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A 
Constituição da República Federativa do Brasil, que garante instalar, 
neste pafs, um Estado Democrático de Direito, com funda~ento na ci
dadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores s~ctrus do t!ab~
lho e da livre iniciativa, de~tre ~utros, visand? construir, no terntóno 
nacional, uma sociedade hvre, JUSta e sohdána, como garantia do de

senvolvimento nacional, erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as 
desigualdades sociais e regionais, com a final!dade de pr~mover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, Idade e quaisquer out.ras. formas de 
discriminação (CF, art. 1•, caput e incisos 11, III e IV; ~t. 3•, caput e m.c1sos I~ IV), 
assegura, ainda, como garantia fundamental dos brasileuos e estrangetros residen
tes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade (CF, art. s•, caput), garantindo, finalmente, aos trabalhadores u~
banos e rurais, além de outros direitos sociais que visem à melhona de sua condi-
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('v'inte e dois centavos) até a publicação de Medida Provisóna que, hoje, pretenae fiXá-
lo em, apenas, RS 130,00 (cento e trinta reais). . . 

Tal salário mínimo, desgarrado do conteúdo socioeconõmic? do texto consutuciO
nal, não garante, sequer, o mínimo existencial do trabalhador mdlVIdual, agredmdo
lhe a sobrevivência, a cidadania e sua dignidade de pessoa humana! e~quanto au
mentam os espaços da pobreza e da miséria no cenário nacional, multiplicando os fo
cos de marginalização e de exclusão social. . . . . 

O salário mfnimo constitucional, enquanto garantia de sobreVIvência dtgna da enti
dade familiar, caracteriza-se como direito humano, conforme assim fora considera~o, 
pela primeira vez, no tratado de Versalhes, e, ainda, assim~ é formal~ente garanudo 
nas relações internas e internacionais da República Federativa do Brasil (CF, art. !•, IV 
e 4•, 11), como nas relações dos demais povos livres. . • 

A Constituição Federal não somente determinou, de modo VInculante, o conteudo 
material da lei do salário mínimo, no país, mas, também, estabeleceu comandos nor
mativos de proteção ao salário do trabalhador, tais como o~ previstos no art. 7•, inci
sos IV a XXXN da Lei Suprema, tanto que a ordem econômica, neste pafs, há de fun
dar-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegu
rar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,_ observan~o. den
tre outros, os princfpios da função social da propriedade, da reduçao d~s d~sigualda
des regionais e sociais e da busca do pleno emprego (CF, art. 170, caput, mc1sc.s l11, VII 
e VIII). . . 

Esse quadro formal de garantias constitucionais do trabalhador, ~m solo brasilei_Co, 
incomoda, sobremodo, as elites privilegiadas do mercado financeiro e empresart~, 
que, sob a inspiração egoísta e gananciosa do ideário neoliberal, provoca, a cada dia, 
efeitos catastróficos, em n.osso meio social, a gerar o desemprego em círculos cresc~n

ção social, o direito fundamental a um salário mfnimo, ftxa?o em ,_ _________ .., 
lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educa
ção, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdê.n~i.a social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aqms1t1vo, sen
do vedada sua vinculação para qualquer fim (CF, art. 7•, IV). 

tes, a fome e o desespero das classes trabalhadoras, ante o olhar m
sensível dos órgãos governamentais. 

A Constituição cidadã, pelo visto, garante ao trabalhador, no Brasil, 
não apenas um salário mfnimo individual, para atender às suas neces
sidades normais com alimentação, habitação, vestuário, higiene e 
transporte, como assim estabelece, ainda, no plano de legislação ordi
nária, a Consolidação das Leis do Trabalho- CLT (arts. 76 e 81 , ca
put), mas determina, expressamente, ao legislador comum a fixação 
de um salário m(nimo familiar e socialmente digno, que atenda, tam
bém, às necessidades vitais básicas com educação, saúde, lazer e pre
vidência social do trabalhador e de sua família. 

A legislação consolidada, por sua omissão parcialmente agressora 
do salário mínimo do trabalhador, não fora recepcionada, no ponto, 
pelo texto de nossa Lei Fundamental, em vigor, como assim não o fo-
ram os atos normativos, até hoje editados, com conteúdo material in-

"O histórico 
jurfdico do salário 
mfnimo no pais, sob 
o ângulo formal e 
material, é de 
manifesta agressão 
ao comando 
constituciona~ 
desde a edição de 
seu primeiro 
diploma 
normativo" 

A utopia capitalista deste final de século adquire dimensões globa
lizadas, sob o domínio das superpotências, responsáveis pelo geno
cfdio social no planeta, aumentando, assustadoramente, a fome, a 
violência e a criminalidade, nos campos gerais do desemprego e da 
exclusão social. 

Nesse contexto de miséria global, o Brasil bate recorde de fome, 
no limiar do Terceiro Milênio, onde os jornais de abril deste ano já 
noticiam, em melancólico exemplo, que "cerca de 700 pessoas fa
mintas saquearam a Central de Abastecimento de Pernambuco 
(Ceagepe) e o depósito de merenda escolar em Afogados da Inga
zeira, no sertão pernambucano, a 380 km do Recife (1) amparados, 
certamente, pelo estado de sobrevivência (excludente de crimina
lidade) a somar ftleiras com os sem-terra e os sem-tudo, desespe
rançados. 

suficiente a atender o comando dirigente da Lei Maior, para a ftxação de um salário 
mínimo com dignidade familiar e social. 

O salário mfnirno de RS 130,00 (cento e trinta reais), por determi
nação das forças governistas-neoliberais, só patrocina e difunde o 
cenário de miséria, no país, a não mais permitir, na visão do poeta, "

que o pão encontre na boca o abraço de uma canção inventada no trabalho, mas a fo-
me fatigada de um suor que corre em vão. (2) 

O salário mínimo, no Brasil, em trágico paradoxo, aos que ainda têm emprego, nes
se drama social, não pode "comprar um sonho", com tudo aquilo que fica daquilo 
que não ficou no bolso sempre cativo do pobre trabalhador, em flagrante agressão à 
alma do povo, à Constituição e aos princfpios da Justiça Social. 

Sob o aspecto de sua instrumentalidade formal, o salário mfnirno, no Brasil, há de 
ser fixado por lei, que não deve omitir, em sua quantificação material, os ingredientes 
vitais do comando constitucional, que preordena a garantia legal da moradia, alimen
tação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social ao 
trabalhador e à sua família. 

Caracterizado, constitucionalmente, como direito social e garantia fundamental do 
trabalhador urbano e rural, o salário mínimo familiar deve ser ftxado pelo Congresso 
Nacional (CF, art. 22, I e 
XXIII e 48, caput), através 
de lei em sentido estrito, 
sendo vedado, nessa seara 
normativa, a edição de me-
dida provisória (CF, art. 62 e 
parágrafo único), uma vez 
ser proibida, nessa matéria, 
a instrumentalidade de lei 
delegada (CF, art. 68, § 1 •, 
li), a não correr o risco de 
arranhar o princfpio sensí-
vel dos direitos e garantias 
individuais, posto a salvo, 
pelo legislador constituin-
te, no rótulo das cláusulas 
pétreas, contra possfveis 
ameaças do poder reforma-
dor (CF, art. 60, § 4•, IV). 

No entanto, o histórico 
jurídico do salário mínimo 
no pafs, sob o ângulo for
mal e material, é de mani
festa agressão ao comando 
constitucional, desde a edi
ção de seu primeiro diplo
ma normativo, o DecrP.tO n• 
2.162, de i•/5/194\J, que o 
quantificara em Cr$0,22 

(')Correio Braziliense- Edição de 17 de abril de 1998, pág. 11. 
(2) Mello, Thiago de- "Canto do Amor Armado" - Moraes Editores- Lisboa. 1974, 
pág. 62. Poema: "O pão de cada dia" 


