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RESUMO  
A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada no ano de 1988, após longo 
período de Ditadura Militar, ocasião em que ocorreram atrocidades, perseguições, 
desaparecimentos e mortes ainda sem solução, tem como um de seus fundamentos a 
dignidade da pessoa humana e é considerada o centro de convergência das leis do 
Ordenamento Jurídico, uma vez que é a norma máxima e suprema no país. Neste viés, a partir 
de uma pesquisa qualitativa bibliográfica, com método de abordagem hipotético-dedutivo, o 
presente artigo analisa a constitucionalidade da Lei nº 13.152/2015 que regulamenta os 
reajustes do salário mínimo nacional em face do princípio da dignidade da pessoa humana, 
uma vez que o valor atual do salário em 2018 (R$ 954,00), não é suficiente para garantir o 
mínimo existencial e os direitos sociais previstos no texto constitucional. Assim, inicialmente 
há uma abordagem acerca da dignidade e dos direitos sociais dos trabalhadores brasileiros; e 
na sequência uma discussão sobre os índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e 
Banco Mundial, bem como acerca da constitucionalidade da Lei nº 13.152/2015. Dessa forma, 
a pesquisa reconhece a existência de inconstitucionalidade da referida Lei com relação ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, a partir das condições socioeconômicas e culturais 
do trabalhador assalariado brasileiro. 

Palavras-Chave: Princípio da Dignidade. Salário mínimo. Lei nº 13.152/2015. 
Inconstitucionalidade. 

ABSTRACT 
The Constitution of the Federative Republic of Brazil promulgated in 1988, after a long 
period of military dictatorship, when atrocities, persecutions, disappearances and deaths were 
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still unresolved, has as one of its foundations the dignity of the human person and is 
considered the center of convergence of the laws of the Legal Order, since it is the maximum 
and supreme norm in the country. In this bias, based on a qualitative bibliographical research, 
using a hypothetical-deductive approach, this article analyzes the constitutionality of Law 
13.152/2015 that regulates the national minimum wage readjustments in the face of the 
principle of the dignity of the human person, since the present value of the salary in 2018 (R$ 
954,00), is not enough to guarantee the existential minimum and the social rights foreseen in 
the constitutional text. Thus, initially there is an approach about the dignity and social rights 
of Brazilian workers; and following a discussion on the IBGE, DIEESE and World Bank 
indices, as well as on the constitutionality of Law nº 13.152/2015. Thus, the research 
recognizes the existence of unconstitutionality of said Law in relation to the principle of the 
dignity of the human person, based on the socioeconomic and cultural conditions of the 
Brazilian salaried worker. 
  
Keywords: Principle of Dignity. Minimum wage. Law 13.152/2015. constitutionality.

1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Brasileira de 1988 apresentou significativo progresso de cunho social 

em relação às anteriores, especialmente porque se vivia em um período extremamente 

conturbado, marcado pela Ditadura Militar que abrangeu os anos de 1964 a 1985. 

A República Federativa do Brasil tem por objetivos fundamentais, conforme disposto 

no artigo 3º do texto constitucional: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
I- construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II- garantir o desenvolvimento nacional;  
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;  
IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

Além disso, estabelece como direitos sociais, conforme artigo 6º da Constituição 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 

Contudo, a realidade brasileira não tem sido condizente com o texto constitucional, 

uma vez que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), posição do ano 

de 2017, 50 (cinquenta) milhões de brasileiros vivem na linha de pobreza . Essa situação está 

diretamente relacionada aos valores percebidos pelos trabalhadores brasileiros, em especial os 
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trabalhadores assalariados, que recebem a atualização do salário mínimo nacional a partir da 

previsão descrita na Lei nº 13.152/2015, pois nem sempre a remuneração é suficiente para 

garantir o mínimo existencial previsto no texto constitucional. 

A Constituição Federal é a Lei Maior e serve de parâmetro de validade às demais 

espécies de leis e atos normativos. Encontra-se situada no ápice do nosso ordenamento 

jurídico. Portanto, nada poderá sobrepor aos artigos presentes na atual Lei Fundamental,  

tampouco, uma lei que trate do reajuste do salário mínimo e não preserve o poder aquisitivo 

para fazer frente aos gastos indispensáveis a uma vida com dignidade humana. 

Assim, diante desse contexto, a problemática de pesquisa buscar observar se há 

inconstitucionalidade da Lei 13.152/2015 frente ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana e das condições socioeconômicas e culturais inter-relacionadas com a 

remuneração percebida pelo trabalhador assalariado brasileiro. E o objetivo central é analisar 

a inconstitucionalidade da Lei nº 13.152/2015, em face do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana e das condições socioeconômicas e culturais do trabalhador 

assalariado brasileiro. 

Acerca da hipótese, ressalta-se que tendo em vista o problema entre o reajuste anual do 

salário mínimo nacional e a inflação do país, bem como a realidade da desigualdade social e 

da pobreza, verifica-se que a política de reajuste do salário mínimo jamais conseguiu garantir 

de modo satisfatório e eficiente o atendimento das necessidades vitais e a sobrevivência digna 

do cidadão trabalhador e sua família. Por conseguinte, a Lei 13.152/2015 é inconstitucional 

em face do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em razão das condições 

socioeconômicas e culturais que estão intimamente ligadas à remuneração percebida pelo 

trabalhador assalariado no Brasil. 

Com relação à estrutura, na primeira seção há uma abordagem sobre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e os direitos sociais dos trabalhadores assalariados brasileiros. 

Na segunda seção discute-se a atualização do salário mínimo nacional e o crescimento da 

desigualdade social no país a partir dos índices do IBGE, DIEESE e Banco Mundial. E na 

terceira e última seção há uma análise da inconstitucionalidade da Lei nº 13.152/2015 em face 

do princípio da dignidade humana.  

A metodologia utilizada na pesquisa é a qualitativa bibliográfica, uma vez que foi 

construída a partir da análise de livros, artigos científicos e legislações. O método de 

abordagem utilizado é o hipotético-dedutivo, pois houve a formulação de um problema e de 

uma hipótese, para que, a partir dos estudos, fosse possível obter uma solução para a 

problemática apresentada. Com relação aos métodos de procedimento, foram utilizados o 
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histórico e o comparativo. O histórico porque foi realizado um panorama evolutivo dos 

direitos fundamentais sociais após o período da ditadura militar no Brasil. Já a utilização do 

comparativo se em deu em razão do estudo comparativo entre os fatores econômicos, sociais e 

políticos que impulsionam a atualização da remuneração do trabalhador assalariado e os 

dados que demonstram se os valores atuais do salário mínimo são suficientes e capazes de 

garantir as necessidades vitais e a sobrevivência digna do trabalhador e sua família, conforme 

preceitua o texto constitucional. 

Por fim, destaca-

Cruz Alta, uma vez que, o reajuste do salário mínimo e as condições socioeconômicas dos 

brasileiros são situações relacionadas com o Estado e a Sociedade Contemporânea, além de 

fazer parte da gestão da coisa pública.  

2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS DIREITOS SOCIAIS 
DO TRABALHADOR ASSALARIADO BRASILEIRO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a sétima Constituição na 

história, promulgada em 5 de outubro de 1988, com conteúdo voltado para a negação das 

atrocidades e perseguições ocorridas durante a Ditadura Militar, no período de 1964-1985. 

Marcada pelo regime autoritário, o período referido estabeleceu a censura à imprensa, a 

restrição aos direitos políticos e a perseguição policial aos opositores do regime. O texto 

constitucional, nesse sentido, apresentou significativo progresso de cunho social, com resgate 

das garantias e liberdades individuais que eram asseguradas na Constituição de 1946, que 

privilegiava a Dignidade da pessoa humana, dando início ao processo de redemocratização do 

país (CHAVES, 2013, p. 4). 

Nessa época do golpe militar, cabe destacar o Ato Institucional nº 2 (AI-2) , decretado 

em 27 de outubro de 1965, que serviu como instrumento de afirmação do caráter conservador 

e autoritário do regime, pois previa a suspensão sumária dos direitos políticos de quaisquer 

cidadãos; a demissão de funcionários públicos que demonstrassem incompatibilidade com os 

objetivos da revolução, bem como a suspensão de garantias constitucionais, como a 

vitaliciedade e a estabilidade (CHAVES, 2013, p. 5). 

Somaram-se, diante desse contexto, outras medidas como a extinção dos partidos 

políticos até então existentes, ocorrida após as autoridades federais concordarem com a 
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formação de dois novos partidos: Aliança Renovadora Nacional (ARENA), que corroborava 

com o governo e dispunha de seu total apoio, com ampla maioria no Congresso; e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que lhe fazia oposição e estava constantemente 

na iminência de ter seus deputados e senadores cassados (CHAVES, 2013, p. 5). 

Apesar de grande parte dos opositores ao Golpe de 1964 terem optado pelo silêncio, 

muitos se aliaram ao partido de oposição ao regime ditatorial, como forma de resistência 

àquela situação de controle nacional por parte dos militares. Outros buscaram apoio em países 

diversos ou optaram pela realização de movimentos de guerrilha urbana. A luta armada teve 

como consequência o fortalecimento do regime de opressão, que oportunizou a criação de 

métodos cruéis no combate aos opositores, tais como a tortura, a prisão política, os 

assassinatos e o desaparecimento de pessoas que até hoje não foram encontradas (RESENDE, 

2015, p. 1). 

Dos fatos ocorridos durante o período da ditadura militar, especialmente no que diz 

respeito aos métodos de tortura utilizados pelo governo militar 

caso da morte do jornalista Vladimir Herzog é um dos que teve maior repercussão, visto ter 

ocorrido nas dependências do Departamento de Operações Internas do II Exército (DOI-

CODI). Na época, a situação foi notificada oficialmente como suicídio, e não foi apurada até 

hoje a responsabilização pela morte do jornalista . Consoante Arns (1987, p. 290): 

[...] a tortura foi prática disseminada especialmente em países governados sob a 
égide da Doutrina de Segurança Nacional, prática que subverte o objeto essencial do 
Estado, que é o resguardo das liberdades individuais e a promoção do bem comum.  
À luz da Segurança Nacional, a tortura não decorre apenas do sadismo dos 
torturadores; ela é parte integrante do sistema repressivo montado pelo Estado, a fim 
de sufocar os direitos e as liberdades de seus opositores. É parte da estratégia de 
manutenção do poder. Acreditando em sua eficácia e rapidez, as investigações 
policiais e militares passaram a adota-las como método exclusivo de apuração de 
fatos considerados crimes contra a segurança nacional. Para tanto, a tortura tornou-
se matéria de estudo teórico e prático em academias militares e em centros de 
instrução policial.  

                                                  
 Em 2018 foi proferida decisão pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso envolvendo a morte do 

jornalista Vladimir Herzog, e o Brasil foi condenado a reabrir o caso e apurar a responsabilidade dos militares 

Interamericana de Direitos Humanos - OEA emitiu ontem a sentença do Caso Vladimir Herzog e outros vs. 
Brasil, condenando internacionalmente o Estado brasileiro pela impunidade dos crimes de tortura e execução do 
jornalista Vladimir Herzog por agentes da ditadura militar brasileira. A Corte considerou ainda que a não 
realização de justiça neste caso violou diretamente a integridade pessoal de seus familiares. Herzog foi 
arbitrariamente detido em 25 de outubro de 1975, por agentes do DOI-CODI de São Paulo, onde morreu em 
virtude das torturas sofridas. A execução do jornalista foi divulgada sob uma falsa versão de suicídio, mas as 
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Outro caso emblemático da época foi o atentado ao Riocentro, ocorrido a partir de um 

frustrado ataque a bomba no Centro de Convenções do Rio de Janeiro, na noite em que era 

comemorado o dia do trabalhador (1981), quando se realizava um espetáculo com a 

participação de músicos e compositores de renome nacional como Chico Buarque de Holanda, 

Gonzaguinha, Alceu Valença e Elba Ramalho. As bombas deveriam estourar no Centro de 

Convenções, porém, prematuramente, explodiram dentro do carro onde estavam dois 

militares, sendo que um deles morreu imediatamente e o outro foi ferido gravemente. O

inquérito policial militar foi aberto, contudo, fracassou ao estabelecer os responsáveis do 

regime, o que ocasionou o arquivamento do caso. De acordo com Santos (2014, p. 4-5): 

O chamado caso Riocentro suscitou grande polêmica, não só no Rio de Janeiro, 
como em todo o Brasil. Nos dias e meses que se seguiram ao atentado, foram muitas 
as repercussões e interpretações sobre as possíveis causas e responsabilidades das 
explosões. Foi instaurado um Inquérito Policial-Militar (IPM) em 1º de maio, dia 
seguinte às explosões, que constituiu a narrativa oficial elaborada pelo Exército e 

não foi possível concluir quanto à autoria do crime que consistiu em introduzir 
ardilosamente o engenho explosivo no interior do carro, aonde veio a explodir entre 

narrativa oficial passou desde então, a ser combatida publicamente em torno, 
principalmente, da atuação de jornalistas e políticos, mas também de alguns 
militares e autoridades judiciárias, que reivindicavam a reabertura das investigações. 
Houve quatro tentativas formais (1985, 1987, 1991, 1996) e, finalmente, na quinta 
delas, em 1999, as investigações foram reabertas.  

Uma terceira situação que também teve bastante repercussão foi o movimento 

guerrilheiro do Araguaia ou a Guerrilha do Araguaia que se desenvolveu de 1972 a 1974 e é 

tida como uma das páginas mais sombrias dos anos de chumbo vividos durante a ditadura 

militar no Brasil. O movimento ocorreu em São Geraldo do Araguaia no sul dos estados do 

Pará e nos municípios de Araguatins e Xambioá, ano norte de Goiás (atual Estado do 

Tocantins). De acordo com Barbosa (2016, p. 25-26): 

   

de várias ações deliberadas de um grupo formado, em sua maioria, por jovens 
estudantes universitários, operários, profissionais liberais e políticos orgânicos de 
cunho ideológico, cujo objetivo era instaurar um novo sistema sociopolítico no país, 
ou seja, o socialismo.  

E em meio a esse contexto de protestos e violações de direitos, parte da imprensa com 

maior penetração nas camadas mais carentes da população, contribuiu para passar a imagem 

de um país que teria o crescimento e o desenvolvimento econômico de forma extremamente 

acelerada e benéfica (RESENDE, 2015, p. 1). 
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No campo econômico e no que se refere à abertura da nossa economia ao capital 

estrangeiro, há que se considerar o período do presidente Juscelino Kubitschek, anterior ao 

regime militar, em que a construção de Brasília reorientou o desenvolvimento do país para o 

planalto central. O Estado brasileiro, nesse período, teve um aumento no crescimento, em 

razão dos recursos fiscais adquiridos e, posteriormente, com a captação de recursos externos, 

a partir do plano de metas. Contudo, esse crescimento acabou apresentando consequência nos 

anos subsequentes, em que se destacaram as desigualdades sociais no país. Conforme 

Bellingieri (2005, p. 2): 

Depois da renúncia do Presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, o ambiente 
político tornou-se também bastante conturbado. O novo Presidente, João Goulart, 
lançou o Plano Trienal, que tinha o objetivo de estabilizar a economia e ao mesmo 
tempo realizar amplas reformas de base, alterando aspectos estruturais da economia. 
Dentre as políticas de estabilização, de caráter recessivo, estava a correção dos 
preços públicos que estavam defasados, a restrição do crédito ao setor privado e o 
aumento das alíquotas do imposto de renda para torna-lo mais progressivo. Contudo, 
devido a instabilidade política e ao fracasso das medidas econômicas, 
principalmente em combater a inflação, o governo não conseguiu aplicar sua 
estratégia de desenvolvimento [...], até que veio o Golpe Militar, na madrugada de 1º 
de abril de 1964, e Castelo Branco assumiu a Presidência. 

No período da Ditadura Militar, houve a implementação de estratégia para crescimento 

econômico rápido, o que provocou o aumento da concentração de renda. O país crescia, mas 

de forma distorcida, sem incorporar ao mercado de trabalho e de consumo milhões de 

brasileiros das periferias das cidades e das áreas rurais. Segundo Bellingieri (2015, p. 11): 

A estratégia dos governos militares em aumentar a participação do Estado na 
economia, por meio de empresas estatais, concessão de subsídios e benefícios 
fiscais, e realização de grandes obras e projetos, também acabou por gerar profundos 
desajustes nas finanças públicas e também fraudes e escândalos.  

governo concedeu, nesse período, muitos incentivos fiscais, favorecendo novos investimentos 

para parte de empresários brasileiros. Além disso, investiu vultosos recursos em nossa 

economia. Mas os principais responsáveis por esse crescimento foram fatores externos 

(VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008, p. 228). 

No início dos anos 1970, o comércio internacional entrou em uma fase dinâmica, de 

modo que as exportações brasileiras aumentaram exponencialmente, e contribuíram para o 

crescimento do país. As autoridades concederam uma vasta gama de privilégios às 

multinacionais, motivo pelo qual o capital estrangeiro passou a investir maciçamente no 
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Brasil. Enquanto isso, os bancos internacionais concediam empréstimos gigantescos, o que 

também alimentou esse rápido crescimento na economia brasileira, assim como o 

endividamento externo (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008, p. 228). 

O período do 

meio de grandes propagandas em prol do regime. Aliado a isso, houve a vitória da seleção 

brasileira na Copa do Mundo de 1970, fato que marcou o nacionalismo e o otimismo do povo 

brasilei

Transamazônica, a ponte Rio Niterói e a Usina Hidroelétrica de Itaipu. Outros projetos-

impacto, de grande efeito propagandístico para o regime, também estavam presentes, como o 

Mobral, para alfabetização de adultos e o Rondon, para assistência médico-sanitário das 

populações carentes (BEAL, 2010, p. 266). 

Entretanto, assim como ocorreu um crescimento econômico em poucos anos, houve 

-se uma miragem, com o surgimento de um 

quadro de recessão que se manteve acelerado até o fim do regime militar; e continuou no 

Século XX e início do Século XXI (RESENDE, 2015, p. 1). 

dos 

bens de consumo, na compra de automóveis, televisão em cores e equipamentos eletrônicos, 

passou a ter que frequentar as filas dos supermercados e açougue para comprar alimentos 

antes que a hiperinflação corroesse o seu poder de compra. Isso porque no período referido, 

não foi produzido o que era fundamental para nossa população, mas sim o que era lucrativo 

para as multinacionais (CYSNE, 1993, p. 194-195). 

Contraditoriamente, enquanto eram exportadas centenas de milhares de toneladas de 

soja, um dos alimentos mais nutritivos, grande parte da população sofria de subnutrição. A 

consequência dessa queda de consumo foi à produção industrial estagnada, arrocho salarial da 

classe média, desemprego generalizado, inflação, cujos preços dos produtos de consumo eram 

corrigidos diariamente e a dívida externa absurdamente elevada (RESENDE, 2015, p. 2). 

Em face do cenário, o regime militar recorreu à privatização do Estado, e deslocou os 

prejuízos da recessão para o setor privado, permitindo que grupos econômicos controlassem 

segmentos do Estado, de forma a buscar seu exclusivo benefício, o que ajudou a estagnar o 

desenvolvimento brasileiro e acabou por agravar a crise, que se estendeu por muitos anos após 

o fim do Regime (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008, p. 230). 

Nesse quadro político, econômico e social em ebulição fez-se necessário a elaboração 

de um novo Texto Constitucional, que ocorreu com a promulgação da atual Constituição 

Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988. É importante destacar que foi estabelecido pelo 
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Constituinte como forma de Estado a Federação que tem como fundamento a autonomia 

político administrativa dos entes que compõem a federação e, ainda, a indissolubilidade do 

pacto federativo, que veda aos estados o direito de secessão. Além disso, a forma de governo 

definida foi a República, o sistema de governo o Presidencialismo e o Regime de Governo o 

Democrático de Direito, com garantia da soberania do Estado, e da cidadania, que consiste na 

participação política dos indivíduos nos assuntos do Estado, e ambos são fundamentos da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

São também fundamentos da República, definidos no artigo 1º da Constituição de 

1988 , o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um de seus mais importantes 

vértices, e ponto central no sistema jurídico; os valores sociais do trabalho, que buscam 

impedir a concessão de privilégios econômicos por ser o trabalho imperioso à dignidade da 

pessoa humana, à livre iniciativa que envolve a empresa e a liberdade de contrato, princípio 

fundante da ordem econômica; e o pluralismo político, em que a diversidade e as liberdades 

devem ser respeitadas (BRASIL, 1988). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 10 de dezembro de 1948, 

considera ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, 

bem como sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano 

e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, como forma de promover o progresso 

social e melhores condições de vida (ONU, 1948). 

Com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, há que se considerar que 

não existe maneira de quantifica-lo em termos reais e absolutos, pois isso pode levar a uma 

retórica ineficaz, uma vez que o ser humano carrega em si uma carga genética que o faz 

merecedor de direitos e respeito pela sociedade civil e pelo Estado. Segundo Sarlet (2007, p. 

1): 

[...] o direito a um mínimo existencial independe de expressa previsão no texto 
constitucional para poder ser reconhecido, visto que decorrente já da proteção da 
vida e da dignidade da pessoa humana. No caso do Brasil, onde também não houve 
uma previsão constitucional expressa consagrando um direito geral à garantia do 
mínimo existencial, os próprios direitos sociais específicos (como a assistência 
social, a saúde, a moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, 
entre outros) acabaram por abarcar algumas das dimensões do mínimo existencial, 
muito embora não possam e não devam ser com ele confundidas. 

O referido autor (2007, p. 8), ressalta, ainda, que a dignidade humana é uma qualidade 

                                                  
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; [...]. 
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indivíduos sejam detentores de direitos e deveres fundamentais, que devem assegurar 

proteção contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, assim como estabelecer 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, com bem-estar físico, mental e 

social. 

O texto constitucional estabelece, ainda, a garantia dos direitos fundamentais, que são 

os direitos básicos que servem de alicerce para a proteção da dignidade da pessoa humana. 

Dentre esses direitos fundamentais, estão os direitos sociais, identificados no artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988 : a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a 

assistência aos desamparados. 

Os direitos sociais integram a segunda geração dos direitos fundamentais . São 

fundados no ideário da igualdade, e significam uma exigência ao poder público no sentido de 

que este atue em favor do cidadão, e não mais para deixar de fazer alguma coisa, como no 

caso dos direitos da primeira geração (concepção negativa) . São direitos de caráter 

econômico e social, com o objetivo de garantir à sociedade melhores condições de vida 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2016, p. 99). 

Esta geração de direitos guarda estreito vínculo com as condições de trabalho da 

população, que, com a evolução do capitalismo, se viu necessitada de regular e garantir as 

novas relações de trabalho, postulando, portanto, um salário mínimo digno, limitação das 

horas de trabalho, aposentadoria, seguro social, férias remuneradas. Segundo Sarlet (2015): 

De qualquer sorte, independentemente de como a noção de um direito à subsistência 
e/ou de um correspondente dever do Estado (já que nem sempre se reconheceu um 
direito subjetivo (exigível pela via judicial) do cidadão em face do Estado) evoluiu 
ao longo do tempo, tendo sido diversas as experiências em diferentes lugares, o fato 
é que cada vez mais se firmou o entendimento  inclusive em Estados 
constitucionais de forte coloração liberal  de que a pobreza e a exclusão social são 

                                                  
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 
 Parte da doutrina que aborda o tema, discute se a expressão dimensões de direitos não seria melhor adequada de 

se utilizar do que gerações de direitos, uma vez que a primeira traz uma ideia de continuidade dos direitos, em 
que há complementação das dimensões, ao passo que a segunda engloba um sentido gestacional, que uma vez 
gestado, não teria um sentido contínuo, formando uma ideia de substituição de uma geração pela outra 
(GUERRA FILHO, 2007, p. 79). 
 Segundo Alexandrino e Paulo (2016, p. 99), são considerados direitos de primeira geração àqueles que buscam 

a proteção da vida, da liberdade, da propriedade, do voto, da participação política etc., pois se caracterizam como 
direitos civis e políticos. 
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assuntos de algum modo afetos ao Estado, ainda que por razões nem sempre 
compartilhadas por todos e em todos os lugares, visto que mesmo no plano da 
fundamentação filosófica, ou seja, da sua sinergia com alguma teoria de Justiça, são 
diversas as alternativas que se apresentam. 

Dessa forma, é necessário que o Estado programe a partir de políticas públicas 

adequadas, diretrizes capazes de proporcionar uma condição digna de vida para as pessoas. O 

salário mínimo nacional, nesse contexto, é um instrumento essencial, que precisa ser 

atualizado de uma forma que possibilite a todos os indivíduos os direitos básicos 

estabelecidos na Constituição Federal. Contudo, a realidade brasileira mostra um cenário 

diverso, em que impera a desigualdade, a exclusão social, a miserabilidade e a inefetividade 

dos direitos fundamentais e da garantia do mínimo existencial, conforme será analisado na 

seção seguinte. 

3 ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL E CRESCIMENTO DA 
DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ÍNDICES 
DO IBGE, DIEESE E BANCO MUNDIAL 

A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da 

pessoa humana. Além disso, estabelece como direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados, direitos esses que 

precisam ser garantidos pelo Estado como forma de condicionar uma vida com um mínimo de 

dignidade para os indivíduos. 

No âmbito dos direitos dos trabalhadores, após o término do golpe militar, modificou-

se a política de reajustes do salário mínimo, com abandono da prática de recompor o valor 

real do salário no último reajuste. Foi adotada uma política que visava manter o salário médio, 

e os aumentos reais só deveriam ocorrer quando houvesse ganho de produtividade. Os 

reajustes eram calculados levando-se em consideração a inflação esperada, o que gerou uma 

forte queda salarial decorrente da subestimação da inflação por parte do governo (PAIM, 

2005, p. 21). 

E os reflexos disso foi o aumento dos índices de pobreza e desigualdade social do país, 

situação que ainda perdura atualmente, pois segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), posição do ano de 2017, 50 (cinquenta) milhões de brasileiros vivem na 

linha de pobreza, o que equivale a 25,4% da população vivendo com renda familiar 

equivalente a US$ 387,07 por mês (ou US$ 5,5 por dia), valor adotado pelo Banco Mundial 
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para definir se uma pessoa é pobre9. 

Informa também o referido Instituto que o rendimento domiciliar per capita do Brasil 

ficou em R$ 1.268,00 (mil, duzentos e sessenta e oito reais) em 2017, conforme dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). De acordo com esse 

levantamento, o Distrito Federal (R$ 2.548,00), obteve mais que o dobro da média nacional, 

sendo que o menor registro se verificou no Maranhão (R$ 597), que equivale a menos da 

metade da média nacional10. 

Essa situação está diretamente relacionada aos valores percebidos pelos trabalhadores 

brasileiros, em especial os trabalhadores assalariados, que recebem a atualização do salário 

mínimo nacional a partir da previsão descrita na Lei nº 13.152/2015, pois nem sempre a 

remuneração é suficiente para garantir o mínimo existencial previsto no texto constitucional. 

O Brasil ratificou os termos da Convenção nº 131 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), de 1970, por meio do Decreto nº 89.686/84, que estabelece a necessidade de 

que o país institua e/ou mantenha métodos, no que se refere ao salário mínimo, que se 

adaptem às condições e às necessidades existentes e que permitam fixar e reajustar 

periodicamente os salários mínimos pagáveis aos grupos dos assalariados. 

Os valores de uma sociedade estão alicerçados nos requisitos primordiais e básicos 

que um trabalhador aufere pelo seu labor para garantir o mínimo indispensável à subsistência 

de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 

Há, contudo, dois polos diametralmente opostos, por um lado a República Federativa 

do Brasil garantiu, mediante documento formal, um Estado Democrático e de Direito, com 

fulcro no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do 

trabalho, e na busca pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária; e por outro lado, 

o próprio Estado brasileiro afronta diretamente a efetividade dessas garantias, ao não 

propiciar, na maioria das vezes, o mínimo existencial ao trabalhador. 

O salário mínimo deve conseguir atender de modo satisfatório e eficiente às 

necessidades de sobrevivência digna do cidadão trabalhador e de sua família. O foco principal 

deve estar voltado para à inflação do país, com reajuste anual do salário mínimo nacional 

                                                  
9 Informação retirada do site Agência Brasil (OLIVEIRA, 2017, p. 1). Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-populacao-vivendo-na-
linha-de-pobreza>. Acesso em 19 abr. 2018. 
10 Informação retirada do site Agência Brasil (OLIVEIRA, 2017, p. 1). Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-populacao-vivendo-na-
linha-de-pobreza>. Acesso em 19 abr. 2018. 
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adequado, como forma de melhorar a realidade da desigualdade social e da pobreza.   

A Lei nº 13.152/2015 foi promulgada com o objetivo de reajustar o salário mínimo, 

uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no texto constitucional, 

busca garantir ao assalariado o mínimo e indispensável à sua subsistência e de sua família. 

No Brasil, o salário mínimo surgiu no Século XX, na década de 30, com a 

promulgação da Lei nº 185 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei nº 399 em abril de 1938 que 

regulamentaram a sua instituição, assim como o Decreto-Lei nº 2.162 de 1º de maio de 1940, 

que fixou os seus valores, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano (GOMES, [s.a.], p. 

1). 

O artigo 1º11 do Decreto-Lei de 1º de maio de 1940, já estabelecia os direitos do 

trabalhador, sem distinção de sexo, capaz de satisfazer as suas necessidades, ao definir que o 

valor deveria suprir o mínimo de sobrevivência, a partir da tabela instituída pela legislação. 

A primeira tabela do salário mínimo tinha um prazo de vigência de três anos. Em 1943 

foi realizado o primeiro reajuste, seguido de outro em dezembro do mesmo ano. Esses 

aumentos eram calculados para recompor o poder de compra do salário. Em 1954, o então 

ministro do Trabalho, João Goulart, foi forçado a deixar o cargo após conceder aumento de 

100% no valor do mínimo, sob fortes críticas do empresariado. A unificação total do salário 

mínimo aconteceu em 1984 (GOMES, [s.a.], p. 1). 

Na Lei n.º 13.152/2015 estão alicerçados os meios pelo qual foram previstos critérios 

para a fixação do salário mínimo nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Estabelece o artigo 1º, 

parágrafo 1º da referida Lei12, que o salário mínimo deve corresponder à variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais a taxa de crescimento real do Produto 

Interno Bruto, situação que faz com que atualmente, no ano de 2018, o salário mínimo 

nacional esteja cotado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 

Em um país de dimensões territoriais como o Brasil, há uma gama diferente de preços 

do mesmo produto. Isto se deve em decorrência, principalmente, do transporte, cujo preço 

está atrelado ao índice de aumento da gasolina, da elevação da energia elétrica e das variáveis 

climáticas que irão compor esses índices e influenciar o maior ou menor índice de aumento do 

                                                  
11 Art. 1º. Fica instituído, em todo o país, o salário mínimo a que tem direito, pelo serviço prestado, todo 
trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, como capaz de satisfazer, na época atual e 
nos pontos do país determinados na tabela anexa, às suas necessidades normais de alimentação, habitação, 
vestuário, higiene e transporte. 
12 Art. 1º. São estabelecidas as diretrizes a vigorar entre 2016 e 2019, inclusive, a serem aplicadas em 1º de 

 reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário-mínimo 
corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao 
mês do reajuste. 
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salário mínimo, preservando-lhe ou não o poder aquisitivo, tão necessário ao equilíbrio das 

finanças dos trabalhadores assalariados. Segundo Lúcio (2018, p. 1): 

Por um lado, os preços dos bens livres, como alimentos básicos, atingiram alto 
patamar de valor e o recuo não foi suficiente para reduzir o preço final ofertado ao 
consumidor; e ainda, os bens essenciais ou administrados estão sendo reajustados 
muito acima da média da inflação. Por outro, as famílias brasileiras vêm perdendo 
renda e poder aquisitivo.  

Esse contexto confirma que as famílias brasileiras estão, cada vez mais, perdendo 

renda e poder aquisitivo; o que comprova o empobrecimento de uma parcela e o 

aprofundamento da desigualdade socioeconômica em nosso país.  

Em outubro de 2018, o salário mínimo suficiente para manter o sustento de uma 

família de quatro pessoas deveria estar orçado em R$ 3.783,39 (três mil, setecentos e oitenta e 

três reais e trinta e nove centavos). Este valor é aproximadamente 3,96 vezes o salário mínimo 

em vigor (R$ 954,00). Mas, segundo o governo federal, o valor atual repõe o poder aquisitivo 

de forma suficiente para atender as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, 

como estabelecido na Constituição: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

higiene, transporte e Previdência Social (LÚCIO, 2018, p. 1). 

O Departamento Intersindical de Estatísticas e de Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), em pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, apresenta o salário mínimo 

suficiente para manter o sustento de uma família de quatro pessoas, conforme tabela abaixo13: 

Período Salário Mínimo Nacional Salário necessário

Outubro de 2018 R$ 954,00 R$ 3.783,39

Setembro 2018 R$ 954,00 R$ 3.658,39

Agosto 2018 R$ 954,00 R$ 3.636,04

Julho 2018 R$ 954,00 R$ 3.674,77

Junho 2018 R$ 954,00 R$ 3.804,06

Maio 2018 R$ 954,00 R$ 3.747,10

Abril 2018 R$ 954,00 R$ 3.696,95

Março 2018 R$ 954,00 R$ 3.706,44

Fevereiro 2018 R$ 954,00 R$ 3.682,67

Janeiro 2018 R$ 954,00 R$ 3.752,65

                                                  
13 Dados disponíveis em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>. Acesso em 30 set. 
2018. 
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Contudo, em face dos índices de pobreza retratados na sociedade brasileira é possível 

perceber que na realidade o salário não está condizente com a garantia do mínimo de 

sobrevivência, afrontando diretamente o texto constitucional, ao não possibilitar um reajuste 

que atenda as demandas básicas dos assalariados e sua família, inconstitucionalidade essa que 

será analisada na próxima seção. 

4 A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.152/2015 À LUZ DO PRINCÍPIO 
DA DIGNIDADE HUMANA 

A Constituição da República Federativa do Brasil é a Lei Maior e limite de poder 

normativo para as outras leis, normas e decretos. Ocupa posição de destaque em nosso 

ordenamento jurídico. Desse modo, nenhuma lei poderá sobrepor aos artigos presentes no 

atual Texto Constitucional, tampouco, uma lei que trate do reajuste do salário mínimo e não 

preserve o poder aquisitivo para fazer frente aos gastos indispensáveis a uma vida com 

dignidade humana, visto que essa disparidade afeta as camadas sociais menos protegidas da 

população brasileira. 

Assim, percebe-se que há uma visível violação da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, por parte da Lei nº 13.152/2015, o que configura uma 

inconstitucionalidade, pois o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, é 

incapaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador assalariado e às de sua 

família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. 

A norma hipotética fundamental é o pressuposto de validade de todo o ordenamento 

jurídico, se apresenta como fundamento para outros atos legislativos e é superior em relação a 

eles. Desta forma, a o ato normativo é válido porque a norma que a fundamenta tem 

pressuposto de validade. Assim, àquela norma que contrariar as disposições da Constituição 

Federal não será considerada válida e será reconhecida como inconstitucional, no todo ou em 

parte, para que não surta mais efeitos no Ordenamento Jurídico Brasileiro (KELSEN, 1986, p. 

VIII-IX). 

Segundo Silva (2005, p. 46) a Constituição da República Federativa Brasileira é lei 

fundamental e caracteriza o Estado Democrático e de Direito. É representativa dos anseios 

dos cidadãos brasileiros que reunidos a promulgaram em Assembleia Constituinte.

O texto constitucional reconhece duas formas de inconstitucionalidade, por ação ou 
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por omissão. A inconstitucionalidade por ação ocorre quando a elaboração de atos legislativos 

ou administrativos contrariam normas ou princípios das constituições, isto é, afrontam os 

preceitos e princípios constitucionais, fato que resulta em incompatibilidade vertical com o 

texto constitucional. É quando uma norma do ordenamento jurídico de um país, que é 

identificada como infraconstitucional não observa a norma superior que é a Constituição 

(SILVA, 2005, p. 47). 

Essa inobservância pode ocorrer de duas formas: por vício de inconstitucionalidade 

formal ou vício de inconstitucionalidade material. Os vícios formais são caracterizados 

quando essas normas são formadas por autoridades incompetentes ou em desacordo com as 

formalidades ou procedimentos estabelecidos pela constituição. Conforme Sarlet, Marinoni e 

Mitidiero (2012, p. 776): 

A produção da lei exige a observância de pressupostos e requisitos procedimentais, 
cuja observância é imprescindível para a lei ser constitucional. A Constituição 
regula o modo como a lei e outros atos normativos primários - previstos no art. 59 - 
devem ser criados, estabelecendo quem tem competência para produzi-los e os 
requisitos procedimentais que devem ser observados para a sua produção. Faltas 
quanto à competência ou quanto ao cumprimento das formalidades procedimentais 
viciam o processo deformação da lei, tornando-a formalmente inconstitucional. 

Já os vícios materiais ocorrem quando o conteúdo de tais leis ou atos contraria 

preceito, princípios ou regras da constituição. Caracterizam-se, conforme Alexandrino e Paulo 

A inconstitucionalidade por omissão pode ser identificada nos casos em que não são 

praticados atos legislativos ou administrativos requeridos para tornar plenamente aplicáveis 

normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que exigem regulamentação de 

seu conteúdo por lei infraconstitucional. O exemplo prático é de a Constituição prever o 

direito de participação dos trabalhadores nos lucros e na gestão da empresa, conforme 

definido em lei, mas, se esse direito não se realiza, por omissão do legislador em produzir a 

lei referida e necessária à plena aplicação da norma, tal omissão se caracteriza como 

inconstitucional. Daí o pressuposto para a propositura de uma ação de inconstitucionalidade 

por omissão, com o objetivo de obter do legislador a elaboração da lei (OLIVEIRA, 2016, p. 

59). 

A inconstitucionalidade pode se efetivar de maneira preventiva ou repressiva. A 

preventiva, como regra, é exercida durante o processo de elaboração da norma, por meio dos 

poderes Legislativo e Executivo. Já a repressiva ocorre quando a norma já foi promulgada e 

possui efeitos no Ordenamento Jurídico, situação analisada pelo Poder Judiciário. Segundo 
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Alexandrino e Paulo (2016, p. 722): 

Ocorrerá o controle de constitucionalidade preventivo (a priori) quando a 
fiscalização da validade da norma incidir sobre o projeto, antes de a norma estar 
pronta e acabada. No Brasil, exemplos de controle preventivo de constitucionalidade 
são as atividades de controle dos projetos e proposições exercidas pelas Comissões 
de Constituição e Justiça das Casas do Congresso Nacional e o veto do chefe do 
Poder Executivo fundamentado na inconstitucionalidade do projeto de lei (veto 
jurídico). [...] Ocorre o controle de constitucionalidade repressivo (sucessivo, a 
posteriori) quando a fiscalização da validade incide sobre norma pronta e acabada, já 
inserida no ordenamento jurídico. É o caso, em regra, do controle de 
constitucionalidade judicial no nosso País, que pressupõe a existência de uma norma 
já elaborada, pronta e acabada, inserida no ordenamento jurídico. 

O Estado brasileiro democrático e de direito adotou predominantemente o sistema de 

controle de constitucionalidade jurisdicional repressivo, que pode ser exercido de maneira 

difusa ou concentrada. O controle difuso ocorre de forma incidental a um processo que está

tramitando no Poder Judiciário, quando uma das partes suscita a análise da 

inscontitucionalidade de determinado ato normativo, cujo efeito será inter partes14. Nesse 

sentido, é o que Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2012, p. 773) afirmam:  

Quando, no curso de uma causa comum, é arguida a inconstitucionalidade da lei que 
configura pressuposto à tutela jurisdicional do direito, o juiz brasileiro está 
autorizado a tratar da questão constitucional como prejudicial à solução do litígio. A 
questão constitucional é suscitada, introduzindo-se no processo e no raciocínio do 
julgador, mediante o modo incidental. O objeto do processo, nestes casos, é um 
litígio entre as partes, que não se confunde com a questão constitucional. Trata-se, 
portanto, de questão de natureza constitucional, suscitada incidentalmente e ajustada 
como prejudicial à resolução do litígio entre as partes. Quando isso ocorre, fala-se 
que há, por parte do juiz, controle incidental de constitucionalidade. 

Já o controle concentrado é aquele que é julgado exclusivamente pelo Supremo 

Tribunal Federal, com efeitos erga omnes15 e por meio de ações específicas, como a Ação 

                                                  
14 A expressão significa efeitos apenas entre as partes do processo, motivo pelo qual a norma, mesmo 
considerada inconstitucional, continua tendo efeitos no ordenamento jurídico, ou seja, quem não ingressou com 
ação judicial, para obter o afastamento da norma de seu caso concreto, deverá cumprir normalmente a norma. 
Isso porque a decisão aplica-se apenas às partes do processo, salvo se a decisão for proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário, por exemplo. Nessa situação, o efeito também será erga omnes, ou 

itura do art. 52, X, da CF/88. Essa 
nova interpretação deve ser a seguinte: quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de 
controle difuso, a decisão já tem efeito vinculante e erga omnes e o STF apenas comunica ao Senado com o 
objetivo de que a referida Casa Legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido. O Min. Celso de Mello 
afirmou que o STF fez uma verdadeira mutação constitucional com o objetivo de expandir os poderes do 

ão disponível em: 
<https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/stf-muda-sua-jurisprudencia-e-adota.html>. Acesso em 30 out. 2018. 
15 A expressão significa que os efeitos valem para todos, com vinculação de todo o Poder Judiciário e a 
Administração direta e indireta. 
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Direta de Inconstitucionalidade (ADI)16, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO)17, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)18 e Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF)19. Para Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2012, p. 773): 

No controle principal a questão constitucional não é suscitada incidentalmente nem 
constitui prejudicial ao julgamento do litígio que constitui objeto do processo. No 
controle principal, o objeto do processo é a própria questão constitucional. O 
processo é instaurado em virtude e apenas em razão da própria alegação da questão 
de constitucionalidade, não existindo litígio dependente da solução desta questão 
para ser dirimido. O controle principal ocorre por meio de ação direta, dirigida à 
Corte Constitucional ou ao tribunal de cúpula do Judiciário. 

A provocação, nas ações constitucionais, deve ser feita por um dos legitimados 

previstos no artigo 103, da Constituição Federal20, quais sejam: Presidente da República; 

Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa 

ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade 

de classe de âmbito nacional.  

A norma será analisada abstratamente, sendo o controle de sua constitucionalidade o 

próprio mérito da ação. A decisão, nesse caso, será aplicável para todos e vinculará os demais 

órgãos do Poder Judiciário e a Administração direta e indireta das esferas federal, estadual e 

municipal (não vincula a função legislativa). Dessa forma, é como se a norma fosse retirada 

do ordenamento jurídico, pois a partir dessa decisão não será mais aplicável para ninguém 

(SIQUEIRA JUNIOR, 2012, p. 210-211). 

É importante destacar que as normas proferidas por Tribunais, tanto em sede de 

                                                  
16 A Ação Direta de Inconstitucionalidade, regulada pela Lei 9.868/99, tem a finalidade de declarar 
inconstitucional Lei ou ato normativo federal ou estadual que esteja em contrariedade com a Constituição 
Federal de 1988 (SIQUEIRA JUNIOR, 2012, p. 213). 
17 A Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, regulada pela Lei 9.868/99, tem a finalidade de 
reconhecer a inércia do poder competente em elaborar a regulamentação infraconstitucional para uma norma 
constitucional de eficácia limitada (SIQUEIRA JUNIOR, 2012, p. 305-306). 
18 A Ação Declaratória de Constitucionalidade discute a controvérsia judicial acerca de uma Lei Federal. É 
regulada pela Lei 9.868/99 (SIQUEIRA JUNIOR, 2012, p. 300). 
19 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é uma ação regulada pela Lei 9.882/99, cujo 
objetivo é discutir lesão à preceito fundamental ou controvérsia judicial de lei federal, estadual ou municipal, 
inclusive pré-constitucional. No entanto, é utilizada apenas subsidiariamente, ou seja, quando não existe outra 
ação cabível, a ADPF será proposta (SIQUEIRA JUNIOR, 2012, p. 329-330). 
20 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I- o
Presidente da República; II- a Mesa do Senado Federal; III- a Mesa da Câmara dos Deputados; IV- a Mesa de 
Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V- o Governador de Estado ou do Distrito 
Federal; VI- o Procurador-Geral da República; VII- o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII- partido político com representação no Congresso Nacional; IX- confederação sindical ou entidade de classe 
de âmbito nacional. 
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controle difuso, quanto em sede de controle concentrado, precisam respeitar a cláusula de 

reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal21. De acordo com o teor do 

referido artigo, os tribunais poderão declarar uma lei inconstitucional, mas, para isso, 

precisam da maioria de seus membros ou dos órgãos especiais (maioria absoluta). A reserva 

de plenário, contudo, não impede que os juízes singulares declarem a inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo no controle difuso, bem como não se aplica as Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais, pois Turma Recursal não é Tribunal (ALEXANDRINO; PAULO, 2016, 

p. 744).  

Assim, existem duas formas da Lei nº 13.105/15 ser declarada inconstitucional, 

conforme o Ordenamento Jurídico Brasileiro: por meio de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN), que é privativa apenas as pessoas legitimadas no artigo 103 da 

Constituição Federal, ou por meio de uma ação individual, em que a parte suscite a discussão 

acerca da inconstitucionalidade da Lei. 

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da força sindical, 

inclusive ajuizou uma ADIN, em 2018, sob o nº 5.880 para questionar a inconstitucionalidade 

do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 13.152/201522, que trata do reajuste do salário. Contudo, a 

tramitação da Ação foi rejeitada pelo Ministro Luiz Fux, uma vez que o Sindicato referido 

não teria legitimidade ativa para propor a ação, já que o artigo 103 da Constituição Federal 

fala em Confederação Sindical (STF, 2018). 

Essa situação, não impede, no entanto, que uma nova Ação Direta de 

Inconstitucionalidade seja proposta, uma vez que o mérito não foi julgado e o reajuste 

previsto na Lei claramente fere o princípio da dignidade da pessoa humana, que não possui 

um conceito específico na doutrina, mas que para Barroso (2013, p. 72), é um princípio que 

indivíduos. Conforme Sena (2017, p. 66): 

Ao erigir a dignidade da pessoa humana à condição de fundamento do Estado 
Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988 diz de forma firme, segura e 
eloquente que no Estado brasileiro a pessoa humana desfruta de especial destaque, 
sendo o centro de todo o sistema, de molde que todo o ordenamento jurídico, todos 
os órgãos de governo, todas as ações políticas e todas as condutas particulares 
devem respeito à pessoa humana. 

                                                  
21 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
22 Art. 1º. São estabelecidas as diretrizes a vigorar entre 2016 e 2019, inclusive, a serem aplicadas em 1º  de 
janeiro do respectivo ano, para: [...] § 3º. Verificada a hipótese de que trata o § 2º, os índices estimados 
permanecerão válidos para os fins desta Lei, sem qualquer revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no 
reajuste subsequente, sem retroatividade. 
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Assim, é preciso que haja prioridade, por parte do Poder Público, em garantir 

condições adequadas de vida para os indivíduos. Para Novelino 

relação de mútua dependência entre a dignidade da pessoa humana e os direitos 

oa humana, 

somente por meio da existência desses direitos a dignidade poderá ser respeitada, protegida e 

Assim, denota-se uma inconstitucionalidade do reajuste previsto no artigo 1º da Lei 

13.152/2015 com relação ao artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, pois há uma 

clara afronta à dignidade humana prevista nesse inciso e que é fundamento da República 

Federativa Brasileira. 

É necessário ressaltar, por fim, que apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade 

da norma não é suficiente, até porque a vigência dela já está por encerrar. A questão é que o 

debate acerca do reajuste tem que ser uma constante no Congresso Nacional, que é o 

responsável pela elaboração da legislação. Enquanto não houver um consenso com relação a 

esses reajustes, as leis que o regulamentam vão continuar não alcançando as garantias 

mínimas dispostas no texto da Constituição Federal de 1988.    

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define o Brasil como um 

Estado Democrático de Direito. Ela é um conjunto de regras que rege o ordenamento jurídico 

do país, que objetiva regular e pacificar os conflitos e interesses de grupos que integram a 

sociedade. Para isso, estabelece princípios e leis que tratam desde os direitos fundamentais do 

cidadão, até a organização dos Poderes; defesa do Estado e da Democracia; ordem econômica 

e social.  

A soberania popular é uma das características mais importantes do Estado 

Democrático de Direito, regido por uma Constituição em que os cidadãos por meio de tal 

direito elegem seus representantes políticos. A dignidade da pessoa humana é um valor 

inerente ao ser humano, indisponível e irrenunciável.  

A República Federativa do Brasil tem por objetivos e princípios fundamentais a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantidora do desenvolvimento 

nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais, bem 
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como, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.  

Contudo, a realidade brasileira não tem sido condizente com o texto constitucional, 

pois, 50 (cinquenta) milhões de brasileiros vivem na linha de pobreza, o que equivale a 25,4% 

da população vivendo com renda familiar muito baixa para os padrões mínimos de 

subsistência, o que denota que o texto constitucional não vem sendo cumprido, e essa 

contrariedade pode resultar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº. 

13.152/2015, que regulamenta o salário mínimo no Brasil e prevê um valor que não consegue 

suprir o mínimo de condições de vida para os indivíduos. 

É preciso alertar a sociedade para garantir a proteção socioeconômica aos cidadãos, a 

fim de apoiar indivíduos, famílias e comunidade no enfrentamento de situações de risco e de 

vulnerabilidades, e na violação de seus direitos. 

Por conseguinte, a Lei nº 13.152/2015 é inconstitucional em face do Princípio 

Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, em razão das condições socioeconômicas e 

culturais que estão intimamente ligadas à remuneração percebida pelo trabalhador assalariado 

no Brasil, sendo insuficientes para fazer frente aos direitos sociais que são: a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, previstos no Texto 

Constitucional. 

Dessa forma, é importante ressaltar que a hipótese levantada no trabalho foi 

confirmada, uma vez que há uma clara afronta do artigo 1º da Lei 13.152/2015 em face do 

artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, pois o reajuste do salário mínimo 

brasileiro atualmente não condiz com a garantia da dignidade da pessoa humana e não 

consegue propiciar o mínimo existencial, motivo pelo qual deve ser reconhecido como 

inconstitucional. 

Entretanto, apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 13.152/2015 

não é suficiente para modificar a realidade brasileira, pois o salário sofre alteração legislativa 

periodicamente e se o Poder Legislativo não suscitar discussões sobre a necessidade de 

reajuste dos valores, a população continuará à mercê de condições que não garantem o 

mínimo previsto no texto constitucional. 
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