
1.1. O surgimento do salário no cenário mundial.

.... 21

..25

. 25

. 34

111111111~~Wt'õ'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII

Prefácio - Luiz Otávio Linhares Renault 13

IntroduçãO .

1. O salário nas várias [ases da história do trabalho humano subordinado ..

1.2. O surgimento do salário no Brasil .

2. Aspectos gerais e introdutórios ao estudo do salário .4 7

2.1. Conceito de salário...................................... . .48

2.2. Salário e remuneração.................................. . 55

2.3. Salário mínimo 60

2.4. Características do salário

2.4.1. Caráter alimentar

2.4.2. Caráter contraprestativo 68

2.4.3. Determinatividade.

2.4.4. Habitualidade ..

.68

............................... 68

. 69

.. 69

2.4.5. Essencialidade .

2.4.6. Reciprocidade ..

2.4.7. Caráter forfetário do salário ······i···

...69

...... 70

...... 70

2.4.8. Comutatividade 70

2.4.9. Natureza composta .

2.4.10. Irredutibilidade .

2.4.11. Inalterabilidade .

...................... 71

..... 71

2.4.12. Periodicidade do pagamento ..

2.4.13. Intangibilidade .

.74

. 75

.. 76

2.4.14. Impenhorabilidade 76



2.4 .15. Superprivilégio . . 83

2.4.16. Pós-numeração 84

2.4.17. A determinação heterônoma do salário ..... 84

..... 853. Princípios do Direito do Trabalho intimamente relacionados ao salário ..

3.1. Princípio da proteção 87

3.2. Princípio da imperatividade das normas trabalhistas . ...... 89

...... 91

. 93

3.3. Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas

3.4. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva .

3.5. Princípio da intangibilidade salarial . .. .... 93

..97

.. 100

3.6. Princípio da adequação setorial negociada

4. O princípio da dignidade da pessoa humana .

4.1. A construção histórica do valor da dignidade da pessoa humana ..

4.2. Dignidade da pessoa humana: conceito .

..100

105

4.3. A dignidade da pessoa humana e sua consagração constitucional internacional .. 110

4.4. O princípio da dignidade da pessoa humana e as Constituições brasileiras 114

4.5. Dignidade da pessoa humana: valor fundamental e fim primeiro da ordemjuridica
da Constituição Federal de 1988 e sua relação com os direitos fundamentais 118

4.6. A dignidade da pessoa humana e a remuneração 125

5. Direito fundamental social ao salário digno 131

5.1. Conceito de direitos fundamentais ..

5.2. Origem e evolução histórica dos direitos fundamentais ....

..... 131

..136

5.3. As dimensões dos direitos fundamentais . ..... 145

5.3.1. Os direitos de primeira dimensão ..... 147

. 149

5.3.3. Os direitos de terceira dimensão 151

5.3.2. Os direitos de segunda dimensão ..

5.3.4. Os direitos de quarta dimensão .153

.... 155

.. 159

5.4. Os direitos fundamentais sociais .... .
5.4.1. Os direitos sociais como direitos a prestações e direitos de defesa

5.5. A incorporação e proteção dos direitos fundamentais sociais no
constitucionalismo brasileiro .. .. 162



5.5.2. A Constituição da República de 1891.. .

5.5.3. A Constituição de 1934 .

. 163

. 164

5.5.1. A Constituição do Império de 1824 162

5.5.4. A Constituição de 1937 165

5.5.5. A Constituição de 1946 166

5.5.6. A Constituição de 1967/1969 . . 167

5.5.7. A Constituição de 1988 .' 168

5.6. A eficácia dos direitos fundamentais sociais . . 170

5.6.1. Eficácia vertical . . 172

. 1755.6.2. Eficácia horizontal. .

5.7.1. Garantia constitucional do salário mínimo digno . .194

5.6.2.1. A eficácia media ta ou indireta dos direitos fundamentais nas
relações horizontais . . 177

5.6.2.2. A eficácia imediata ou direta dos direitos fundamentais nas
relações horizontais. .... 179

5.6.3. Abrangência da regra do art. 5Q
, § lQ, da Constituição Federal de 1988

em relação aos direitos fundamentais sociais prestacionais 187

5.7. O direito fundamental ao salário digno proporcionando uma vida digna...... 194

5.7.2. O salário mínimo necessário . . 201

5.7.3. A fixação do valor do salário mínimo e seus impactos sociais 203

5.7.4. O salário mínimo e a reserva do possível.. 207

5.7.5. O salário mínimo e o mínimo existencial II O

Conclusão 215

Referências 219

A - Evolução do salário mínimo nominal ...

.229

..229

Anexos

B - Salário mínimo nominal e necessário ................... 231


