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~ · neste pats. um Estado Democrático de Diretlo, com fundamento na ~
:-·~ Consutmçfto dn República l'edcrntlva do Brasil, que gnrnme mswlar, 

j ctdadanta. na dignidade da pessoa humana. nos valores sociais do 
--., \ trabalho c da livre imctatlva. dentre outros, visando construir, no so· 
. · lo pátno, uma soctedade livre. justa c solidána, gamnte, finalmcll!e, 

aos trabalhadores urbanos e rurms. além de outros direitos soctais que vtscm à 
mclhona de sua condição soctal, o direi! o fundamental a um sahino minimo. fix· 
ado em lct. naciOnalmente unificado. capaz de atender as suas necessidades vi
tais bristcas c as de sua fnmflia com motadia, nlimcmação, educação. saüdc,laz. 
cr. ''estu;mo, htgtcnc, transporte e prcvtdêncla socml. com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aquiSitivo. ;endo vedada sua vinculação para qual· 
quer fim (CF. art. 7".1Vl. 

A Constttuição ctdadã, pelo vtsto, gat allle ao trnbalha<.lor. no Brasil. não, ape· 
nas. um sahíno mmmto mdividual, para ;uendct suas ncccssid.t<.les nonnats com 
alimcmação, habttação. vcstuãno, higtene c transporte. como asstm estabelece. 
amda. no plano da legtslação ordin;ínn. a Consolidação das Lcts do Trabalho 
CLT (arts. 76 c 81, ~aput), mas detcrmma, expressamente, ao lcgts(ador comum. a 
fixação de um sal;íno mínimo familiar c soctalmente digno. que atenda. também, 
as ncccsstdades vttats b<istc<ts com educação. saúdc. lazer c prcvtdêncta social do 
trabalhador c de sua. fmnma. 

Sob o aspecto de sua mstrumcntalidade forma l, o saláno mini mo. no Brasil. há 
de ser fixado por let, que não deve omlltr, em sua quantilicaç.'lo material, os ingrc· 
dientes 1 Jtats do comando constitucional, que preordena a garantia legal da morn· 
dia. alimentação, educação. saúde. lazer. vestuário. higtenc. transporte e prev
tdêncta soem i ao trabalhador c a sua família. 

"O salário 
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constitucional, 
enquanto 
gamntiade 
sobrevivência 
dignada 
entidade 
familia r; 
caracteriza-se 
como direito 
1rummw, 
confonue assim 
fora considerado. 
pela primeira uez. 
no Tmtatlo de 
Versalhes" 

Caracterizado, constituctonalmente. como direito 
social c garantia fundamental do trabalhador urbano 
c rural. o saláno mim mo familiar deve ser fixado pelo 
Congresso Nac10nal (CF. arts. 22, I e XXI H e 48, ca· 
put), mediante lei em sentido estnto. sendo vedado, 
nessa seara normattva. a edição de medida. provisona 
(CF. art. 62 c parrigrafo timco), uma. vez ser proibtda. 
nessa matéria. a mstrumcntalidadc de let delegada 
(CF. art. 60. § !•, 11). a não correr o risco de arranhar o 
princípto sensível dos direitos e garantias mdividuais, 
posto a salvo. pelo legislador constituinte, no rótulo 
das cláusulas pétreas. contra possívets ameaças do 
poder reformador (CF, art. 60. § 4•, 1Vl. 

No emanto, o htstórico JUrídico do saláno mim mo, 
no pais, sob o ângulo formal e matcnal, c de manifes-
1<~ agressão ao comand o constllucional. desde a 
edição de seu pnmeiro diploma nonnativo, o Decreto 
n" 2.162. de J•/05/1940. que o quantificar<~ em CrS 
0,22 (vmtc e dots cemavosJ. 

Tal saláno mtnlmo. desgarrado do cometido só· 
cJOeconõmtco do texto constltuctonal. não garame, 
sequer, o mintmo existenctnl do trabalhador mdi· 
vidual. agredindo-lhe a sobrevivência, a cidadanta c 
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sua digmdadc de pessoa. humana. enquanto aumenta os c~p.tços da pobre1a e 
da mtscria no ccn;ino nacional. multiplicando os focos de mmginalizaçf1o l' de 
exclusão soctal. 

O saláno míntmo constltuctonal. cnquamo garanua dt• sobtcvtvénr.t<t dt!;tht 
da entidade familiar, caracteriza-se como direitO humano. conforme assnn fora 
considerado. pela pnmc1m vez, no Tratado de Vcrsalhc~. c. amda. ass1m o é. for 
mal mente garanlldo nas relações mtcrnas c mternac10nats da Rcptíblica Fcdcta· 
11va do Brasil {CF, ans. !•, IV e 4". 11), como nas relaçõc~ riu;, <.lcmats povos ltnl'> 
c civilizados. 

J\ ConstllluçJo l'cderalnflo somente dclcrnunou de modo vmculante o cnn
tcudo material da lct do snl<irio 11111111110. no Pais, romn, também, c~tabclccru 
comandos normallvos de proteção ao sa l<itto do trabalhador (CI'. <111. 7•. I 'v " 
XX:XJV), tanto que a ordem cconómtca, neste pais. h<i de fundar-se na valottza · 
ção do trabalho humano c na livre miciauva, tendo por fun assegurar a todos 
extsténcia dignil. conforme os ditames da fUSllçn soctal. observando. dentre 
outros. os princ tptos da função soctnl da propriedad<•. da redução dns de 
sigualdadcs rcgionnts e soctats e da busca. do pleno emprego {CI'. art. 170. ca· 
put. mcisos 111. Vll c VIII). 

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal federal, no JUlgamento de 
Medida. Cautelar na Ação Direta de lnconslltucmnalidadc n" 1.•150-DF. de que fm 
relator o mmtsrro Celso de Mello. destacou a relcvàncm a sc1 authuida ao tcnnt, no 
sentrdo de ser preservada a garantia do sal á no mnHmo, nos segumtcs tctmos: 
"Si\I..JÍ.RIO MÍN11\10- Si\TlSFi\ÇÃO D1\S NECESSID,\DES VITAIS BASIC1\S
Gi\fli\NTIA DE PRESERVAÇÃO DE SEU PODER i\QUISITfVO -1\ ci;iusnln constl 
tucional inscnta no art. 7•. IV. da Cm ta Políllcn- para além da proclamaçiio ela 
ganmtia soctal do sal á no mínimo- consuhstancm vcrdadwa unpostçfto lcgifí•r
ante, que di rigida ao Poder Público, tem pot finalidade vmcul;i-lo a cfctivaç:io dt 
uma prestação postttva dcsunnda (ai n satisfazer as necc~stdades c%cnct<us do lt a 
bnlhador e de sua família e (b) a preservar. mediante reajustes pet iódtco~. o valor 
lntunseco dessa remuneração büstca, conservando-lhe o po<let aqutstti\'U, O 
legtslador conslltumtc brasileiro delineou. no preceito consubstanuado no ·lrl 7·•. 
IV, da Carta Políuca, um nitido programa soe tal dcstmmio a ~er dcscnvoh•tdo pl'i•1 
Estado, por meto de allvtdndc legisla uva. '~nculnda.J\o dever dt• il'gtslndor uupusto 
no Poder Público- c de legislar com estnta obscrvúncta dos patúmeuos constilu 
ctonms de indolc juridico-sucial c de cáratcr econôtmcn-linancen·o (CF, an. 7",1\IJ 
-, corrcsponde o dirc1to público subjcltvo do trabalhadot a uma legtslnçúo qut~ 
lhe assegure, efetivamente, as ncccsstdadcs vJtatslHístcns tndivtduats c familiares c 
que lhe garanla a rcvtsão periódica do valor salanalminuno. em or<.lcm a prcscr 
var, em caráter permanente, o poder aqutstllvo desse ptso tcnumer.ttóno." (DJU 
de 20-09-9G, p. 345311. 

Esse quadro formal de garanuas constl!ucionats do trabalhador. em solo 
brasiletro, incomoda, sobremodo, as elites pnvilegtadas do metendo financetro e 
empresanal. que. sob a msptraçiio egoista c gananciOsa elo ldeüno neolibcral. 
provoca, a cada dia. efettos catastróficos. em nosso meto soctal. a gerar o dcscm· 
prego em círculos crescentes, a fome c o descspet o das classes trabalhadoras, ante 
o olhar msensível dos órgãos governamenlms. 

i\ utopia capttalistn deste final de seculo adqture dimensões globalizndas. sob o 
domímo das supcrpotênctas, rcsponsavets pelo genocidio soctal. no planeta. au
mentando. assustadoramcllle. n fome. a vtolêncm c a crinunalidade. nos campos 
gerais do desemprego e da exclusão soem i. 

Nesse contexto de mtsérm global. o Bmsil bate recorde de fome, no limiar do tct· 
cetro milênio. onde os jornats de abril deste ano, já notlctam. o melancólico 
cenàno de exclusão soctal, com as marcas da mtsriria das classes trabalhadoras, 
bem asstm dos sem-terra, scnHcto e sem· llldo, e. amdn. sem esperança de urna 
vtda digna. 110 anottcccr do século que tcrmtna. 

O sal á no mínimo recém-decretado pelas forças govcrmstns·ncolibcrats, neste 
ano de 1999, só patrocnm e difunde o ccn<itto de tmsctta, 110 pats. a niio nwts per· 
nuttr, na v1são do poeta "que o pão enconl!c na boca o abt aço de nma ~ilnçflo tn 
ventada no trabalho, mns a fome fatigada ue um suor que torre rm v;io. { 1) 

O saláno mim mo. no Brasil, cmtri.Ígtco paradoxo. :tos que amda têm emprego, 
nesse ccnãno de exclusão social. não pode "compra r um sonho". com tudo 
aquilo que fica daquilo que não ficou no bolso sempre catn·o do pobre trabal 
hador. em flagrame agressão a alma. do povo, á Conslltutção e aos pnnciptos da 
Justiça social. 


