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SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

O trabalho debate a cronologia normativa que rege os limites sancionatórios fixados nos preceitos 

secundários dos tipos administrativos do Estatuto da Criança e do Adolescente e enfrenta controvérsia acerca da 

viabilidade da vinculação dos valores condenatórios ao salário mínimo nacionalmente unificado. Também toma 

em consideração decisões proferidas por tribunais estaduais e pelo Superior Tribunal de Justiça e o entendimento 

dominante no Supremo Tribunal Federal para concluir que, constatada a prática de tais infrações, deve ser 

imposta sanção pecuniária com base no salário mínimo nacionalmente unificado, salvo nas hipóteses em que a 

lei estipular valor nominal. Para aumentar a eficácia da política de fiscalização, considerado o fenômeno 

inflacionário, sustenta alteração normativa para que os dispositivos padronizem o salário mínimo como 

parâmetro sancionatório nas infrações administrativas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proteção jurídica da infância e da juventude impõe a atuação simultânea das famílias, da sociedade e 

do estado, direcionada a garantir o gozo dos direitos previstos na legislação e, sobretudo, prevenir a ocorrência 

de situações de risco. No contexto preventivo, a política de fiscalização administrativa ganha importância por 

viabilizar o disciplinamento dos mais variados setores da sociedade, envolvidos com atividades com potencial de 

dano àqueles que atravessam o peculiar estágio de pessoas em desenvolvimento. Uma das principais 

consequências jurídicas que decorrem da violação de normas que integram o capítulo da prevenção especial, 

relacionadas a atividades de informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos, além do consumo tanto 

de produtos, quanto de serviços, e autorização para viagens, está prevista em normas que integra o rol de 

infrações administrativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Esse tipo de tutela jurídica, baseada no exercício do poder de polícia administrativa, consiste na 

aplicação das sanções previstas em lei, dentre as quais não figura a privação de liberdade, de forma autônoma 

àquelas previstas na legislação civil ou criminal, e guarda similitude com esta quanto às garantias processuais e 

materiais dos autores do ilícito, por se efetivar através de procedimento a cargo do Poder Judiciário. Diversas 

questões jurídicas podem ser debatidas quando do exercício de uma pretensão direcionada à declaração de que o 

ilícito administrativo foi praticado, centradas em garantias jurídicas das pessoas acionadas. Uma dessas questões 

diz respeito aos limites sancionatórios fixados nos preceitos secundários dos tipos administrativos. 

 

O presente trabalho debate a cronologia normativa que rege esse tema, desde a edição das primeiras 

normas que surgiram no país até a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, logo em seguida, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, para enfrentar a controvérsia acerca da viabilidade da vinculação dos valores 

condenatórios ao salário mínimo, previsto em lei, nacionalmente unificado, ante a regra do art. 7º, IV, do texto 

constitucional. A análise também adota como referência decisões proferidas por tribunais estaduais e pelo 

Superior Tribunal de Justiça, além do entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal. Ao final, será 

exposta a síntese dogmática com sugestão de aprimoramento da legislação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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O Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, norma que consolidou “as leis de assistencia e 

protecção a menores” (BRASIL, 1927), tinha previsão expressa de segredo de justiça para os processos 

instaurados contra adolescentes acusados
3
 e vedava, no art. 89, “a publicação, total ou parcial, pela imprensa ou 

por qualquer outro meio, dos atos ou documentos do processo, debate e ocorrências das audiências e decisões 

das autoridades” (BRASIL, 1927). Além dessa vedação, estava previsto que a imprensa deveria se abster da 

                                                         
1 Promotor de Justiça no Estado da Bahia. Coordenador do Núcleo de Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado 

da Bahia. Aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da 

Bahia, área de concentração Jurisdição Constitucional e Novos Direitos, modalidade interinstitucional. Mestre em Direitos 
Humanos pela Universidade Tiradentes. Professor do Curso de Direito da Faculdade Sete de Setembro. Membro do Fórum 

Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência. E-mail: moacirsn@gmail.com. 
2 O presente texto tem por base dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 

Tiradentes, que foi publicada, após sua aprovação e com adaptações, pela Lumen Juris Editora, cujo título é “Exposição de 
adolescentes acusados de atos infracionais no espaço cibernético” (NASCIMENTO JÚNIOR, 2019). 
3 “Art. 88. O processo a que forem submetidos os menores de 18 annos será sempre secreto. Só poderão assistir às audiências 

as pessoas necessárias ao processo e as autorizadas pelo juiz” (BRASIL, 1927). 



“exibição de retratos dos menores processados, de qualquer ilustração que lhes diga respeito ou se refira aos 

factos que lhes são imputados” (BRASIL, 1927). Como punição, a norma fixava, no mesmo dispositivo, “multa 

de 1:000$ a 3:000$, além do sequestro da publicação e de outras penas que possam caber” (BRASIL, 1927). 

 

Tal diploma normativo foi revogado
4
 pela Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979, que aprovou o 

Código de Menores (BRASIL, 1979) e manteve a previsão de sigilo dos atos “judiciais, policiais e 

administrativos que digam respeito a menores” (BRASIL, 1979, art. 3º), condicionando sua divulgação à 

autorização judicial e fixando que notícia publicada sobre “menor em situação irregular não o poderá identificar, 

vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência, salvo no caso de divulgação 

que vise à localização de menor desaparecido” (BRASIL, 1979, art. 3º, parágrafo único). A sanção pelo 

desrespeito a tal proibição foi fixada em tipo administrativo
5
 nos seguintes termos: “multa de até cinqüenta 

valores de referência” (BRASIL, 1979, art. 63). 

 

Embora mantido o mesmo padrão normativo voltado a reprimir atos midiáticos de violação da honra 

dos adolescentes acusados, a estratégia adotada pelo legislador, com o intuito de não desnaturar a sanção por 

meio da definição de intervalo monetário, como anteriormente fixado, já que o país enfrentava problemas 

econômicos decorrentes da rápida redução do valor de face da moeda circulante, foi remeter o conteúdo 

sancionatório aos “valores de referência”, sem trazer enunciado textual no corpo de Código de Menores 

(BRASIL, 1979) apto a esclarecer a norma jurídica onde eles estavam previstos. 

 

A resposta a tal indagação é encontrada tanto na Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, que estabeleceu “a 

descaracterização do salário mínimo como fator de correção monetária” (BRASIL, 1975) e determinou que, em 

substituição ao índice de atualização
6
 idêntico ao do salário mínimo, caberia ao Poder Executivo estabelecer 

“sistema especial de atualização monetária” (BRASIL, 1975, art. 2º), quanto na Lei nº 6.423, de 17 de junho 

1977, a qual estabeleceu a necessidade de correção da expressão monetária de prestação pecuniária prevista em 

disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, ocorrer, unicamente, tendo “por base a variação nominal da 

Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN)” (BRASIL, 1977, art. 1º). A estratégia de desvincular os 

reajustes do salário mínimo da atualização dos valores previstos em leis e, especialmente, nos contratos, 

direcionava-se a conter o chamado “efeito cascata” que incide na economia a cada simples reajuste e, 

especialmente, quando ocorre majoração real no seu valor
7
. 

 

Tais dispositivos do Código de Menores (1979) inserem-se no contexto normativo de outros diplomas 

legais editados no período. A título de exemplo, observe-se a evolução do art. 153 da Consolidação das Leis do 

Trabalho. Em abril de 1977, teve sua redação alterada para estabelecer infração administrativa punida com 

“multa de no mínimo 2 (duas) até 20 (vinte) vezes o valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único, da 

Lei nº 6.205[...], calculada a razão de um valor de referência, por empregado em situação irregular” (BRASIL, 

                                                         
4 “Art. 123. Revogam-se o Decreto nº 5.083, de 1º de dezembro de 1926; o Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927; a 
Lei nº 4.655, de 2 de junho de 1965; a Lei nº 5.258, de 10 de abril de 1967; e a Lei nº 5.439, de 22 de maio de 1968” 

(BRASIL, 1979). 
5 “Art. 63. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, atos ou 

documentos de procedimento judicial relativo a menor. Pena - multa de até cinqüenta valores de referência. § 1º Incorre na 
mesma pena quem exibe fotografia de menor em situação irregular ou vítima de crime, ou qualquer ilustração que lhe diga 

respeito ou se refira a atos que lhe sejam imputados, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente. § 2º Se o 

fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade 

judiciária poderá determinar a apreensão de publicação ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem 
como da publicação do periódico até por dois números” (BRASIL, 1979). 
6 Para Scavone Junior, “a correção monetária, como hoje se conhece, encontra sua gênese, entre nós, na Lei 4.357/64 (arts. 

1.° e 7.º) que menciona as ‘variações no poder aquisitivo da moeda nacional’, rompendo com o princípio do nominalismo 

insculpido no art. 947 do Código Civil de 1916, através da criação das obrigações reajustáveis do tesouro nacional (ORTN). 
A correção monetária fixou-se, entretanto, com a Lei 6.423/77, cujo art. 1.° passou a admitir expressamente a correção 

monetária pela ORTN, decorrente de negócio jurídico. De qualquer forma, a correção monetária não é um plus, mas simples 

manutenção do valor de compra pela variação de um índice de preços que reflete o acréscimo (inflação) ou decréscimo 

(deflação) dos preços no mercado. Por exemplo: suponhamos alguém que tenha adquirido um bem imóvel em 1992, época 
em que a inflação mensal chegava a dois dígitos. Suponhamos, também, que o valor combinado devesse ser pago após o 

prazo de um ano, ocasião em que os preços nominais dos bens já estavam acrescidos em função da inflação crônica do 

período. Nesse caso, como poderia o vendedor receber aquele valor nominal da época da venda? Se fosse obrigado a receber 

desta forma, haveria enriquecimento ilícito do comprador, o que é absolutamente vedado pelo direito” (SCAVONE JUNIOR, 
2014). 
7 Para uma melhor compreensão dos fenômenos econômicos, recomenda-se a leitura de “Economia brasileira”, que aborda na 

Parte IV (p. 127 e 176) as medidas estatais adotadas na década de 1980 para conter os efeitos do descontrole inflacionário: 

“A economia brasileira atravessou, durante os anos 1980, uma profunda crise, caracterizada por estagnação econômica e altas 
taxas de inflação. A renda per capita, em 1994, encontrava-se no mesmo nível de 1980. A inflação alcançou níveis 

elevadíssimos nesses 15 anos. Na verdade, foi a pior crise pela qual a economia brasileira passou desde que o país se tornou 

independente, sendo muito mais grave que a crise dos anos 1930” (LACERDA, 2013, p. 150). 



1943). Utiliza, portanto, o mesmo parâmetro sancionatório do tipo administrativo que buscava tutelar direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. 

 

Segundo Antonio Machado, “na aplicação da multa, o Código adotou como padrão o valor de 

referência. Esse critério visa a assegurar o valor real da multa, no decorrer do tempo, resguardando-a da 

desvalorização da moeda padrão, em face da crescente inflação. O valor de referência tem seu fundamento na 

Lei n. 6.205, de 29 de abril de 1975, que estabeleceu o sistema especial de atualização monetária em substituição 

à correção pelo salário mínimo. Com a Lei n. 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a correção 

monetária dos salários, modifica a política salarial e dá outras providências, o salário mínimo e o valor de 

referência passaram a sofrer atualização semestral” (MACHADO, 1987, p. 113). Na mesma obra, Machado lista 

as normas que atualizaram o valor de referência, chamando atenção o salto de Cr$ 501, valor que vigorou a partir 

de 9 de maio de 1975, para Cr$ 277.898, conforme patamar definido pelo Decreto nº 91.862, de 1º de novembro 

de 1985. Em pouco mais de dez anos, portanto, caso seu valor tivesse sido fixado de maneira nominal, a multa 

seria irrisória e, portanto, inapta à efetivação da norma contida no preceito primário do tipo administrativo. 

 

Em outubro de 1989, a redação desse dispositivo foi modificada para a seguinte: “As infrações ao 

disposto neste Capítulo serão punidas com multas de valor igual a 160 BTN por empregado em situação 

irregular” (BRASIL, 1943). Tal modificação decorreu da extinção do “valor de referência
8
 e da opção do 

legislador por modificar de maneira expressa, por meio da Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989, “os valores 

das multas trabalhistas” (BRASIL, 1989) e alterar, assim, a sistemática de cálculo do valor das sanções 

administrativas aplicáveis a empregadores para adoção de parâmetro que vem garantindo a constante atualização 

e, portanto, protegendo a norma sancionadora dos efeitos da inflação, que tendem a reduzir o seu potencial de 

coerção simbólica. 

 

A aplicação de multas que levem em conta o valor do salário mínimo vigente quando da prática das 

infrações administrativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente decorre da evolução normativa que 

culminou com a extinção dos salários de referência, substituídos pelo “salário mínimo, fixado em lei, 

nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família [...], com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo” (BRASIL, 1988, art. 7°, IV). 

 

Logo após a promulgação do texto constitucional e quinze meses antes da entrada em vigor do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em 12 de outubro de 1990, os valores de referência que vinham sendo 

constantemente atualizados desde a entrada em vigor da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, foram declarados 

expressamente extintos, por força da Lei nº 7.789, de 3 de julho de 1989. Inviável, portanto, a interpretação que 

remete a parâmetro normativo extinto a aferição do valor a ser pago pelos violadores das normas protetivas do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Segundo Ishida, “quanto à fixação da multa, o parâmetro do Estatuto da Criança e do Adolescente é do 

salário referência. Em decorrência de sua extinção a partir de 4 de julho de 1989, em razão da Lei nº 7.789, de 3 

de julho de 1989, a jurisprudência tem admitido a fixação em função do salário-mínimo. Alguns entendimentos 

jurisprudenciais
9
, todavia, estabelecem que houve manutenção do salário referência e, consequentemente, apenas 

                                                         
8 A Lei nº 7.789, de 3 de julho de 1989, extinguiu “o salário mínimo de referência” (BRASIL, 1989, art. 5º) criado pela Lei nº 

6.205, de 29 de abril de 1975. Os efeitos dessa norma sobre as sanções decorrentes da prática de infrações administrativas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente serão analisados a seguir. 
9 Julgamentos esses que contrariam jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça: “Multa. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Valor da sanção estabelecida em salário mínimo. Possibilidade. Acórdão baseado 

na interpretação do art. 5º da Lei nº 7789/89. Fundamento não impugnado nas razões do Recurso Especial. Súmula nº 

283/STF por aplicação analógica. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial” (STJ; AREsp 1.238.362; 
Proc. 2018/0013707-2; AC; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 03/04/2018; DJE 06/04/2018; Pág. 4425, destaque 

acrescido); “Possível a fixação da multa em salários mínimos haja vista a expressa revogação do salário de referência pelo 

art. 5º, da Lei nº 7.789/89”. (TJMG; APCV 0080773-30.2010.8.13.0362; João Monlevade; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 

Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 05/02/2019; DJEMG 15/02/2019); “Pleito de isenção da multa aplicada. Inviabilidade. 
Multa prevista como única sanção cominada no tipo. Redução, todavia, que se impõe. Família em situação de vulnerabilidade 

social e hipossuficiência financeira. Fixação em meio salário mínimo que mantém o caráter pedagógico e inibidor necessário 

à reprimenda. Precedente do Superior Tribunal de Justiça” (TJSC; AC 0900106-93.2018.8.24.0055; Rio Negrinho; Sexta 

Câmara de Direito Civil; Relª Desª Denise Volpato; DJSC 03/05/2019; Pag. 361); “Multa corretamente aplicada. Art. 258. 
Patamar máximo de 20 salários mínimos que é adequado diante das peculiaridades do caso em apreço, que trata de 4 (quatro) 

crianças sem a documentação exigida” (TJRJ; APL 0278689-13.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara 

Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; DORJ 19/07/2019; Pág. 275); “Aplicação de multa administrativa. Cabimento. 

Fixação com base no salário mínimo. Possibilidade. Jurisprudência deste tribunal” (TJBA; AP 0004968-14.2016.8.05.0191; 
Salvador; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá; Julg. 06/02/2018; DJBA 27/02/2018; Pág. 340); “A 

multa prevista no art. 253 do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser calculada com base no salário mínimo vigente. 

Precedentes do STF” (TJDF; Rec 2011.01.3.010019-4; Ac. 860.532; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; 



necessidade de atualização” (ISHIDA, 2016, p. 46). O art. 5º da Lei nº 7.789/1989, publicada em 4 de julho de 

1989, ou seja, mais de um ano antes da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui a seguinte 

redação: “A partir da publicação desta Lei, deixa de existir o salário mínimo de referência e o piso nacional de 

salário, vigorando apenas o salário mínimo” (BRASIL, 1989). 

 

Aceitar que a Constituição Federal veda, em seu art. 7°, IV, a vinculação do salário mínimo “para 

qualquer fim” (BRASIL, 1988), inclusive em situações com reduzido impacto inflacionário, levaria o Supremo 

Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade de sistemática normativa largamente adotada no ordenamento 

brasileiro, inclusive reconhecer a não recepção da reforma da Parte Geral do Código Penal, e impor ao poder 

legislativo revisões anuais na legislação ligada a essa área e ao poder de polícia administrativa. A jurisprudência 

da Corte Suprema
10

, contrariamente, entende lícita a postura do legislador ao fixar sanções com tal mecanismo 

de atualização do preceito sancionador que tome por base a evolução do salário mínimo. 

 

Além dos dispositivos citados neste trabalho, existe vinculação normativa de preceitos secundários ao 

salário mínimo tanto em dispositivos que integram os Códigos de Processo Penal (BRASIL, 1941, arts. 265, 436 

e 442) e de Processo Civil (BRASIL, 2015, arts. 77, 81, 202, 234 e 258), quanto em tipos administrativos de 

outras normas esparsas, como a Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974, que dispõe sobre a inspeção e a 

fiscalização obrigatórias dos produtos destinados à alimentação animal, fixando que, “sem prejuízo da 

responsabilidade penal cabível, infração das normas legais relacionadas com o trato das matérias-primas ou 

produtos destinados à alimentação animal, (Vetado) acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos 

previstos em regulamento, as seguintes sanções administrativas: [...] multa de até 10 (dez) vezes o maior salário-

mínimo mensal, vigente no País” (BRASIL, 1974, art. 4º, “b”). 

 

Observe-se que a problemática da atualização dos valores devidos a título de multa não é objeto de 

discussão no âmbito criminal, já que o Código Penal foi reformado em 1984 para prever, no seu art. 49, que o 

“valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo 

mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário” e que “o valor da multa será 

atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária” (BRASIL, 1940). 

 

Além desse aspecto, outro que envolve análise econômica e identificação dos fatores que levam à 

inflação também deve ser considerado, já que inexiste impacto econômico significativo, quando comparado com 

o reajuste de valores previstos em contratos, a partir da automática atualização do valor das sanções pecuniárias 

previstas em lei. Importante reconhecer, ainda, ganhos econômicos para a sociedade, em razão da 

desnecessidade de mobilização do caro aparato legislativo para modificação dos dispositivos legais a cada 

redução significativa do valor previsto em lei como conteúdo pecuniário sancionador.  

 

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), previsto como o mínimo da sanção administrativa incluída no 

Estatuto da Criança e do Adolescente em agosto de 2009, direcionada a punir o magistrado que não providencia 

“a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101” (BRASIL, 1990, art. 

258-A), caso fosse atualizado com base no índice oficial de inflação, qual seja, o IPC-A (IBGE), seria de R$ 

1.714,95 (mil setecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos). A defasagem do valor da moeda altera o 

conteúdo normativo a cada mês e diminui o poder de coerção da norma. Transferindo o valor que atualmente 

vigora para a época da edição da norma, a multa atualmente em vigor corresponde a R$ 583,43 (quinhentos e 

oitenta e três reais e quarenta e três centavos). 

 

                                                                                                                                                                                
DJDFTE 17/04/2015; Pág. 160); “Após a revogação do salário de referência, através da Lei nº 7789/89, as multas 

administrativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser arbitradas utilizando como parâmetro o salário 

mínimo” (TJPE; Rec. 0012016-16.2015.8.17.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Paula Malta; Julg. 09/06/2016; DJEPE 
21/07/2016); “Uma vez que extinto o salário mínimo de referência, a aplicação de multas previstas no ECA podem ser 

substituídas pelo salário mínimo. Precedente do STF” (TJAC; APL 0800027-09.2014.8.01.0081; Ac. 19.896; Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Laudivon Nogueira; DJAC 13/10/2016; Pág. 5). 
10 Por todas as manifestações da Suprema Corte, tome-se decisão proferida em ação penal de competência originária: 
“Relativamente à pena de multa, observados os parâmetros do art. 49, §1º, c/c art. 60 do Código Penal, fixo a sanção 

pecuniária em duzentos dias-multa, ao valor de um salário-mínimo vigente na data do último fato delitivo (2003), 

devidamente corrigido até a data do pagamento, na esteira da jurisprudência. [...] não há falar em prescrição retroativa quanto 

ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei nº 7.492/1986), uma vez que, tendo a pena aplicada sido superior a quatro 
anos (art. 109, III, do Código Penal), não houve transcurso de prazo superior a doze anos entre a data do fato (maio de 2003) 

e a data do recebimento da denúncia (16/9/2014), restando hígida a sanção penal de 04 anos e 06 meses de reclusão, no 

regime inicial semiaberto, além de duzentos dias-multa, ao valor de um salário- mínimo vigente na data do último fato 

delitivo (maio de 2003), devidamente corrigido até a data do pagamento. [...] O apenado deverá cumprir pena de 04 anos 
e 06 meses de reclusão, no regime inicial semi-aberto, além de 200 dias multa, ao valor de um salário-mínimo vigente na 

data do último fato delitivo (maio de 2003), devidamente corrigido até a data do pagamento”. (STF; AP 892; Primeira 

Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 20/05/2019, destaques acrescidos) 



A atualização dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que sejam modificados os preceitos 

secundários dos tipos administrativos, é medida que trará maior eficácia para a atuação dos órgãos que 

combatem as condutas violadoras das normas de prevenção geral e especial. A previsão de multas em valor 

nominal causa um processo contínuo de diminuição do respectivo poder coercitivo, considerando a perda do 

poder aquisitivo da moeda brasileira. O ideal seria que todas as multas estivessem vinculadas ao salário mínimo 

nacionalmente unificado, a exemplo do sistema sancionatório do Código Penal e de outras normas que integram 

o direito administrativo sancionador. Para que não persistissem as discussões acerca da suposta aplicabilidade do 

sistema de salários de referência, revogado expressamente antes da entrada em vigor do Estatuto, também seria 

importante a edição de lei que atualizasse as expressões dos preceitos secundários e trouxesse norma 

interpretativa de que essa alteração textual não influi nos valores das multas decorrentes dos atos ilícitos 

anteriores a ela. 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

Constatada a prática de infração administrativa que viole dever de proteção jurídica à infância e à juventude, a 

sanção pecuniária deve ser imposta com base no salário mínimo nacionalmente unificado, salvo nas hipóteses 

em que a lei estipular valor nominal, e, considerado o fenômeno inflacionário e a necessidade de aumentar a 

eficácia da política de fiscalização, necessário alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para que os 

dispositivos padronizem o salário mínimo como parâmetro sancionatório. 
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