
DA SITUAÇÃO IRREGULAR À PROTEÇÃO
 INTEGRAL: UMA ANÁLISE COMPARADA 

DOS ANTIGOS CÓDIGOS DE MENORES 
EM RELAÇÃO AO ESTATUTO DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE  
THAIS CRISTINA MOREIRA MOORE

  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política 
 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

 E-mail: mooreadvocacia@gmail.com 
 

NILO LIMA DE AZEVEDO
Doutorado em Sociologia Política 

 Universidade Estadual do Norte Fluminense 
E-mail: azevedo.nilo@uol.com.br

SEIS

mailto:mooreadvocacia@gmail.com
mailto:azevedo.nilo@uol.com.br


Resumo
O objetivo do artigo é fazer uma abordagem comparativa entre duas lógicas de 
ação do Estado em relação a aplicação das medidas socioeducativas, uma de as-
sistência e contenção relacionada aos antigos Códigos de Menores e a outra de 
caráter protetivo consubstanciada no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e 
na Constituição Federal de 1988. Os atores sociais descritos no Art. 227 da CF/88 
(família, sociedade e Estado) permeiam uma lógica social do sujeito de direitos 
involucra a condições de vulnerabilidade, desestruturação familiar e segregação 
social, que formam o perfil das crianças e adolescentes, público alvo da Vara da 
Infância e Juventude, sendo esta confrontada a uma nova configuração legislativa 
e a uma mudança de paradigma jurídico e social.
Palavras-chave: Código de Menores, ECA, Medidas Socioeducativas.

Abstract
The objective of the article is to make a comparative approach between two logics 
of State action in relation to the application of socio-educational measures, one of 
assistance and containment related to the old Minors Codes and the other of a pro-
tective character embodied in the Statute of Children and Adolescents (ECA) and 
in the Federal Constitution of 1988. The social actors described in Art. 227 of CF/88 
(family, society and State) permeate a social logic of the subject of rights, involving 
conditions of vulnerability, family disruption and social segregation, which form the 
profile of children and adolescents, the target audience of the Childhood and Youth 
Court, being faced with a new legislative configuration and a change of legal and 
social paradigm.
Keywords: Minors Code, ECA, Socio-educational Measures.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A contraposição entre as normativas e os direitos efetivados 
direcionados às crianças e adolescentes foi depreendida em um pri-
meiro momento, de forma incipiente, por meio da percepção de duas 
lógicas antagônicas de ação do Estado, uma pautada nos antigos Có-
digos de Menores de 1927 e 1979, onde prevaleciam as ações de as-
sistência e contenção, em contraponto a outra de caráter protetivo 
inserido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela 
Constituição Federal de 1988. 

A análise comparada entre os antigos Códigos de Menores em 
relação às novas legislações protetivas à crianças e adolescentes pos-
sibilitou uma chave interpretativa capaz de elucidar o que aproxima-
va ou distanciava as concepções entorno do “menor” das antigas nor-
mativas em relação à criança e ao adolescente proposto pelo ECA. 
O primeiro ponto de observação, foi a mudança da condição de um 
menor tido em situação irregular pelo legislador e pela sociedade 
para um sujeito detentor de direitos e deveres acometido ao princípio 
da proteção integral, consubstanciado pelo Art. 227 da nossa Carta 
Magda de 1988, atribuído não apenas a uma parcela de jovens com 
um perfil determinado, mas a toda e qualquer criança e adolescente, e 
sob esse viés, foram realizadas mudanças significativas na legislação, 
mas que ainda não se coadunam com a realidade sociojurídica desses 
jovens. Dentro da análise em questão, a perspectiva comparada das 
legislações relacionadas a infância, se fez necessária para investigar se 
de fato a mudança legislativa permitiu a transformação do menor a 
criança e adolescente atribuídos pela norma, o desenvolvimento das 
instituições e da sociedade. 
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 ]  A pesquisa foi iniciada a partir do Código de menores de 1927, 

que trazia uma perspectiva muito forte de contenção, punição e vigi-
lância, em contraponto ao Código de 1979, que modificou esta lógica 
punitiva a assistência e proteção, evolucionado ao ECA por meio do 
exercício da proteção integral. A análise possibilitou aferir se houve 
de fato uma transformação dos infantes expostos (Art. 14), aban-
donados (Art. 26), vadios (Art. 28), mendigos (Art. 29) e libertinos 
(Art. 30) do Código de 1927, aos menores em situação irregular (Art. 
2°) do Código de 1979, aos sujeitos de direitos (Art. 3°) protegidos 
pelo ECA e pela Constituição Federal de1988.

A LÓGICA DA CONTENÇÃO TRANSMUTADA  
À SOCIOEDUCAÇÃO

Na seara jurídica, a primeira legislação voltada a infância e ju-
ventude foi alicerçada na chamada Teoria do Discernimento ou Dou-
trina do Direito Penal do Menor utilizada pelo Código Criminal do 
Império de 1830. Esta teoria se pautava de critérios biopsicológicos 
de avaliação de cunho subjetivo, que davam margem para julgamen-
tos de foro íntimo e morais sujeitos a avaliação pessoal do julgador. 

A ideia de vigilância era aliada ao prisma do discernimento, 
instituído na normativa que os menores entre 07 e 14 anos, que es-
tivessem categorizados dentro desses critérios de discernimento, ou 
seja, acometidos a prática de fato delituoso com consciência e capa-
cidade de entendimento, fossem colocados em Casas de Correção, 
tidos a época como edifícios destinados à execução da pena de prisão 
com trabalho (BRASIL, 1850), pelo tempo que o Juiz achasse neces-
sário, restringido aos 17 anos.

O Código Penal Republicado, promulgado em 1890, seguiu os 
ditames da normativa anterior, mantendo a Teoria do Discernimen-
to como critério de avaliação de imputabilidade, mas modificando a 
responsabilidade do Estado com relação a idade penal, que foi altera-
da de 09 para 14 anos (Art. 27, §1º e §2º). Evidenciado desta forma, 
que durante este período a imputabilidade era atrelada ao quesito 
discernimento, sendo esses jovens recolhidos a estabelecimentos 
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disciplinares industriais pelo tempo que o Juiz achasse conveniente, 
desde que não ultrapassasse os 17 anos (Art. 27, §2º c/c Art. 30). Per-
mitido ainda, que os maiores de 14 fossem recolhidos a esses mes-
mos estabelecimentos até os 21 anos (Art. 399, §2º). Em seu Art. 27 
a normativa atribuía a inimputabilidade a menores de 9 anos e aos 
maiores de 9 e menores de 14 anos que cometessem a prática do ato 
infracional sem discernimento. E somente após a instauração do De-
creto 16.272/1923 a imputabilidade penal seria atribuída apenas aos 
maiores de 14 anos.

O Código Penal instituído em 1940 (Decreto Lei n° 2.848 de 
1940) e vigente até os dias atuais, aboliu a Teoria do Discernimen-
to e instituiu o critério biológico para aplicação da inimputabili-
dade penal. Consubstanciado o entendimento, que os menores de 
18 anos não possuem capacidade de autodeterminação, não sen-
do capazes de entender o caráter ilícito de suas ações, critério este 
que também foi instituído no  Art. 228 da CF/88 e no Art. 104 do 
ECA. Mesmo tendo sido abolida a perspectiva do discernimento 
no Código Penal atual, o legislador acabou por delimitar uma ou-
tra forma para avaliar a conduta desses jovens. Mas o que deve ser 
questionado é sob qual critério se baseia o legislador para chegar 
a tal intento? Percebe-se que a dificuldade de avaliação é tamanha 
que os próprios Códigos Penais ao longo da história adotaram as 
idades mais diversificadas. No Brasil, já foram adotadas as idades 
de 7, 9, 12 e 14 anos para responsabilização criminal e 14, 17 e 18 
anos para criminalização penal. Porém, se faz importante trazer de 
forma preliminar, a diferenciação entre responsabilidade criminal e 
maioridade penal, para não incorrer em equívocos futuros, princi-
palmente no que tange as argumentações errôneas dos que defen-
dem a maioridade penal, levando em consideração a idade instituí-
da por países desenvolvidos, e concluindo, que as idades adotadas 
por outros países em relação a maioridade penal são bem menores 
que a do Brasil. A responsabilidade criminal consiste na possibilida-
de da criança e do adolescente responder judicialmente por seus atos 
dentro de uma legislação especial preparada para exercer a socioe-
ducação, e a maioridade penal estabelece a idade mínima a partir da 
qual o sistema judiciário pode processar um cidadão na condição de 
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 ]  adulto. No Brasil, a responsabilização criminal ela vai ocorrer aos 

12 anos de idade e a maioridade penal aos 18 anos. Mas o que é im-
prescindível ser pontuado é que a inimputabilidade penal atribuída a 
crianças e adolescentes não afasta a sua responsabilização penal pelo 
cometimento de crimes. 

Um longo caminho foi percorrido nesta seara, com os mais 
diferentes contrastes em termos de aplicação de medidas socioedu-
cativas, já fomos do extremo a época do Brasil Colônia, onde a ir-
responsabilidade do Monarca foi adotada no Brasil, e as Ordenações 
Filipinas refletiram o Direito Penal (SOUZA, 1872), e o viés punitivo 
era pautado de acordo com os critérios e representações do julgador.  
“A teoria do poder real e seu exercício supõe sua articulação com 
um saber, com a sabedoria. Assim o poder e a sabedoria se unem no 
exercício da real justiça” (MOTTA, 2011). Passamos pelo critério de 
avaliação injustificado do julgador, o critério motivado, a vigilância, 
a contenção, a coerção, até se chegar a socioeducacão. De forma a se 
depreender, que avaliar o discernimento do ser humano não é uma 
tarefa reducionista, pois cada pessoa tem uma condição peculiar de 
desenvolvimento a depender da realidade social que está inserida 
e uma capacidade diferenciada de autodeterminar-se muitas vezes 
intangível ao crivo do julgador. Dessa forma, para que as legislações 
saiam da esfera simbólica (NEVES, 2011) e se concretizem, cabe a 
reflexão de como o avanço das normativas deve deixar de estar ads-
trito apenas ao texto de lei e como realizar uma mudança de habitus 
(BOURDIEU, 2004), ou seja, uma verdadeira modificação na repre-
sentação social e na identidade social da sociedade contemporânea. 

ANÁLISE COMPARADA DOS ANTIGOS CÓDIGOS  
DE MENORES EM RELAÇÃO AO ECA

Dentro da análise comparada dos antigos Códigos de Menores 
em relação ao ECA, o primeiro fator que chama a atenção é a mudan-
ça da nomenclatura. Os antigos Códigos de Menores se utilizavam 
da palavra menor, menor abandonado, menor infrator, menor em 
condição irregular. O sentido da palavra ficou tão desgastada no vo-
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cábulo dos juristas e no vocábulo social em meio a sua associação ao 
um viés pejorativo, que perdurou no tempo, e mesmo o ECA tendo o 
abolido e este caído em desuso, por meio das análises percebe-se que 
essa associação por traz do termo, permanece perene nas representa-
ções sociais do judiciário e da sociedade. 

Fontoura (2011) vai afirmar que as dificuldades de concreti-
zação dos direitos da criança e dos adolescentes vão decorrer de 3 
aspectos: jurídico, político e cultural.  No aspecto jurídico pelo des-
conhecimento de direitos e dos meios de acesso à justiça para pleitear 
sua tutela; no aspecto político pela falta de políticas públicas empre-
gadas e no aspecto cultural pela não consciência social da criança e 
adolescentes como sujeito de direitos. 

Até a instituição do Código de Menores de 1927 (Decreto Lei 
nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927), também conhecido como 
Código Mello Mattos (CMM), em homenagem ao seu idealizador e 
1° Juiz especializado em Menores no Brasil, as crianças e adolescen-
tes não possuíam uma legislação específica, sendo atribuído a estes 
a norma penal e cumprimento de penas em estabelecimentos disci-
plinares industriais. Porém, caso estes não existissem, a punibilida-
de dos menores era exercida sob o mesmo regime de adultos, sendo 
acometidos ao mesmo sistema carcerário, sem nenhuma espécie de 
seletividade. A implementação do CMM foi uma primeira tentativa 
de atribuir avanços a legislação pátria, em meio a instituição de uma 
política de Estado para a infância e juventude, mesmo sob os pilares 
de uma cultura menorista onde a ideia de contenção estaria enrai-
zada na sociedade e nas instituições, porém, agora, com uma nova 
perspectiva voltada a assistência. 

O CMM trouxe muitos avanços a legislação pátria, a exemplo da 
inimputabilidade penal atribuída até os 17 anos, instituindo a imputa-
ção penal a juventude aos 18 anos perante a sociedade e as leis. Pers-
pectiva esta, que perdurou no tempo, sendo ainda adotada nos dias 
atuais pelo nosso Código Penal, pela CF/88 e pelo ECA. Porém em 
meio a avanços, o CMM estava acometido a problemáticas, como o seu 
viés discriminatório, que associava pobreza a criminalidade. A própria 
nomenclatura atribuída a esses jovens pelo código a época corrobo-
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 ]  rava com esse entendimento, os intitulando como infantes expostos 

(Art. 14), abandonados (Art. 26), vadios (Art. 28), mendigos (Art. 29) 
e libertinos (Art. 30). Dentre tantas outras denominações pejorativas, 
permanecia perene em meio a essa lógica como um instrumento de 
controle para a infância e juventude abandonada e para a delinquência, 
ainda não transmutado a ideia de proteção, pois o seu exercício ainda 
estaria instrumentalizado a vigilância e punição.

A vigilância se colocava de forma muito evidenciada e reitera-
da dentro das normativas. Sendo descrita no Código de Menores de 
1927 em 22 artigos, no Código de 1979 em 5 artigos, um capítulo e 
um título. De forma a ser percebido um viés muito forte do controle 
através da vigilância nas legislações anteriores. O ECA, em contra-
partida, aboliria o termo vigilância do seu texto de lei, instituindo 
inclusive em seu Art. 232 a sua prática como crime.

Dentro dessa perspectiva, foi percebida a necessidade de um 
entendimento mais profundo do sentido da palavra vigilância, sendo 
depreendido do conhecimento doutrinário a ideia de monitoramen-
to e acompanhamento do comportamento e atividades do indivíduo 
com o objetivo de garantir a segurança patrimonial, sendo utilizada 
pelo Governo e instituições para aplicar a lei e manter o controle 
social. Muito embora o emprego da palavra vigilância tenha sido 
abolido pelo ECA, se percebe com um olhar mais atento dentro da 
normativa que existem termos que continuam exercendo a mesma 
lógica dos antigos Códigos de Menores. A advertência descrita no 
Art. 112, I, do ECA foi reafirmada no seu Art. 115 como uma ad-
moestação verbal, ou seja, uma censura, uma reprimenda, um aviso 
com consequências legais. Os sinônimos da admoestação verbal tra-
zem um viés sancionatório muito claro, pois representa um exercício 
do controle social através de uma autoridade judiciária que vai im-
por padrões de condutas no intuito de controlar e moldar compor-
tamentos, não só dos jovens como de seus tutores. Percebe-se que é 
a vigilância posta na norma sob uma perspectiva mais abrandada e 
sob o manto de medidas de proteção. Por mais inofensiva que pos-
sa parecer a palavra advertência em primeiro momento, o legislador 
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não conseguiu disfarçar sua dogmática, reafirmando a sua ideia de 
reprimenda ao escreve-la como uma admoestação verbal. Essa ad-
vertência traduz um fator sócio político muito forte, onde a legisla-
ção e as instituições continuam a ditar a moral e as condutas dos seus 
indivíduos, adequando suas normas a uma legalidade posta e tida 
como politicamente correta pela sociedade contemporânea, mas que 
na prática não se mostra exequível. 

Outro fator preponderante no Código de 1927 era a proteção 
a infantes expostos em estado de abandono. Só que o conceito de 
abandono tido a época não estava relacionado apenas a uma supres-
são de direitos, mas a um contexto de pobreza e moral. O Art. 43 evi-
denciava essa perspectiva, ao instituir que o tribunal na escolha do 
tutor do menor retirado do pátrio poder deveria observar as questões 
morais e econômicas. 

A pobreza nos antigos Códigos de Menores era diretamente 
associada a alcoolismo, drogas, prostituição, desestrutura familiar, 
sendo este um fator infringente na provisão do pátrio poder. O ECA 
no seu Art. 23 retira da legislação a pobreza como um empecilho ao 
exército do poder familiar, ao referenciar que a falta de carência de 
recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou 
suspensão deste.

O Art. 26 do Código de 1927 definia como menores abandonados 
aqueles que não tinham habitação certa, vítima de maus tratos, casti-
gos imoderados, privados de alimentos e saúde. Mas também entendia 
como abandonados aqueles que os responsáveis ou menores infringis-
sem a uma moral idealizada a época, os classificando com vadios, men-
digos, libertinos. Esses termos foram modificados no Código de 1979, 
intitulando-os na nova normativa a menores em situação irregular, mas 
a ideia de uma condição amoral e vulnerável ainda permanecia perene 
nas representações sociais dos indivíduos e das instituições.

A própria classificação de menor em condição irregular des-
crita no rol do Art. 2° do Código de 1979 corrobora com a ideia, em 
seu inciso I ele associa pobreza e em seu inciso III ele faz menção 
a moralidade, repetindo a mesma classificação do Código de 1927, 
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 ]  apenas acrescendo a “proteção/punição” a menores com desvio de 

condutas no inciso V e autores de infração penal no inciso VI do 
referido artigo. Se percebe uma preocupação muito latente à época e 
ainda presente nos dias atuais de esculpir uma sociedade dentro de 
um estereótipo moral, e de enquadrar esse menor/criança e adoles-
cente dentro dos princípios e regras estabelecidas. 

Sob esse prisma, a desestruturação familiar também se coloca 
como uma variável significativa a essas crianças e adolescentes, seja 
para a diminuição de direitos em âmbito jurídico, ou oportunidades 
em âmbito social. Percebido ainda, como um fator aliado a concep-
ção do menor infrator tida pela sociedade e pelas instituições e asso-
ciado a escrita dos antigos Códigos de Menores, que também o rela-
cionavam a prostituição, alcoolismo e drogas. Sendo ainda mantido 
nos dias atuais no imaginário social o modelo de família estruturada 
nos mesmos termos idealizados pela sociedade regida pelas antigas 
normativas: heterossexual, branca, monogâmica, cristã, de classe 
média e com filhos consanguíneos. Fora desse modelo idealizado as 
famílias são rotuladas como sendo desestruturadas (PESCAROLO; 
MORAES; FEITOSA, 2011).

De forma a se perceber, que ainda existe uma conexão muito 
forte no vocábulo não apenas dos juristas, mas também da socieda-
de contemporânea de uma cultura menorista, que associa crimina-
lidade a um padrão tido como irregular, refletido no estereotipo da 
construção da delinquência juvenil. E ainda influi na ideia da impu-
tabilidade penal que em meio a essa “condição irregular” e se refle-
te nas opiniões sobre a maioridade penal, imbuídas de segregação e 
preconceitos, colocando os jovens periféricos, público alvo das medi-
das socioeducativas, como uma ameaça, como um mal social. Inver-
tendo uma lógica jurídica/social de proteção ao sobrepor os direitos 
daqueles que deveriam proteger e não ser protegidos.

O Princípio da Proteção Integral, instituído na Constituição 
Federal de 1988, trouxe uma mudança de paradigma a toda uma 
legislação voltada a infância e juventude, modificando a estigma-
tização do menor do Código de 1979 tido em “condição irregu-
lar” transmutando-o ao “sujeito de direitos e deveres” concebido 
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pelo ECA, que preconiza que seus direitos de todas as crianças 
e adolescentes sejam reconhecidos, garantidos e assegurados. O 
texto adotado na Constituição Federal de 1988, em seu Art. 227, 
atribuiu de forma conjunta à família, à sociedade e ao Estado o 
dever de assegurar direitos às crianças e aos adolescentes, e sob 
esse viés, a Constituição Federal institui o Princípio da Prioridade 
Absoluta e o consolida em nossa Carta Magna, de forma a con-
ceber a criança cidadã e torna-lo um preceito fundante ao nosso 
ordenamento jurídico. E essa nova diretriz normativa foi escalo-
nada no mais alto grau em termos de hierarquia das normas em 
uma esfera jurídica, justamente para romper com a arcaica con-
cepção tutelar do menor em situação irregular estabelecendo que 
a criança e o adolescente são sujeitos de direito e não mais obje-
tos da norma, modificando totalmente a Justiça da Infância e da 
Juventude e abandonando o conceito de menor (SARAIVA,2003; 
MACHADO,2003; RIZZINI,2009). 

O objetivo da concepção da criança cidadã no nosso ordena-
mento jurídico era instituir um novo paradigma a infância e juven-
tude nas esferas jurídicas e sociais.  

 A responsabilidade pela infância decentralizada da família e 
do Estado e agora atribuída a sociedade civil, tinha o cerne de uma 
transformação ideológica, retirando o caráter punitivo e atribuindo 
o protetivo a essas crianças. Acontece que a realidade empírica se 
mostra bem desanimadora em relação ao que preconiza a norma em 
relação ao trato dos direitos da criança e do adolescente e se mostra 
um óbice aos seus avanços devido a uma precariedade nas estruturas 
das instituições, a um modelo socioeducativo mal implementado em 
meio a uma visão penalista da sociedade e dos juristas.
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 ]  Comparativo dos Códigos de Menores de 1927 e 1979 em relação ao 

ECA - Objetivo e Aplicabilidade das Legislações Protetivas a Menores/
Crianças e Adolescentes

OBJETIVO E APLICABILIDADE DAS LEGISLAÇÕES PROTETIVAS A MENORES/CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Código Menores de 1927 (Decre-
to n° 17.943 – A de 12 de outubro 

de 1927

Código de Menores de 1979 (Lei 
n° 6.697 de 10 de outubro de 1979)

ECA
(Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990)

Art.1º Prover assistência e proteção 
ao menor abandonado ou delin-
quente que tiver menos de 18 anos 
de idade.

Art.1º Prover assistência, prote-
ção, vigilância aos menores: até 
18 anos que se encontrarem em 
situação irregular; entre 18 e 21 
nos casos expressos em lei.

Art.1º Proteção integral a todas as 
crianças e adolescentes.
Art. 2º Criança até 12 anos de idade 
incompletos e adolescentes entre 12 e 
18 anos de idade.
Parágrafo único. Aplicando excepcio-
nalmente o Estatuto a pessoas entre 18 
e 21 anos.

VIGILÂNCIA X PROTEÇÃO

Vigilância: Art. 2º, Art. 3º, Art. 11, 
Art. 12, Art. 27, Art. 45, Art. 54, Art. 
55, Art. 58, Art. 68§ 4º, Art. 74, Art. 
82, Art. 92 itens 1 e 5, Art. 97, Art. 98 
§ 2º, Art. 110, Art. 136 § 3º, Art. 147 
item III, Art. 118, Art. 152 § 1º e § 2º, 
Art. 185 § 1º e § 2º, Art. 222 item II.

Vigilância: Art.2º § único, Art. 
7º, Art. 8º, Capítulo IV, Título VI,              
Art. 72, Art. 115 item I.

Vigilância é entendida como crime 
no seu Art. 232 com pena de 6 meses 
a 2 anos.

MENORES X CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Art.14 Infantes expostos até 7 anos 
de idade em estado de abandono.

Art. 2º Menores em situação 
irregular

Art. 1º Proteção integral a todas as 
crianças e adolescentes

Art. 26 Menores de 18 anos aban-
donados que não tenham responsá-
veis, habitação certa, responsáveis 
ou menores que contrariem a moral 
e os bons costumes, menores em 
estados de vadiagem, mendigagem, 
libertinagem, vitimas de maus tra-
tos, castigos imoderados, privados 
de alimentos e saúde, com respon-
sáveis condenados por sentença 
irrecorrível.
Art. 29 Mendigos são os menores 
que pedem esmola para si ou para 
sua família ou pedem donativos sob 
o pretexto de vendas de objeto.
Art.30 Libertinos pratiquem atos 
obscenos, prostituição.

Art. 2º Considera-se em situação 
irregular o menor:
I Aquele privado de condições es-
senciais a sua subsistência como 
saúde, instrução obrigatória, ainda 
que eventualmente, em razão de:
a) falta ou omissão dos pais ou res-
ponsável;
b) manifesta impossibilidade dos 
pais ou responsável para provê-las;
II Vítimas de maus tratos ou castigos 
imoderados impostos pelos pais ou 
responsável;
III Em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se de modo habitual 
em ambiente contrário aos bons 
costumes;
b) exploração em atividade contra-
ria aos bons costumes;
IV Privados de representação ou 
assistência legal, pela falta eventual 
dos pais ou responsável;
V Com desvio de conduta, em virtu-
de de grave inadaptação familiar ou 
comunitária;
VI Autor de infração penal.

Art. 1º Parágrafo único.
Nos casos expressos em lei, aplica-se ex-
cepcionalmente este Estatuto às pessoas 
entre dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 2º Considera-se criança a pessoa 
até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquele entre doze e dezoito 
anos de idade.
Parágrafo único. Aplica-se excepcio-
nalmente este Estatuto às pessoas entre 
dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 3º A criança e o adolescente go-
zam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuí-
zo da proteção integral de que trata esta 
lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de li-
berdade e de dignidade.
Parágrafo único. Esta lei aplica-se a 
todas as crianças e adolescentes, sem 
discriminação de nascimento, situação 
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 
religião ou crença, deficiência, condição 
pessoal de desenvolvimento e aprendi-
zagem, condição econômica, ambiente 
social, região e local de moradia ou outra 
condição que diferencie as pessoas, as fa-
mílias ou a comunidade em que vivem.

Fonte:  Autores com base na análise comparada dos antigos Códigos de Menores (1927 / 1979) e do ECA.
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Comparativo dos Códigos de Menores de 1927 e 1979 em relação ao ECA - 
A Interferência do Judiciário no Pátrio Poder/Poder Familiar

A INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PÁTRIO PODER/ PODER FAMILIAR 

Código Menores de 1927 (Decre-
to n° 17.943 – A de 12 de outubro 
de 1927

Código de Menores de 1979 (Lei n° 
6.697 de 10 de outubro de 1979)

ECA 
(Lei n° 8.069 de 13 de julho de 
1990)

Art. 32, I a V Perde o pátrio poder 
o pai ou a mãe:
Condenados por crimes contra 
a honra e honestidade das famí-
lias ou por qualquer pena como 
co-autor ou crime contra o filho; 
que castigar imoderadamente 
o filho; que deixar em comple-
to abandono; que praticar atos 
contrários a moral e aos bons 
costumes.
Art. 34, I a V Suspende-se o pá-
trio poder ao pai ou a mãe: 
Condenado por sentença irrecor-
rível de crime cuja pena que ex-
ceda 2 anos de prisão; condenado 
por crime contra a segurança da 
honra e honestidade das famílias; 
que deixar o filho em estado ha-
bitual de vadiagem, mendigagem, 
libertinagem, criminalidade, ou 
tiver excitado, favorecido, produ-
zido a perversão deste ou para o 
tornar alcoólico; por maus tratos 
e privação de cuidados indispen-
sáveis; que empregar o filho em 
ocupações proibidas a moral e 
aos bons costumes; por abuso de 
autoridade, negligencia, incapaci-
dade, impossibilidade de exercer 
de exercer o pátrio poder.

Art. 36 É licito ao juiz ou tribunal 
deixar de aplicar a suspensão do 
pátrio poder se o pai ou a mãe se 
comprometer a internar o filho 
ou os filhos em estabelecimen-
to de educação, e garantir, sob 
fiança, que os filhos serão bem 
tratados.

Art. 21 Admite-se a delegação do pá-
trio poder pelos pais ou responsáveis 
para prevenir a ocorrência da situação 
irregular do menor.
Art. 42, I a V São medidas aplicáveis 
os pais ou responsáveis: advertência; 
obrigação de submeter o menor a tra-
tamento em clínica, centro de orienta-
ção infanto juvenil ou estabelecimento 
especializado determinado pela auto-
ridade judiciária; perda ou suspensão 
do pátrio poder; destituição da tutela; 
perda da guarda.
Art. 43 ° Os pais ou responsável fir-
marão termo de compromisso, no 
qual a autoridade judiciária fixará o 
tratamento a ser ministrado ao menor.  
 
§ único A autoridade verificará, perio-
dicamente, o cumprimento das obriga-
ções previstas no termo.
Art. 45, I e II A autoridade judiciária 
poderá decretar a perda ou a suspensão 
do pátrio poder e a destituição da tu-
tela dos pais ou tutor que: que derem 
causa a situação irregular do menor; 
descumprirem compromisso no qual a 
autoridade judiciária fixa o tratamento 
ao menor.
Art. 45 § único - A perda ou a suspen-
são do pátrio poder não exonera os pais 
do dever de sustentar os filhos.
Art. 62 § 2°  - A autoridade judiciária 
poderá, a pedido dos pais, poderá con-
ceder autorização permanente de pelo 
prazo máximo de dois anos, mediante 
verificação de conduta do menor e do 
exercício do pátrio poder.

Art. 21 O poder familiar será 
exercido em igualdade de con-
dições pelo pai e a mãe, autori-
zando qualquer um deles a re-
correr a autoridade competente 
em caso de divergência.
Art. 23 A falta de recursos ma-
teriais não constitui motivos 
suficientes para a perda ou sus-
pensão do poder familiar.
Art. 23 § 2° A condenação cri-
minal do pai ou da mãe não 
implicará a destituição do poder 
familiar, salvo em caso de crime 
doloso sujeito a reclusão contra 
outrem titular do mesmo poder 
familiar, ou contra o filho, filha 
ou outro descendente.
Art. 24 A perda ou suspensão 
do poder familiar serão decreta-
das judicialmente, em procedi-
mento contraditório, nos casos 
previstos na legislação civil e no 
descumprimento injustificado 
de sustento, guarda e educação 
dos filhos.
Art. 36 § único O deferimento 
da tutela pressupõe a perda do 
poder familiar e implica no de-
ver de guarda.
Art. 98, II As medidas de pro-
teção à criança e ao adolescen-
te são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos nesta lei 
forem ameaçados ou violados: 
por falta, omissão ou abuso dos 
pais ou responsável.
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Fonte - Elaborado pelos autores com base na análise comparada dos antigos Códigos de 
Menores (1927 / 1979) e do ECA.

Art. 41 O juiz ou tribunal ao 
suspender ou destituir o pá-
trio poder ou destituição da 
tutela, fixará a pensão devida 
pelo pai ou pessoa obrigada a 
prestação de alimentos.
Art. 42 Desde que a ação de 
inibição do pátrio poder ou 
remoção de tutela for inicia-
da, em qualquer estado ou 
causa, o juiz ou tribunal pode 
tomar as medidas provisó-
rias, que achar úteis para a 
guarda do menor até a deci-
são definitiva.
Art. 43 O juiz ou tribunal na 
escolha do tutor do menor 
retirado do pátrio poder deve 
observar as questões morais e 
econômicas.
Art. 45, I a IV Os pais inibidos 
do pátrio poder não podem 
ser reintegrados se não depois 
de preenchidas as seguintes 
condições: serem decorridos 
2 anos depois da sentença no 
caso de suspensão e 5 anos no 
caso de perda; provar sua re-
generação ou desaparecimen-
to da causa de inibição; ficar o 
menor sob a vigilância do juiz 
ou tribunal durante um ano.
Art. 55, d A autoridade a 
quem incumbir a assistência 
e proteção aos menores, po-
derá decretar a suspensão ou 
a perda do pátrio poder ou a 
destituição da tutela podendo 
adotar uma das seguintes de-
cisões: entregar a pais ou tu-
tor que julgar uteis a saúde, a 
segurança e a moralidade do 
menor; entregar-lhe a pessoa 
idônea ou interna-lo em ins-
tituição; regular de maneira 
diferente nas estabelecidas no 
artigo se houver motivo grave 
e for de interesse do menor.
Art. 447, IV Compete ao juiz 
de menores decretar a sus-
pensão ou a perda do pátrio 
poder, a destituição da tutela 
e a nomeação de tutores.

Art. 72 Previa como crime o des-
cumprimento doloso ou culposo 
dos deveres inerentes ao pátrio 
poder, da tutela ou guarda, assim 
como o descumprimento de de-
terminação judicial sobre assis-
tência, proteção ou vigilância ao 
menor.
Art. 89, IV Em casos de menores 
em situação irregular será com-
petente o Juiz de Menores para 
decretar a perda ou suspensão 
do pátrio poder e a destituição 
da tutela.
Art. 95, I a VI Instaurar-se o 
contraditório aos pais ou respon-
sáveis: que discordarem das me-
didas aplicadas aos menores em 
situação irregular; que não pro-
verem condições a subsistência 
do menor; para perda da guarda; 
para o decreto de suspensão do 
pátrio poder.
Art. 98 Como medida cautelar, 
demostrada a gravidade do fato, 
poderá ser suspenso provisoria-
mente o pátrio poder, ficando 
o menor confiado à autoridade 
administrativa competente ou a 
pessoa idônea, mediante termo 
de responsabilidade até a decisão 
final.
Art. 104 A perda do pátrio nas 
hipóteses dos incisos II, III, IV, V, 
VI do Art. 2 desta lei, poderá ser 
proposta pelo Ministério Públi-
co, ascendente, colateral ou afim 
do menor até o quarto grau.

Art. 129, X São medidas apli-
cáveis aos pais ou responsável a 
suspensão ou destituição do po-
der familiar.
Art. 136, XI São atribuições do 
Conselho Tutelar representar o 
Ministério Público para ações de 
perda ou suspensão do poder fa-
miliar, após esgotadas a coloca-
ção da criança na família natural.
Art. 148 § único, b A Justiça 
da Infância e da Juventude é 
competente para conhecer das 
ações de destituição do poder 
familiar, perda ou modificação 
da tutela ou guarda.
Art. 148 § único, d Conhecer 
dos pedidos baseados em dis-
cordância dos pais em relação 
ao exercício do poder familiar.
Art. 155 O procedimento para 
perda ou suspensão do poder 
familiar terá início por provoca-
ção do Ministério Público ou por 
quem tenha legítimo interesse.
Art. 157 Havendo motivo 
grave, poderá a autoridade ju-
diciária, ouvido o Ministério 
Público decretar a suspensão 
do poder familiar, ficando a 
criança ou adolescente com 
pessoa idônea, mediante termo 
de responsabilidade.
Art. 166 § 1°, II Na hipótese de 
concordância dos pais, o juiz: 
declarará a extinção do poder 
familiar.
Art. 166 § 2° O consentimento 
dos titulares do poder familiar 
será precedido de orientações 
pela equipe da Infância e Ju-
ventude, em especial no caso de 
adoção, sobre a irrevogabilidade 
da medida.
Art. 166 § 5° O consentimento 
é retratável até a data da audiên-
cia podendo os pais exercerem 
o arrependimento no prazo de 
10 dias contados da data da pro-
lação da sentença.
Art. 199, b A sentença que desti-
tuir os pais do poder familiar fica 
sujeita a apelação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Houve muitas mudanças e avanços nas legislações, mas não 
houve uma mudança de paradigmas, sendo depreendido da análise 
comparada que fatores como discernimento, pobreza, moral e de-
sestruturação familiar foram retiradas das normativas atuais, mas 
não foram retiradas das representações dos juristas, refletindo ain-
da na sistêmica do judiciário resquícios de sua dogmática. Sendo 
nítido o avanço legislativo do ECA perante as antigas legislações 
de menores, que mesmo com alguns fragmentos de uma cultura 
menorista, traz um sujeito de direitos sob novos termos, mas se o 
Judiciário e a sociedade não o enxergá-lo dessa forma, o ECA ou 
qualquer legislação progressista ainda nos permitirá o exercício dos 
antigos Códigos de Menores.
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