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Confusão salarial 

Constituição 
"0 governo não está 
criando uma confusão 
entre salário mínimo e 
piso salarial?" Luiz 
Medalha (Mendes — 
RJ) 

Retorna o assun
to já abordado várias 
vezes nesta coluna so
bre as nomenclaturas 
salariais. Pede-se ao 
leitor verificar a colu
na do dia 3 de dezem
bro em que o assunto 
foi amplamente ex
posto. 

O salário mínimo 
da Constituição é o que antes, e até o.momento, se 
chamava de piso nacional de salários, isto é„o menor 
salário que um trabalhador brasileiro pode receber 
como remuneração pelo seu trabalho. Toda a vez que a 
Constituição falar salário mínimo, aplica-se o piso 
nacional de salários da lei. 

Já o salário mínimo de referência é outra coisa. E 
um valor que a lei criou para vincular valores que não 
significam o menor salário que pode ser pago. Por 
exemplo: valores previdenciários, multas, pisos sala
riais de categorias que ganham vários salários. 

E a expressão do inciso V do Art. 7o da Constitui
ção — "piso salarial" — quer dizer o piso por categoria 
especializada. Basta ler o que a Constituição define 
como piso salarial, para ver que não se trata do menor 
salário que pode ser pago a um trabalhador. Lá diz 
"piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho". Este é aquele salário que certas catego
rias têm direito devido à complexidade do seu trabalho. 
Exemplos: piso salarial dos médicos, piso salarial dos 
jornalistas etc, que são bem maiores do que o salário 
mínimo constitucional ou o "piso nacional de salários" 
da lei anterior. 

A nova lei do salário mínimo terminará com esta 
confusão de termos. Salário mínimo da lei (sucedente 
ao piso nacional de salários) significará a mesma coisa 
que na Constituição. E os leitores não mais terão 
razões para dúvidas. 

Ora, se nenhum trabalhador pode receber menos 
do que o salário mínimo (leia-se, pela lei anterior, piso 
nacional de salários), nada mais justo do que a contri
buição dos empregados ser por este salário. E como 
agora os empregados domésticos também não podem 
ganhar menos do que o salário mínimo (até dezembro 
ainda chamado piso nacional de salários),:é correto que 
a contribuição previdenciária deles também seja sobre 
este valor. 

Já várias vezes o assunto foi abordado nesta 
coluna. A nova lei do salário mínimo resolve o impasse 
de vez. Mas, por favor, leiam os incisos IV e V da 
Constituição para saber o que significam e compará-los 
corretamente com a nomenclatura anterior das leis. O 
país deixará agora essas denominações exóticas e 
voltará à simplicidade do salário mínimo ser salário 
mínimo. Até aqui salário mínimo é piso nacional de 
salários. O outro é uma mera referência, não um tipo 
de salário. 

Previdência Social 
"Tenho 71 anos e trabalho como costureira. Poderia 
contribuir para a Previdência?" Eloah Souza (Rio). 

Durante a sua vida poderia ter contribuído para a 
Previdência como autônoma. A lei permite isto. 

O problema é que a leitora'não contribuiu para a 
Previdência e agora desejaria inscrever-se. Mas já 
ultrapassou a idade-Iimite para isso, aliás já tem idade 
para estar aposentada. 

Na situação pesoal de cada um, isto é grave, mas a 
gente deve pensar que a Previdência é um fundo que 
paga com o que arrecada. Já pensaram se todos 
deixassem para começar a pagar a Previdência quando 
em idade de aposentar-se? Ela não teria de onde tirar 
recursos. 

Por isto, a Previdência tem exigências para uma 
pessoa contribuir e depois pode usufruir da aposenta
doria e outros direitos. 

Para situações como a da D. Eloah na lei ainda 
vigente existe uma ajuda chamada renda mensal vitalí
cia. A pessoa para ter direito precisa ter contribuído 
pelo menos um pequeno tempo na sua vida para a 
Previdência e não se sabe se é esse o caso da leitora. 

A nova Constituição amplia essa forma de ajuda 
para todos os que não tenham amparo e sejam idosos 
ou portadores de deficiência. Todavia, este dispositivo 
constitucional só vai cumprir efeitos depois de uma 
regulamentação legal. 

Muitas pessoas, como a prezada Eloah, deixam a 
vida fluir sem cuidar de se precaver, ou seja, de se 
integrar à Previdência em idade própria. A regra 
previdenciária é essa: a gente contribui e depois usufrui 
de benefícios. 

Empregadas 
domésticas 
"Gostaria de saber se pela nova Constituição as empre
gadas domésticas têm direito a seis horas de serviço por 
dia, Fundo de Garnatia e PIS". Janete Pereira de Souza 
(Rio).. 

E sempre desagradável ter de responder negativa
mente. Mas a Janete olheu três direitos que a 
Constituição não aplicou empregados domésticos. 
A Constituição não determina uma jornada de trabalho 
para eles, sejam seis ou oito horas; não os inclui no 
FGTS e nem no PIS, que agora está mudando para 
todos os trabalhadores porque vai financiar o seguro 
desemprego. 

Os leitores desta coluna já estão cansados da 
repetição e aqui vai mais uma vez. Os empregados 
domésticos têm direito, pela nova Constituição, ao 
salário mínimo, à irredutibilidade de salário (não pode 
ganhar menos do que no mês anterior), férias com mais 
um terço de remuneração, 13°, descanso semanal, 
licença à gestante, licença paternidade, aviso prévio, 
aposentadoria e integração à Previdência. 

Estes são direitos mínimos estabelecidos pela 
Constituição. Com a evolução, a lei pode ir ampliando 
ou atribuindo outros. 

O responsável pela coluna acha realmente grave o 
fato de nada ter sido batizado sobre jornada de 
trabalho, um dos direitos mais rudimentares dos traba
lhadores e que esteve em causa nos movimentos sociais 
desde o século passado. Mas reconhece também que a 
jornada não poderia ser tão rígida como para os demais 
empregados por aspectos muito próprios da função e 
dos hábitos brasileiros. 

Em todo o caso, a tendência é cada vez mais o 
empregdo doméstico aproximar-se, na, situação jurídi
ca, dos demais trabalhadores e a Constituição deu 
alguns passos nesse sentido. 

João Gilberto Lucas Coelho 
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas 
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