENTE.aspx
http://www.editoramagister.com/doutrina_23385195_BREVES_CONSIDERACOES_SOBRE_O_PRINCIPIO_DO_MELHOR_INTERESSE_DA_CRIANCA_E_DO_ADOLESCENTE.aspx
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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A Convenção, por sua vez, amplia referido princípio, admitindo a aplicação 

deste também em casos de adoção de políticas públicas ou privadas, nos tribunais, perante 

autoridades administrativas ou mesmo em órgãos legislativos33. 

O melhor interesse determina que deve-se, sempre que possível, buscar a 

solução que melhor atenda aos interesse da criança, de forma a respeitar sua vontade e 

opiniões, levando em consideração a idade e o grau de maturidade dessa criança34.  

Segundo Heloisa Helena Barboza, no texto original da Convenção em inglês é 

declarado um conceito qualitativo the best interest: 

 

In all actions concerning children, whether undertaken by 

public or private social welfare institutions, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies, the best 

interests of the child shall be a primary consideration35 

 

Conforme leciona Daniel O’Donnell, prevalecerá os interesses da criança na 

qual devem ser sobrepostos aos direitos de outras pessoas ou instituições. Esse princípio é 

originário do direito comum e utilizado na hipótese em que haja conflito entre uma criança e 

outra pessoa36. É compreendido pelo autor: 

Daniel O´Donnell37, em seu trabalho, afirma que o princípio do melhor 

interesse da criança, previsto no artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 

de novembro de 1989, deverá ser levado em conta “em todas as medidas que lhe afetem”. O 

autor afirma que alguns especialistas na área acham que tal princípio torna fraca a força da 

Convenção a respeito do tratamento da criança como um sujeito de direitos, de modo que o 

exercício e o gozo de todos seus direitos previstos nessa legislação estariam condicionados a 

conflitos que eventualmente iriam contra aos interesses da própria criança. Outros, conforme 

O´Donnell, se questionam se tal princípio não levaria a um condicionamento do conteúdo dos 

direitos previstos nesta Convenção.   

 
33 Idem.  
34 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Op. cit., p. 48. 
35 UNITED NATIONS. Convention on the Rights of the Child. Disponível em: 

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>. Acesso em 09/06/2020.  
36 O’DONNELL, Daniel. Op. cit. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf. 

Acesso: 09/06/2020. 
37 Idem.   

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/A_Conven_Dir_Crian_1989.pdf
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O autor afirma que, de maneira essencial, o conceito desse princípio significa a 

prevalência dos interesses do menor sobre os de outras pessoas ou instituições, em caso de 

conflitos, como, por exemplo, dissolução de um casamento.  

 

 

3. ESTUDO DA OPINIÃO CONSULTIVA 17 DE 2002 SOLICITADA PELA 

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Em 30 de março de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 

razão do que dispõe o artigo 64.1 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

submeteu à Corte Interamericana de Direitos Humanos uma solicitação de Opinião Consultiva 

acerca da interpretação dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana tendo por objetivo 

determinar se as medidas especiais estabelecidas no artigo 19 da Convenção Interamericana 

constituem limites ao arbítrio ou à discricionariedade dos Estados em relação às crianças, 

como também solicitou a formulação de critérios gerais válidos acerca da matéria. 

A consulta buscou tratar das distintas legislações e práticas dos países 

americanos sobre o cumprimento e respeito aos direitos e garantias reconhecidos nos artigos 

acima apresentados, tendo em vista que estes não estavam reconhecendo as crianças como 

sujeitos de direito na jurisdição penal, civil e administrativa. Implicando não somente na 

proteção do menor, mas abarcando também o reconhecimento de outros direitos38, que para 

sua validade necessitam de eficácia das garantias judiciais. 

Na Opinião Consultiva nº 17 de 2002, a Comissão Interamericana solicitou que 

o Tribunal se pronunciasse acerca da compatibilidade de algumas medidas especiais que os 

Estados haviam adotado com relação aos menores, sendo em síntese: a separação arbitrária da 

criança de seus familiares por falta de condições para educação e mantimento, a supressão da 

liberdade por meio de internação dos menores, a aceitação de confissão no âmbito penal sem 

as devidas garantias asseguradas aos menores, processos judiciais e administrativos sem a 

defesa do menor e sem que este seja ouvido pessoalmente. 

Durante a referida Opinião, o Instituto Universitario de Derechos Humanos y 

otras Organizaciones en la materia (México) apresentou intervenções escritas e orais, na qual 

se manifestou, dentre outros assuntos, sobre a “separação de jovens de seus pais” por ter a 

autoridade reconhecido que sua família não possui condições para sua educação e sustento, 

dizendo: 

 
38 Direito à integridade pessoal, à liberdade pessoal, dignidade, proteção familiar e proteção da honra. 
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El término “joven” debe ser rechazado, pues abarca tanto 

a mayores como a menores de 18 años. El término 

“menor” es jurídico; y contempla la asistencia y la tutela 

que se debe dar a la persona que, en razón de su edad no 

posee la capacidad de ejercicio de sus derechos.  

La separación de los niños de sus padres debe adoptarse 

bajo las debidas garantías judiciales, “privilegiando 

siempre el interés supremo del menor, el cual puede 

verse menoscabado por la falta de condiciones para su 

debido desarrollo integral”. Por ello, el Estado sólo 

puede disponer esa reparación, en su calidad de 

promotor y protector de los derechos del niño, ante 

circunstancias que coloquen a éste en riesgo de sufrir 

violencia, maltrato, abuso y explotación sexual, entre 

otros peligros. (grifo nosso)39 

 

Importante o entendimento trazido pelo Instituto acima citado, sendo 

necessária a observação do interesse supremo do menor, e o Estado somente pode dispor 

desse princípio na qualidade de promotor ou protetor do infante, em hipóteses que coloquem a 

criança em risco de sofrer violência, maus tratos, exploração sexual, dentre outros. 

O Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestou que a principal 

reação frente ao antigo sistema da situação irregular no campo normativo foi a adoção da 

Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, na qual trouxe uma mudança de paradigma 

ao reconhecer o infante como sujeito de direito, estipulando o princípio do “superior interesse 

da criança”.  

Assim, como é explicitado por O’Donnel, o Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional define que o princípio do melhor interesse da criança é uma norma de 

resolução de conflitos existentes entre direitos, e adicionalmente ou alternativamente pode ser 

um guia para ponderação de leis, práticas e políticas referentes à infância40. 

Da mesma forma desenvolve o princípio da proteção integral, ao dizer que a 

Convenção normativamente consagrou a referida doutrina: 

 
39 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 27. 
40 Idem, p. 35 
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mediante la cual se delimita la labor del juez a la 

resolución de conflictos de naturaleza jurídica, se 

fortalecen las garantias procesales y se establecen 

obligaciones a cargo del Estado de establecer “políticas 

de carácter integral que respeten los derechos y garantías 

protegidas” en la mencionada Convención.41 

 

Porém, o referido Centro descreve que as práticas administrativas e as 

legislações dos Estados não estavam de acordo com os preceitos determinados na Convenção 

Sobre os Direitos da Criança, sendo evidenciado o não cumprimento dos Estados, tendo em 

vista as graves e sistemáticas violações aos direitos dos menores de idade, não havendo 

cumprimento dos Estados em suas obrigações internacionais. 

Em Novembro de 2018 (dois mil e dezoito), a Organização Mundial da Saúde 

na Região Pan-Americana publicou o documento Violence Against Women & Violence 

Against Children: What Can Health Systems do?, e os dados do indicador what do VAW and 

VAC have in common? revelaram que nos países da América Latina e Caribe (em que foram 

possíveis extrair dados) entre 2,3% e 36% dos cuidadores consideram a disciplina com 

violência necessária para o crescimento da criança42. 

O documento acima também evidencia que as normas geralmente consideram a 

violência contra a criança, assim como a violência contra a mulher, um “assunto privado”, que 

prioriza a reputação da família e culpa as vítimas. 

O Centro por la Justicia y el Derecho Internacional também apresentou na 

Opinião Consultiva objeto deste estudo (em 2002), a dificuldade de crianças e adolescentes no 

acesso à escola, inclusive apontando a existência de violência utilizada para manter as 

disciplinas nas aulas e para punir os alunos com mau rendimento acadêmico43. 

A Corte declara que para fins da Opinião Consultiva, é considerado criança ou 

menor de idade qualquer pessoa que não tenha completado 18 (dezoito) anos de idade, salvo 

se tenha alcançado a maioridade por mandamento legal44. 

 
41 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 35. 
42 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Violence Against Women & Violence Against Children: 

What Can Health Systems do?, 2018. 
43 Idem, p. 41. 
44 Idem, p. 86. 
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Além dos pontos já trazidos, é importante pincelar alguns posicionamentos 

dados na Opinião Consultiva em estudo, com base em princípios trabalhados anteriormente e 

que dão respaldo à proteção da criança frente aos casos de violência, e que trazem conceitos, 

requisitos e proposições para uma melhoria no sistema de amparo ao infante. 

 

3.1. DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA NA OPINIÃO CONSULTIVA Nº 

17/2002 

Ao tratar do Interesse Superior da Criança, a Opinião Consultiva trabalha com 

as definições dadas pela Convenção nos artigos 3, 9, 18, 20, 21, 37 e 40. A Opinião 

considerou o princípio como regulador da normativa dos direitos das crianças, estando 

pautada na dignidade da pessoa humana, característica própria também daqueles menores de 

18 anos, necessários ao desenvolvimento destes com aproveitamento de suas capacidades, 

bem como os alcances e a natureza apresentada pela Convenção sobre as crianças. 

A Declaração dos Direitos das Crianças trata no artigo 2º da Proteção Especial 

e do Interesse Superior da Criança, sendo este segundo reiterado e trabalhado no artigo 3º da 

referida Convenção45. 

O Capítulo VII da Opinião Consultiva trata do Interesse Superior da Criança, 

dispondo que é necessária a prevalência do interesse superior do menor, assim como diz o 

preâmbulo da Declaração, a criança precisa de “cuidados especiais”, e “cuidados especiais de 

proteção” conforme determina o artigo 19 da Convenção Americana.  

A necessidade de se adotarem as medidas ocorrerá conforme a situação 

específica da criança, levando-se em consideração sua imaturidade, inexperiência e 

fragilidade46, sendo esta também a concepção base da doutrina jurídica apresentada 

anteriormente. 

 

3.2. DOS DEVERES DA FAMÍLIA, SOCIEDADE E ESTADO 

O dever de adoção de medidas especiais de proteção da criança é 

reponsabilidade do Estado, da família e da comunidade e sociedade em que o menor pertence, 

conforme também dispõe o artigo 16 do Protocolo de San Salvador e artigo 3º e 4º da 

Convenção47. 

 
45 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 62. 
46 Idem, p. 62. 
47 Idem, p. 63. 
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Portanto, nas decisões a serem tomadas pelo Estado, ou no meio social ou 

familiar, sempre haverá uma limitação ao exercício de qualquer direito, devendo sempre ser 

observado o melhor interesse da criança, de forma rigorosa, conforme dispõe a Convenção 

sobre a matéria48.  

Em princípio, a família deve proporcionar a melhor proteção contra qualquer 

abuso, descuido ou exploração, e o Estado deve dispor e exercer a proteção, como também 

proporcionar o desenvolvimento e a estrutura familiar: 

 

En este sentido, “[e]l reconocimiento de la familia como 

elemento natural y fundamental de la sociedad”, con 

derecho a “la protección de la sociedad y el Estado”, 

constituye un principio fundamental del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por 

los artículos 16.3 de la Declaración Universal, VI de la 

Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos65 y 17.1 de la Convención 

Americana49 

67. Las Directrices de Riad han señalado que “la familia 

es la unidad central encargada de la integración social 

primaria del niño, los gobiernos y la sociedade deben 

tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la 

familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar 

a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su 

bienestar físico y mental […]” 

 

Sobre o ponto familiar, a Corte Interamericana tem entendido que o termo 

“família” deve ser compreendido amplamente, devendo abranger todas as pessoas que estejam 

ligadas a um parentesco próximo, não se abarcando somente aqueles que estão “dentro do 

matrimônio”50. 

 

 
 

48 Idem, p. 64. 
49 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 64. 
50 Idem, p. 64. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

260 
 

3.3. DAS INSTITUIÇÕES 

Para que a proteção dos interesses da criança e da família seja oportuna e 

eficaz, é necessário que haja a intervenção de instituições devidamente qualificadas, que 

possua pessoas adequadas, meios idôneos, experiência comprovada nesse tipo de tarefa, bem 

como instalações suficientes. Não basta apenas ser um órgão jurisdicional ou administrativo, é 

necessário que este possua todos os elementos necessários para observância do interesse 

superior da criança, é o que diz o artigo 3º, inciso 3º da Convenção Sobre os Direitos da 

Criança51. 

 

3.4. DAS OBRIGAÇÕES POSITIVAS DE PROTEÇÃO 

Conforme dispõe a Opinião Consultiva, a Corte Interamericana tem 

estabelecido reiteradamente, por meio de análises da norma geral determinada no artigo 1.1 da 

Convenção Americana, que o Estado tem a obrigação de respeitar os direitos e liberdades 

reconhecidos no Instrumento, e cabe ao poder público se organizar para efetivamente 

resguardar o livre e pleno exercício dos direitos humanos a aquelas pessoas que estão debaixo 

de sua jurisdição52. 

A Opinião também traz importante aspecto sobre a responsabilidade 

internacional do Estado: 

 

Según las normas del derecho de la responsabilidad 

internacional del Estado aplicables en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, de cualquiera de 

los poderes del Estado, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los 

términos previstos en la Convención Americana. Dicha 

obligación general impone a los Estados Partes el deber 

de garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos de 

los individuos en relación con el poder del Estado, y 

también en relación con actuaciones de terceros 

particulares91. En este sentido, y para efectos de esta 

 
51 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 67. 
52 Idem, p. 71 
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Opinión, los Estados Partes en la Convención Americana 

tienen el deber, bajo los artículos 19 (Derechos del Niño) 

y 17 (Protección a la Familia), em combinación con el 

artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas 

positivas que aseguren protección a los niños contra 

malos tratos, sea en sus relaciones com las autoridades 

públicas, sea en las relaciones interindividuales o con 

entes no estatales53. 

 

O Estado não deve somente se abster de interferir indevidamente nas relações 

privadas ou familiares do menor de idade, também deve adotar providências positivas para 

assegurar o exercício pleno dos direitos, conforme as circunstâncias que se apresentem. As 

medidas a serem tomadas podem ser de caráter econômico, social e cultural54. 

Ao tratar da violência contra a criança, a Opinião Consultiva, no Capítulo VIII, 

que fala sobre os Deveres da Família, da Sociedade e do Estado, no subcapítulo Obrigações 

Positivas de Proteção, é feito referência à Corte Europeia, na qual há alusão aos artigos 19 e 

37 da Convenção Sobre os Direitos da Criança, sendo reconhecido o direito da criança ser 

protegida de ações de atores não estatais, como exemplo maus tratos dos pais; em caso de 

reconhecimento de descuido e carência de satisfação das necessidades sociais básicas por 

parte dos pais, o Estado deve intervir dando proteção ao menor55. 

A conclusão da corte é de que criança é sujeito de direito e não somente objeto 

de proteção, na qual a expressão Interesse Superior da Criança, implica no desenvolvimento e 

exercício pleno dos direitos do menor, devendo ser considerado como critério vetor para a 

elaboração de normas e aplicação destas em todos os aspectos relativos à vida da criança. 

 

 

CONCLUSÃO 

A Convenção sobre os Direitos da Criança traz um amplo espectro de 

princípios que buscam resguardar os direitos do menor de idade. A Opinião Consultiva objeto 

do presente estudo retomou e reiterou princípios já consagrados na Declaração sobre os 

Direitos da Criança. 
 

53 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-17/2002, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 71 
54 Idem, p. 71  
55 Idem, p. 72. 
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Dentre eles, pode-se destacar o princípio da proteção integral e o princípio do 

melhor interesse da criança. A aplicação destes não depende somente de um sujeito, a 

responsabilidade é do Estado, da família e da sociedade. 

Importante observar que as declarações feitas pelas instituições manifestantes 

na Opinião revelaram que os abusos não somente ocorriam no âmbito familiar, porém 

também ocorriam nas escolas, sob a alegação de ser normal para o ensino da criança. 

Diante dos dados apontados pela Organização Mundial da Saúde (na região 

Panamericana e Caribenha), baseada também em dados disponibilizados pela UNICEF 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância), a violência doméstica, bem como nas escolas e 

nas comunidades em que as crianças vivem revelam números significativamente relevantes. 

O abuso não se resume somente a ações de caráter comissivo, todavia também 

engloba os atos omissivos (de negligência). A violência traz uma série de problemas ao 

desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, como físico, inclusive influenciando sobre a 

saúde destes, o que é uma grave violação aos direitos inerentes à criança, ao ser humano. 

O princípio da proteção integral e da proteção especial, em síntese, visa 

reconhecer a vulnerabilidade da criança em relação aos adultos, e dar o tratamento devido a 

esta, conforme a sua necessidade de cuidado, na qual revela maior responsabilidade do Estado 

em se efetivar a igualdade material, em promover o pleno exercício dos direitos. 

O melhor interesse da criança propicia ao infante soluções que atendam ao seu 

melhor interesse, respeitando sua opinião e vontade, devendo também haver a promoção de 

políticas, na qual o interesse do menor prevaleça sobre as demais pessoas e/ou instituições. 

Ainda que a Convenção sobre os Direitos das Crianças trate a família, o Estado 

e a sociedade como sujeitos responsáveis pela promoção e preservação dos direitos da 

criança, a Opinião Consultiva nº 17/2002 revela fortemente a responsabilidade do Estado na 

tutela dos direitos do menor. 

A Opinião aborda casos em que os Estados Latino-Americanos estavam agindo 

com falhas, não respeitando o que estava disposto na Declaração sobre os Direitos das 

Crianças, na qual a Corte Interamericana veio a intervir, ainda que provocada para tal tarefa, e 

sua posição reiterou os objetivos da referida Convenção. Cabe relembrar que a competência 

consultiva da Corte não é punitiva dos Estados como visto no primeiro capítulo, todavia, os 

países signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos devem reconhecer o 

seu poder normativo. 
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Portanto, ainda que a proteção dos direitos da criança seja responsabilidade da 

família, da sociedade e do Estado, este último tem em suas mãos o dever de promover e 

efetivar o exercício desses direitos, buscando agir pautado nos princípios determinados pela 

Declaração sobre os Direitos da Criança. 
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