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FUNDAMENTAIS 

DO HOMEM
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POSITIVAS

(2ª DIMENSÃO)

ESTADO

DIRETA INDIRETA

MELHORES 
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AOS MAIS FRACOS
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Alcançam os HIPOSSUFICIENTES

Costumam ter sua exigibilidade
condicionada à prévia integração
pela legislação infraconstitucional

Concretização: depende da 
existência de recursos financeiros.

Normas de eficácia limitada 
(programática)

JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS *



INÉRCIA ESTATAL 

INJUSTIFICADA
OU ABUSIVIDADE

GOVERNAMENTAL

INTERVENÇÃO JUDICIAL 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Banca: CESPE Órgão: FUB

Prova: Conhecimentos básicos (+ provas)

1) Os direitos sociais impõem deveres ao Estado que

assegurem ao cidadão condições mínimas para uma vida digna,

independentemente da existência de recursos públicos para

custeio; assim, autoriza-se a livre invasão da atividade

administrativa pelo Poder Judiciário para efetivação daqueles

direitos, fenômeno conhecido como judicialização de políticas

públicas.



Banca: CESPE Orgão: ANAC 

Prova: Especialista em Regulação de Aviação Civil

2) Os direitos sociais são assegurados constitucionalmente, de

modo que sua concretização independe da existência de

recursos financeiros.

2



Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: PGE-RO Prova: Analista da Procuradoria -

Processual

Inácio procurou um advogado e decidiu inteirar-se a respeito da sistemática

constitucional afeta aos direitos e garantias fundamentais. À luz da Constituição da

República Federativa do Brasil, é correto afirmar que:

a) tanto os direitos individuais como os direitos sociais estão incluídos na categoria

mais ampla dos “direitos de defesa";

b) a justiciabilidade dos direitos sociais, pelo Poder Judiciário, não apresenta nenhuma

distinção substancial em relação aos direitos individuais;

c) os direitos sociais costumam ter sua exigibilidade condicionada à prévia integração

pela legislação infraconstitucional;

3



d) a denominada “reserva do possível" é aplicada, indistintamente, com igual

intensidade, aos direitos individuais e aos sociais;

e) os direitos sociais, pelas suas próprias características existenciais, não podem ser

fruídos por uma única pessoa.
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1ª DIMENSÃO/GERAÇÃO

•Magna Carta 1215 (Rei João s/ 

Terra)

•Paz de Westfália (1648)

•Habeas Corpus Act (1679)

•Bill of Rights (1688)

•Declaração de Virgínia (1776)

TRANSIÇÃO DO ESTADO 

AUTORITÁRIO PARA O 

ESTADO DE DIREITO

LIBERDADE NEGATIVA, 

CLÁSSICA OU FORMAL

DIREITOS 

INDIVIDUAIS, 

CIVIS E 

POLÍTICOS 
LIBERDADES 

PÚBLICAS

DIREITOS DE DEFESA
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Ano: 2014 Banca: CESPE Órgão: Câmara dos 

Deputados Prova: Analista Legislativo

34) Os direitos de primeira dimensão, ou direitos de

liberdades, têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao

Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da

pessoa, ostentando a subjetividade como traço

característico, e são considerados direitos de resistência

ou de oposição perante o Estado.

1
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Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT Prova: Analista 

Judiciário

35) Os poderes absolutos do Estado viabilizam, dentro

de cada comunidade estatal concreta, o exercício dos

direitos e garantias individuais e coletivos e a prática

efetiva das liberdades públicas.

2

STF – ADI/MC-293/DF
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2ª DIMENSÃO/GERAÇÃO

Normas Impositivas ao Estado

Direitos Positivos

•Constituição Mexicana (séc. XIX)

•Constituição de Weimar

(1919-Alemanha)

•Tratado de Versailles (1919-

OIT)

IGUALDADE

DIREITOS SOCIAIS, 

ECONÔMICOS E  CULTURAIS

RESERVA DO POSSÍVEL

x

MÍNIMO EXISTENCIAL 

Promoção do bem estar social
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RESERVA DO POSSÍVEL vs MÍNIMO EXISTENCIAL NA VISÃO DO STF

“A cláusula da reserva do possível — que não pode ser

invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de

frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas

públicas definidas na própria Constituição — encontra

insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo

existencial, que representa, no contexto de nosso

ordenamento positivo, emanação direta do postulado da

essencial dignidade da pessoa humana. (...) A noção de

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados

preceitos constitucionais (CF, art. 1.º, III, e art. 3.º, III),

compreende um complexo de prerrogativas cuja...
1
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...concretização revela-se capaz de garantir condições

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa,

acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a

prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à

educação, o direito à proteção integral da criança e do

adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o

direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança.

Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948

(Artigo XXV)”

(STF - ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011,

2.ª Turma, DJE de 15.09.2011).
1



RESERVA DO POSSÍVEL 

DIMENSÃO FÁTICA DIMENSÃO JURÍDICA DIMENSÃO PESSOAL

Efetiva disposição financeira

do Poder Executivo para

viabilizar todas as políticas

públicas referentes à

efetivação de direitos

fundamentais.

Ex: o Estado não pode, por

exemplo, gastar milhões em

propaganda institucional e

deixar faltar seringas e

algodão, em hospital público.

Distribuição de competências

e receitas tributárias.

Ex: O jurisdicionado não pode

exigir do município uma

obrigação que seja da União.

*Lingamos esse fato à

efetivação do direito à saúde,

pois todos os entes federativos

são solidariamente

responsáveis.

Real possibilidade do

jurisdicionado, no caso

concreto, exigir uma prestação

do Estado, a luz dos princípios

da proporcionalidade e da

razoabilidade.

Ex: se o cidadão tem a sua

disposição dois tratamentos

médicos com a mesma

eficácia comprovada, não

pode exigir que o Estado

arque com o mais caro deles.

Fonte: http://bit.ly/2DKj1OW
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36-(CESPE TJ PA) Considere a ideia de que os direitos

de defesa identificam-se por sua natureza

preponderantemente negativa, tendo por objeto

abstenções do Estado. Nesse sentido, os direitos de

defesa possuem maior carga que os direitos sociais a

prestações, pois estes estão sujeitos à "reserva do

possível".

1



2

37-(CESPE TRE RJ) A garantia da dignidade da pessoa

humana e do direito à vida depende da garantia do

mínimo necessário à existência; por isso a teoria da

reserva do possível propõe que os direito sociais sejam

transformados em direitos subjetivos a prestações

positivas.

1
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CESPE - AGU - Advogado da União

38) De acordo com o critério da função exercida pela

norma constitucional, considera-se impositiva a regra

que veda a imposição de sanção penal ao indivíduo no

caso de inexistir lei anterior que defina como crime

conduta por ele praticada.

2
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Banca: PC-SP Órgão: PC-SP Prova: Escrivão

39) A primeira dimensão de direitos fundamentais dizem respeito

a

a) direitos sociais, culturais e econômicos.

b) direitos de solidariedade.

c) direitos ao preservacionismo ambiental.

d) liberdades públicas.

e) direitos para a proteção dos consumidores.

4
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3ª DIMENSÃO/GERAÇÃO

DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS* 

Fraternidade, solidariedade,

meio ambiente, D. dos

consumidores (sociedade

industrializada), comunicação,

patrimônio comum da

humanidade, autodeterminação

dos povos.

* Paz (karel Vazak)

Proteção internacional

dos direitos humanos*

* Final da segunda

guerra), pensando o ser

humano como gênero e

não adstrito ao indivíduo

ou mesmo a uma

coletividade determinada.
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Direitos difusos

Coletivos em sentido estrito

Direitos individuais homogêneos

ou

acidentalmente coletivos



1

DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS OU COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO

Difusos
Coletivos em sentido 

estrito

Individuais homogêneos

ou

Acidentalmente coletivos

Pessoas / Grupo 

indeterminados

Situação de Fato

Indivisível

Ex: Meio Ambiente

Pessoas 

indeterminadas / Grupo 

determinado

Relação Jurídica

Indivisível

Ex: promoção de

magistrados

Pessoas 

indeterminadas/ Grupo 

determinado

Situação de Fato

Divisível (exercido 

individualmente ou não)

Ex: Ação de consumidores

lesados por defeito do

produto ou serviço.



Ano: 2016 Banca: UFMT Órgão: DPE-MT

Prova: Defensor Público

40) Os direitos coletivos lato sensu são considerados

direitos de terceira geração, como demanda de uma

sociedade industrializada, com rápido desenvolvimento

de tecnologias, que o direito procura acompanhar para

suprir as necessidades coletivas.

1



CESPE - IBAMA - Técnico Administrativo

41) O direito à integridade do meio ambiente é típico

direito de terceira dimensão e constitui prerrogativa

jurídica de titularidade coletiva.

Referência: (STF - MS 22.164)

1

1



O direito à integridade do meio ambiente típico direito de terceira

geração constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva,

refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos,

a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo

identificado em sua singularidade, mas, num sentido

verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social.

(STF - MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-

10-1995, Plenário, DJ de17-11-1995.) No mesmo sentido: RE

134.297, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13-6-1995,

Primeira Turma, DJ de 22-9-1995.



4ª DIMENSÃO/GERAÇÃO 5ª DIMENSÃO/GERAÇÃO

GLOBALIZAÇÃO, BIOTECNOLOGIA, 

BIOENGENHARIA

DIREITO À DEMOCRACIA, O 

DIREITO À INFORMAÇÃO E O 

DIREITO AO PLURALISMO

CIBERNÉTICA

(José Alcebíades de 

Oliveira Júnior)

DIREITO A PAZ

(Paulo Bonavides)

(Celso Ribeiro Bastos, Norberto 

Bobbio  e André Ramos Tavares)

(Paulo Bonavides)



6ª DIMENSÃO/GERAÇÃO

DIREITO DE BUSCAR A FELICIDADE

* BUSCA CONTÍNUA DA FELICIDADE POR 

MEIOS LÍCITOS

EXEMPLOS:

1) União Homoafetiva;

2) Cirurgia de mudança de sexo;

3) Adoção de crianças por casais do

mesmo sexo.



Banca: FGV Órgão: OAB 

Prova: Exame de Ordem Unificado – XXII (2017)

A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os

diferentes regimes jurídicos de proteção desses direitos ao longo

do constitucionalismo democrático, desde as primeiras

Constituições liberais até os dias de hoje. Nesse sentido, a teoria

dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de evolução da

proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos

diferentes paradigmas do Estado de Direito, notadamente do

Estado Liberal de Direito e do Estado Democrático Social de

Direito.

4



Essa perspectiva, calcada nas dimensões ou gerações de

direitos, não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução

protetiva, mas também demonstra o contexto de unidade e

indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão

comum.

A partir dos conceitos da teoria dimensional dos direitos

fundamentais, assinale a afirmativa correta.

a) Os direitos estatais prestacionais, ligados ao Estado Liberal de

Direito, nasceram atrelados ao princípio da igualdade formal

perante a lei, perfazendo a primeira dimensão de direitos.

4
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b) A chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez

de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem

nenhuma influência na efetividade dos direitos fundamentais de

segunda dimensão do Estado Democrático Social de Direito.

c) O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se

relaciona aos direitos transindividuais de natureza indivisível de

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por

circunstâncias de fato, como ocorre com o direito ao meio

ambiente.

4



d) Sob a égide da estatalidade mínima do Estado Liberal, os

direitos negativos de defesa dotados de natureza absenteísta são

corretamente classificados como direitos de primeira dimensão.

4



Banca: FGV Órgão: OAB

Prova: Exame de Ordem Unificado - XX - Primeira Fase 

(Reaplicação Salvador/BA) - Aplicada em: 2016 

Com a promulgação da Constituição de Weimar, em 1919,

ocorreram transformações paradigmáticas no regime jurídico de

proteção dos direitos fundamentais, o que alterou a concepção

negativa do papel do Estado, que apenas consagrava as

liberdades individuais e a igualdade formal perante a lei.

2



Com o advento da referida ordem constitucional, o Estado deve

agir, positivamente, para garantir as condições materiais de vida

digna para todos e para a proteção dos hipossuficientes.

Esse texto descreve o ambiente em que o Direito Constitucional

Positivo

a) estabeleceu os direitos individuais negativos de primeira

dimensão.

b) consagrou os direitos sociais prestacionais de segunda

dimensão.

2



c) definiu os direitos transindividuais de solidariedade de terceira

dimensão.

d) instituiu os direitos humanos metaconstitucionais de quarta

dimensão.

2



CESPE/ UNB TÉCNICO JUDICIÁRIO TRE ES ÁREA: 

ADMINISTRATIVA 

42) Os direitos fundamentais considerados de primeira

geração compreendem as liberdades clássicas,

negativas ou formais.

1

1



DELEGADO DE POLÍCIA PC RJ

43) A complexidade da vivência social pós-globalização exige

cada vez mais a especificação de direitos e garantias

fundamentais, objetivando a manutenção da dignidade da pessoa

humana, preceito fundamental da nossa Lei Maior. Dentro desse

contexto, pode-se afirmar corretamente que:

a) os direitos de 5ª geração representam os advindos da

realidade virtual que compreendem o grande desenvolvimento da

cibernética na atualidade, implicando o rompimento de fronteiras,

estabelecendo conflitos entre países com realidades distintas, via

internet;

1



b) os direitos de 4ª geração são os direitos transindividuais, mas

também observados como coletivos ou difusos, basicamente

relacionados com os direitos ao meio ambiente equilibrado, ao

desenvolvimento econômico e à defesa do consumidor;

c) os direitos de 3ª geração são os direitos de manipulação

genética, relacionados à biotecnologia e à bioengenharia, que

tratam de questões sobre a vida e a morte e que requerem uma

discussão ética prévia;

1



d) os direitos de 2ª geração são os direitos individuais,

preservando a liberdade do indivíduo em detrimento dos abusos

legislativos do Estado;

e) os direitos de 1ª geração outorgam limites ao Estado,

consagrando os direitos sociais, buscando o atendimento às
necessidades mínimas da pessoa humana.

1



Banca: CESPE Órgão: TJ-AL Prova: Cargos de Nível 

Superior

44) São direitos de quarta geração o direito à

democracia, o direito à informação e o direito ao

pluralismo.

1



FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/XXII Exame/2017

A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os

diferentes regimes jurídicos de proteção desses direitos ao longo

do constitucionalismo democrático, desde as primeiras

Constituições liberais até os dias de hoje. Nesse sentido, a teoria

dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de evolução da

proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos

diferentes paradigmas do Estado de Direito, notadamente do

Estado Liberal de Direito e do Estado Democrático Social de

Direito.

5



Essa perspectiva, calcada nas dimensões ou gerações de

direitos, não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução

protetiva, mas também demonstra o contexto de unidade e

indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão

comum.

A partir dos conceitos da teoria dimensional dos direitos

fundamentais, assinale a afirmativa correta.

a) Os direitos estatais prestacionais, ligados ao Estado Liberal de

Direito, nasceram atrelados ao princípio da igualdade formal

perante a lei, perfazendo a primeira dimensão de direitos.

5



b) A chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez

de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem

nenhuma influência na efetividade dos direitos fundamentais de

segunda dimensão do Estado Democrático Social de Direito.

c) O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se

relaciona aos direitos transindividuais de natureza indivisível de

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por

circunstâncias de fato, como ocorre com o direito ao meio

ambiente.

5



d) Sob a égide da estatalidade mínima do Estado Liberal, os

direitos negativos de defesa dotados de natureza absenteísta são

corretamente classificados como direitos de primeira dimensão.

5



DIREITOS SOCIAIS X DIREITOS ECONÔMICOS

PRESSUPOSTOS DE 

EXISTÊNCIA

DIREITOS SOCIAIS DIREITOS ECONÔMICOS

FORMA DE TUTELA

PESSOAL

POSSUI DIMENSÃO 

INSTITUCIONAL



Art. 6º São DIREITOS SOCIAIS a educação, a saúde, a

alimentação, o trabalho, a moradia, O TRANSPORTE (EC

90/2015), o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na

forma desta Constituição.

INTEGRAM O CONCEITO DE ORDEM SOCIAL

(ARTIGOS 193 E SS/CF):



➢ EDUCAÇÃO – arts. 22 XXIV; 23 V e XII; 24 IX; 30 VI; 205
a 214.

➢ SAÚDE – arts. 23 I; 24 XII; 30 VII; 34 VII “e”; 35 III; 40 §
4º III; 196 a 200.

➢ALIMENTAÇÃO – (EC nº 64/2010) arts. 208 VII; 212§ 4º;
227

➢ TRABALHO – arts. 1º IV; 5º XIII e XLVII “c”; 7º a 11; 21
XXIV; 22 I; 111 a 116, 193.

➢MORADIA – (EC 26/2000) arts. 23 IX; 183; 191



➢ TRANSPORTE – art. 208, VII; art. 227 § 2º, art. 230 §
2º.

➢ LAZER – art. 217§ 3º.

➢ SEGURANÇA – arts. 7º XXII; 144

➢ PREVIDÊNCIA SOCIAL – arts. 24 XII; 40; 109§ 3º; 201 e
202.

➢ PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA – arts. 201
II; 203 I; 24 XV.

➢ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS – art. 203



Classificação proposta pelo Prof. André 

Ramos Tavares

Art 6º Art 7º Art 8º ao 11º

Direitos 

GENÉRICOS 

Direitos 

INDIVIDUAIS 

Direitos 

COLETIVOS 



Banca: FGV Órgão: MPE-RJ 

Prova: Estágio Forense

4) O direito à saúde, à assistência social e à

alimentação são considerados, entre outros, direitos

fundamentais sociais prestacionais.

1



Banca: FGV Órgão: CGE-MA Prova: Auditor

5) Evilásio sempre trabalhou sem vínculo formal, realizando

tarefas eventuais para pessoas naturais e pessoas jurídicas. Com

o passar dos anos, os males do trabalho desgastante diminuíram

sua capacidade de suportar longas jornadas, impedindo a

assunção de tarefas que efetuava corriqueiramente.

Com base nas normas constitucionais, diante da necessidade

premente de sobrevivência, deve o Estado ampará-lo, conferindo-

lhe remuneração, diante da proteção, como direito social à

4



a) previdência.

b) moradia.

c) saúde.

d) assistência.

e) sobrevivência.

4



Banca: FGV Órgão: PGE-RO

Prova: Técnico da Procuradoria - Sem Especialidade

6) Irineu informou ao seu amigo Edson que pretendia ingressar

com uma ação em face do Estado para que lhe fosse oferecido

um direito social previsto na Constituição da República Federativa

do Brasil. É correto afirmar que os direitos sociais:

a) podem exigir, para a sua efetividade, o oferecimento de certas

prestações por parte do Estado;

b) não podem beneficiar uma única pessoa, já que são

destinados à sociedade;

1



c) são emanações diretas da cidadania, a qual permite a

integração do indivíduo à sociedade;

d) asseguram a liberdade do indivíduo perante os poderes

constituídos;

e) somente estão ao alcance dos brasileiros natos, os quais

estão integrados à sociedade brasileira.

1



CESPE - ANS - Técnico Administrativo

8) Em relação ao direito constitucional brasileiro, julgue os itens à

luz da Constituição Federal de 1988 (CF).

A saúde e a proteção à maternidade são direitos coletivos,

porque são atribuídos, na CF, a todos os cidadãos brasileiros.

2



Banca: FGV Órgão: SUSAM

Prova: Advogado (+ provas)

9) No âmbito dos direitos sociais previstos na Constituição

avultam os individuais e os de natureza coletiva. Quanto a essa

segunda categoria, um dos direitos previstos consiste na

a) remuneração do repouso.

b) percepção do salário mínimo.

c) proteção aos dependentes.

d) livre associação profissional.

e) participação nos lucros.

4



FCC - TRT - 3º REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA 

JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE - EXECUÇÃO DE 

MANDADOS - NÍVEL SUPERIOR

10) São considerados direitos sociais, dentre outros,

a) as liberdades positivas e negativas, mas de observância

facultativa face a reserva do possível.

b) os individuais do trabalhador, pessoa física, como o direito de

greve.

5



c) os direitos fundamentais de primeira geração à exceção

daqueles considerados como de segunda geração.

d) os direitos coletivos do trabalhador como os relacionados à

medicina do trabalho.

e) os genéricos como a segurança e o lazer.

5
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Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Paulínia – SP Prova: Guarda Municipal

Paulo perguntou ao seu amigo João o que diferencia os “direitos sociais" dos “direitos e

garantias individuais e coletivos". Como a única resposta que João poderia ter dado,

corretamente, é:

a) a liberdade de ir e vir é um dos principais direitos individuais;

b) o direito social é da sociedade, não do indivíduo;

c) a educação é uma liberdade, logo, um direito individual;

d) o direito de propriedade é um dos principais direitos sociais;

e) a proteção da saúde não está prevista entre os direitos sociais.



STF SOLUÇÃO JUDICIAL DE CONFLITOS:

1) Princípio do não retrocesso social, ou da
proibição da evolução reacionária, ou da
proibição de contrarrevolução, ou do efeito
cliquet

2) Mínimo existencial

Contra-argumento: Reserva do possível



DIREITOS 

SOCIAIS E 

ECONÔMICOS 

CONQUISTADOS

GARANTIA 

INSTITUCIONAL

DIREITO 

SUBJETIVO



Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: FUB Prova: Auditor

11) Embora não esteja previsto expressamente na CF, o princípio

da proibição do retrocesso social significa que, uma vez

regulamentado dispositivo constitucional de índole social, o

legislador não pode retroceder, revogando ou prejudicando o

direto já reconhecido.

Banca: MPE-RS Órgão: MPE-RS Prova: Promotor

12) A Constituição Federal de 1988 contém expressamente

cláusula de proibição de retrocesso social.

1

2



Banca: FUNCAB Órgão: PC-PA

Prova: Delegado de Policia Civil

Sobre os Direitos Sociais, assinale a alternativa correta.

a) O acesso á justiça e a assistência jurídica integral e gratuita

são direitos de prestações positivas.

b) O direito à educação não impõe ao Poder Público o

oferecimento de atendimento em creches e pré-escola, tão

somente atendimento educacional aos maiores de cinco anos de

idade.

1



c) O supremo Tribunal Federal entende que a penhora de imóvel

utilizado para fins de residência do fiador, no contrato de

locação, ofende o direito de moradia.

d) O principio da proibição do retrocesso não impede que, em

termos de direitos fundamentais de caráter social, sejam

desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou

pela formação social em que ele vive.

e) Há direito absoluto a todo e qualquer procedimento

necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde.

1



Totalidade dos 

Direitos Sociais

Reserva do 

Possível
Mínimo 

Existencial

(intangível) 
Obstáculo à total 

implementação dos 

direitos sociais 

(CESPE/UNB)



Conceito: Grupo pequeno e preciso de direitos sociais

formados pelos bens e utilidades básicas imprescindíveis

a uma vida humana digna.

✓SAÚDE

✓EDUCAÇÃO

✓ASSISTÊNCIA AOS 

DESAMPARADOS

✓ALIMENTAÇÃO

✓VESTURÁRIO

✓ABRIGO

✓ACESSO À JUSTIÇA

VIDA 

HUMANA 

DIGNA



INÉRCIA ESTATAL 

INJUSTIFICADA
OU ABUSIVIDADE

GOVERNAMENTAL

INTERVENÇÃO JUDICIAL 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS



Dignidade 

da pessoa 

humana

Igualdade 

Material

Estado 

Social

Mínimo 

Existencial

Banca: CESPE Órgão: DPE-RN

O direito ao mínimo existencial, no tocante aos direitos

fundamentais, está vinculado às condições estritamente

necessárias para a manutenção da vida dos indivíduos.

1



Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: STJ

Prova: Conhecimentos Básicos para o Cargos 3 e 14 

13) A garantia do mínimo existencial, que decorre da proteção

constitucional à dignidade da pessoa humana, restringe a

invocação da reserva do possível como óbice à concretização do

acesso aos direitos sociais.

1



Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: DPE-RN

15) No que diz respeito aos direitos sociais, à intervenção judicial

na implementação de políticas públicas e ao mínimo existencial,

assinale a opção correta.

a) Ocorre o fenômeno conhecido como judicialização da política

quando o Poder Judiciário, ao interpretar uma norma, ampliar o

seu sentido para abarcar situações aparentemente por ela não

previstas.

b) O transporte e a felicidade são direitos fundamentais sociais

assegurados pelo Estado a todo cidadão brasileiro como

garantia individual.

3



c) Para o STF, a tese da reserva do mínimo possível é aplicável

apenas se restar comprovada a real falta de recursos

orçamentários pelo poder público, pois não é admissível como

justificativa genérica para eventual omissão estatal na efetivação

dos direitos fundamentais.

d) Uma decisão judicial que ordenasse à administração pública

a execução de obras emergenciais em um estabelecimento

prisional, necessárias para a garantia da integridade física dos

detentos, seria uma afronta ao princípio da separação dos

poderes, segundo entendimento do STF.

3



Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: DPU

Prova: Técnico em Assuntos Educacionais

16) A cláusula de reserva do possível refere-se à possibilidade

material de o poder público concretizar direitos sociais e

constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total

desses direitos.



Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: MPOG

Prova: Analista Técnico Administrativo - Cargo 2 (+ provas)

17) A cláusula de reserva do possível não pode ser alegada

pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos

sociais.

2



Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: FUB

Prova: Conhecimentos básicos (+ provas)

7) As ações afirmativas do Estado na área da educação visam

garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de

segunda geração, e assegurar a isonomia material.

1



Ano: 2017 Banca: FMP Concursos Órgão: MPE-RO

Prova: Promotor de Justiça Substituto

No que tange ao tema dos direitos sociais, é CORRETO afirmar:

a) A Constituição estabeleceu a primazia dos direitos, liberdades

e garantias em relação aos direitos sociais, conferindo a estes o

caráter de normas programáticas.

2



b) O controle jurisdicional das políticas públicas de direitos

sociais encontra, dentre outros, os seguintes parâmetros de

sindicabilidade: reserva do possível, mínimo existencial,

proibição do retrocesso social e proibição da proteção

insuficiente dos direitos fundamentais.

c) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não

é cabível a concessão de medicamentos novos e experimentais.

2



Ano: 2016 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR

Prova: Promotor Substituto

Assinale a alternativa correta:

a) Os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988

resumem-se ao elenco previsto no art. 6º, não se aplicando a

este, por expressa vedação, o disposto no art. 5º, § 1º, da

Carta Magna, o que lhes retira a aplicabilidade direta e eficácia

imediata;

3



b) A perspectiva subjetiva das normas constitucionais de direitos

sociais reflete o estrito liame desses direitos com os sistemas

de fins e valores constitucionais a serem respeitados e

concretizados por toda a sociedade tais como: o princípio da

dignidade da pessoa humana, superação das desigualdades

sociais e regionais e a construção de uma sociedade mais livre,

justa e solidária;

3



c) A função dos direitos sociais constitucionais como direito a

prestações materiais é somente uma das espécies no âmbito

das possíveis posições subjetivas decorrentes das normas de

direitos sociais, visto que além de assumirem uma nítida função

defensiva (negativa), atuando como proibições de intervenção,

também implicam em prestações do tipo normativo (positiva);

3



d) Da perspectiva subjetiva das normas constitucionais de

direitos sociais decorre uma eficácia dirigente ou irradiante que

impõe ao Estado o dever permanente de realização dos direitos

sociais, além de permitir às normas de direitos sociais operarem

como parâmetro, tanto para a aplicação e interpretação do

direito infraconstitucional, quanto para criação e o

desenvolvimento de instituições, organizações e procedimentos

voltados à proteção dos direitos sociais, o que inclui a vedação

de medidas de cunho retrocessivo;

3



e) O conteúdo do chamado “mínimo existencial” como

obrigação de cumprimento de direitos sociais pelo Estado deve,

em sua dimensão positiva, compreender o conjunto de

garantias materiais para uma vida condigna, no sentido de algo

que o Estado não pode subtrair do indivíduo e, ao mesmo

tempo, na sua dimensão negativa algo que cumpre ao Estado

assegurar, mediante prestações de natureza material.

3



e) O conteúdo do chamado “mínimo existencial” como

obrigação de cumprimento de direitos sociais pelo Estado deve,

em sua dimensão positiva, compreender o conjunto de

garantias materiais para uma vida condigna, no sentido de algo

que o Estado não pode subtrair do indivíduo e, ao mesmo

tempo, na sua dimensão negativa algo que cumpre ao Estado

assegurar, mediante prestações de natureza material.

3



Ano: 2016 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR

Prova: Promotor Substituto

A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de

determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º,

III), compreende um complexo de prerrogativas cuja

concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas

de existência digna, em ordem a assegurar à pessoa acesso

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações

positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição

de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito

à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o

direito à alimentação e o direito à segurança;
1



Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além

de outros que visem à melhoria de sua condição social:

QUAL O 

CONCEITO 

LEGAL DE 

TRABALHADOR?



TRABALHADOR

PESSOA FÍSICA
PRESTA SERVIÇOS
MEDIANTE SALÁRIO
SUBORDINAÇÃO
ATIVIDADE CONTÍNUA

TRABALHADOR 

URBANO

TRABALHADOR 

RURAL

REGRA:

1



Ano: 2017 Banca: MPT Órgão: MPT

Prova: Procurador do Trabalho

Analise as assertivas abaixo expostas:

I - O conceito de mínimo existencial pode ser equiparado, no

campo constitucional trabalhista, ao de patamar civilizatório

mínimo que a ordem jurídica constitucional, internacional

ratificada e infraconstitucional heterônoma estatal assegura à

pessoa humana que vive de seu trabalho empregatício ou

equiparado.

1



II - O princípio da proibição do retrocesso ostenta suporte

constitucional, por exemplo, no dispositivo da Constituição da

República que estabelece que os direitos e garantias expressos

na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e

dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais

em que a República Federativa do Brasil seja parte.

III - A igualdade entre empregados urbanos e rurais, fixada na

Constituição da República, é plena, tendo provocado a não

recepção das distintas regras diferenciadas da legislação

trabalhista rural precedente a 1988.

1

2



IV - A efetividade, proteção e justiciabilidade dos direitos

individuais e sociais trabalhistas fundamentais devem se

compatibilizar com o princípio da segurança jurídica, o que atrai,

desse modo, a cláusula da reserva do possível, de maneira a

atenuar o princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

c) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

d) Todas as assertivas estão corretas.

e) Não respondida.

1



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

I - relação de emprego

protegida contra despedida

arbitrária ou sem justa causa,

nos termos de lei complementar,

que preverá indenização

compensatória, dentre outros

direitos;

II - seguro-desemprego, em

caso de desemprego

involuntário;

III - fundo de garantia do tempo

de serviço;

I - relação de emprego

protegida contra despedida

arbitrária ou sem justa

causa, nos termos de lei

complementar, que preverá

indenização compensatória,

dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em

caso de desemprego

involuntário;

III - fundo de garantia do

tempo de serviço;



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

IV - salário mínimo , fixado em lei,

nacionalmente unificado, capaz de

atender a suas necessidades vitais

básicas 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,

sendo vedada sua vinculação para

qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à

extensão e à complexidade do

trabalho;

VI - irredutibilidade do salário,

salvo o disposto em convenção ou

acordo coletivo;

IV - salário mínimo , fixado em

lei, nacionalmente unificado,

capaz de atender a suas

necessidades vitais básicas 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, sendo vedada sua

vinculação para qualquer fim;

IV - salário mínimo , fixado em

lei, nacionalmente unificado,

capaz de atender a suas

necessidades vitais básicas 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,

sendo vedada sua vinculação

para qualquer fim;

VI - irredutibilidade do salário,

salvo o disposto em convenção

ou acordo coletivo;



Banca: VUNESP Órgão: TJ-SP

Prova: Escrevente Técnico Judiciário

Assinale a alternativa que contempla corretamente um direito do

servidor ocupante de cargo público garantido expressamente pela

Constituição Federal.

a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou

sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá

indenização compensatória.

b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.

1



c) Fundo de garantia do tempo de serviço.

d) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que

percebem remuneração variável.

1



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

VII - garantia de salário, nunca

inferior ao mínimo, para os que

percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com

base na remuneração integral ou

no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho

noturno superior à do diurno;

X - proteção do salário na forma

da lei, constituindo crime sua

retenção dolosa;

VII - garantia de salário,

nunca inferior ao mínimo, para

os que percebem

remuneração variável;

VII - garantia de salário,

nunca inferior ao mínimo, para

os que percebem

remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário

com base na remuneração

integral ou no valor da

aposentadoria;

VIII - décimo terceiro salário

com base na remuneração

integral ou no valor da

aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho

noturno superior à do diurno;

IX - remuneração do trabalho

noturno superior à do diurno;

X - proteção do salário na

forma da lei, constituindo

crime sua retenção dolosa;



Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Venâncio Aires – RS 

Prova: Assistente Contábil

De acordo com a Constituição Federal, são direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à

melhoria de sua condição social:

I - Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.

II - Fundo de garantia do tempo de serviço.

III - Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que

percebem remuneração variável.

2

1

1



Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.

b) Somente os itens I e II.

c) Somente os itens II e III.

d) Todos os itens.

3



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XI - participação nos lucros, ou

resultados, desvinculada da

remuneração, e,

excepcionalmente, participação

na gestão da empresa,

conforme definido em lei;

XII - salário-família pago em

razão do dependente do

trabalhador de baixa renda nos

termos da lei;

XII - salário-família pago em

razão do dependente do

trabalhador de baixa renda

nos termos da lei;

XII - salário-família pago em

razão do dependente do

trabalhador de baixa renda

nos termos da lei;



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XIII - duração do trabalho normal

não superior a oito horas diárias

e quarenta e quatro semanais,

facultada a compensação de

horários e a redução da jornada,

mediante acordo ou convenção

coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para

o trabalho realizado em turnos

ininterruptos de revezamento,

salvo negociação coletiva;

XIII - duração do trabalho

normal não superior a oito

horas diárias e quarenta e

quatro semanais, facultada a

compensação de horários e a

redução da jornada,

mediante acordo ou

convenção coletiva de

trabalho;

XIII - duração do trabalho

normal não superior a oito

horas diárias e quarenta e

quatro semanais, facultada a

compensação de horários e a

redução da jornada,

mediante acordo ou

convenção coletiva de

trabalho;



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XV - repouso semanal

remunerado, preferencialmente

aos domingos;

XVI - remuneração do serviço

extraordinário superior, no

mínimo, em cinqüenta por cento

à do normal;

XVII - gozo de férias anuais

remuneradas com, pelo menos,

um terço a mais do que o salário

normal;

XVIII - licença à gestante, sem

prejuízo do emprego e do

salário, com a duração de cento

e vinte dias;

XV - repouso semanal

remunerado,

preferencialmente aos

domingos;

XV - repouso semanal

remunerado,

preferencialmente aos

domingos;

XVI - remuneração do serviço

extraordinário superior, no

mínimo, em cinquenta por

cento à do normal;

XVI - remuneração do serviço

extraordinário superior, no

mínimo, em cinquenta por

cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais

remuneradas com, pelo

menos, um terço a mais do

que o salário normal;

XVII - gozo de férias anuais

remuneradas com, pelo

menos, um terço a mais do

que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem

prejuízo do emprego e do

salário, com a duração de

cento e vinte dias;

XVIII - licença à gestante, sem

prejuízo do emprego e do

salário, com a duração de

cento e vinte dias;



Ano: 2017 Banca: MPT Órgão: MPT

Prova: Procurador do Trabalho

Assinale a alternativa INCORRETA:

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos

expressamente no artigo 7º da Constituição da República:

a) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias

e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de

horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção

coletiva de trabalho.

3



b) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos

ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

c) Gozo de férias anuais remuneradas de trinta dias com, pelo

menos, um terço a mais do que o salário normal.

d) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos

domingos.

e) Não respondida.

3



Ano: 2016 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Porto 

Alegre – RS Prova: Procurador Municipal - Bloco I

Consoante orientação, analise as assertivas abaixo:

I. O Plenário do STF, com repercussão geral, decidiu que a

legislação não pode prever prazos diferenciados para concessão

de licença-maternidade para servidoras públicas gestantes e

adotantes.

1



II. O Plenário do STF decidiu, em sede de repercussão geral, que

a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera

responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do

seu dever específico de proteção, com base na responsabilidade

subjetiva.

III. O Plenário do STF decidiu ser inconstitucional os dispositivos

da Lei Complementar (LC) 105/2001 que permitem à Receita

Federal receber dados bancários de contribuintes, fornecidos

diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.

2

2



Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.

e) Apenas II e III.

1



I - " Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores ao prazo da

licença-gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em

relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da

idade da criança adotada" - STF. Plenário. RE 778889/PE, Rel. Min. Roberto

Barroso, julgado em 10/3/2016 (repercussão geral) – INFO 817/STF;

II - " Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto

no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de

detento." - STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em

30/3/2016 (repercussão geral) – INFO 819/STF;

III - " O art. 6º da LC 105/2001 é taxativo e razoável ao facultar o exame de

documentos, livros e registros de instituições financeiras somente se houver

processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais

exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa

competente". STF, ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 e do RE 601.314

(repercussão geral)

1



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XIX - licença-paternidade, nos

termos fixados em lei;

XIX - licença-paternidade, nos

termos fixados em lei;

XIX - licença-paternidade, nos

termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de

trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, nos

termos da lei;

XX - proteção do mercado de

trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, nos

termos da lei;

XXI - aviso prévio proporcional

ao tempo de serviço, sendo no

mínimo de trinta dias, nos

termos da lei;

XXI - aviso prévio proporcional

ao tempo de serviço, sendo no

mínimo de trinta dias, nos

termos da lei;

XXII - redução dos riscos

inerentes ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e

segurança;

XXII - redução dos riscos

inerentes ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e

segurança;

XXII - redução dos riscos

inerentes ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e

segurança;



Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TST 

Prova: Juiz do Trabalho Substituto

O direito ao trabalho é um direito subjetivo a um trabalho

remunerado na iniciativa privada ou disponibilizado pelo Poder

Público.

2

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fcc-2017-tst-juiz-do-trabalho-substituto


❖ É a situação jurídica (prevista em norma) que

permite o titular do direito pleitear algo em face de

um destinatário.

3

O que é direito
subjetivo?

❖ É direito subjetivo de todos ter qualquer

cargo/emprego público ou privado sem cumprir

condições? Logo, não é direito subjetivo imediato.



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XIX - licença-paternidade, nos

termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de

trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, nos

termos da lei;

XXI - aviso prévio proporcional

ao tempo de serviço, sendo no

mínimo de trinta dias, nos

termos da lei;

XXII - redução dos riscos

inerentes ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e

segurança;

XIX - licença-paternidade, nos

termos fixados em lei;

XIX - licença-paternidade, nos

termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de

trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, nos

termos da lei;

XXI - aviso prévio

proporcional ao tempo de

serviço, sendo no mínimo de

trinta dias, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos

inerentes ao trabalho, por

meio de normas de saúde,

higiene e segurança;

XXII - redução dos riscos

inerentes ao trabalho, por

meio de normas de saúde,

higiene e segurança;



Ano: 2017Banca: CS-UFGÓrgão: TJ-GOProva: Juiz Leigo

Resolvi errado

O artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988 prescreve a melhoria dos direitos sociais dos trabalhadores.

Dessa forma, de acordo com o mencionado artigo, são direitos

dos trabalhadores urbanos e rurais:

a) participação nos lucros ou resultados, vinculada à

remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da

empresa.

4



b) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do

trabalho, além, da remuneração do trabalho diurno superior à do

noturno.

c) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e

quarenta e quatro semanais, proibida a compensação de horários

e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva

de trabalho.

4



d) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos

ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

e) assistência gratuita em creches e pré-escolas aos filhos e

dependentes desde seu nascimento até os 6 (seis) anos de

idade.

4



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XXIII - adicional de remuneração

para as atividades penosas,

insalubres ou perigosas, na

forma da lei;

XXIV - aposentadoria;

XXV - assistência gratuita aos

filhos e dependentes desde o

nascimento até 5 (cinco) anos

de idade em creches e pré-

escolas;

XXVI - reconhecimento das

convenções e acordos coletivos

de trabalho;

XXIV – aposentadoria;

XXV - assistência gratuita

aos filhos e dependentes

desde o nascimento até 5

(cinco) anos de idade em

creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento

das convenções e acordos

coletivos de trabalho;



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XXVII - proteção em face da

automação, na forma da lei;

XXVIII - seguro contra acidentes

de trabalho, a cargo do

empregador, sem excluir a

indenização a que este está

obrigado, quando incorrer em

dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos

resultantes das relações de

trabalho, com prazo

prescricional de cinco anos para

os trabalhadores urbanos e

rurais, até o limite de dois anos

após a extinção do contrato de

trabalho;

XXVIII - seguro contra

acidentes de trabalho, a

cargo do empregador, sem

excluir a indenização a que

este está obrigado, quando

incorrer em dolo ou culpa;



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XXX - proibição de diferença de

salários, de exercício de funções

e de critério de admissão por

motivo de sexo, idade, cor ou

estado civil;

XXXI - proibição de qualquer

discriminação no tocante a

salário e critérios de admissão

do trabalhador portador de

deficiência;

XXXII - proibição de distinção

entre trabalho manual, técnico e

intelectual ou entre os

profissionais respectivos;

XXX - proibição de diferença

de salários, de exercício de

funções e de critério de

admissão por motivo de sexo,

idade, cor ou estado civil;

XXX - proibição de diferença

de salários, de exercício de

funções e de critério de

admissão por motivo de sexo,

idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer

discriminação no tocante a

salário e critérios de

admissão do trabalhador

portador de deficiência;



SERVIDOR PÚBLICO TRAB. URBANO E RURAL DOMÉSTICO

XXXIII - proibição de trabalho

noturno, perigoso ou insalubre a

menores de dezoito e de

qualquer trabalho a menores de

dezesseis anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir

de quatorze anos;

XXXIV - igualdade de direitos

entre o trabalhador com vínculo

empregatício permanente e o

trabalhador avulso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

XXXIII - proibição de trabalho

noturno, perigoso ou

insalubre a menores de

dezoito e de qualquer

trabalho a menores de

dezesseis anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir

de quatorze anos;

PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL



Emenda Constitucional nº 72, de 2013 Redação anterior

Parágrafo único. São assegurados à categoria

dos trabalhadores domésticos os direitos

previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV,

XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI,

XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições

estabelecidas em lei e observada a simplificação

do cumprimento das obrigações tributárias,

principais e acessórias, decorrentes da relação

de trabalho e suas peculiaridades, os previstos

nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem

como a sua integração à previdência social.

Parágrafo único.

São assegurados à

categoria dos

trabalhadores

domésticos os direitos

previstos nos incisos

IV, VI, VIII, XV, XVII,

XVIII, XIX, XXI e

XXIV, bem como a

sua integração à

previdência social.



Direitos Sociais dos Domésticos  

2

Salário-mínimo;

Irredutibilidade 

salarial;
Licença gestante 

de 120 dias;

Estabilidade à 

gestante até 5 

meses;

Férias (30 dias) + 

1/3 de férias;

Aviso prévio;

FGTS;

Seguro-desemprego

Dispensa sem 

justa causa + 

40% de FGTS;

Horas extras;

Repouso semanal 

remunerado;

Adicional noturno

8h/diárias ou 

44h/semanais.



Banca: FCC Órgão: TST Prova: Juiz do Trabalho Substituto

Na redação vigente do parágrafo único do art. 7° da

Constituição Federal, tal como conferida pela Emenda

Constitucional n° 72 de 2013, são assegurados aos

trabalhadores domésticos os direitos a

a) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com

a duração de cento e vinte dias; e proteção em face da

automação, na forma da lei.

2



b) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do

trabalho; e irredutibilidade do salário, salvo o disposto em

convenção ou acordo coletivo.

c) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de

trabalho; e proibição de qualquer discriminação no tocante a

salário e critérios de admissão do trabalhador portador de

deficiência.

2



d) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua

retenção dolosa; e participação nos lucros, ou resultados,

desvinculada da remuneração.

e) duração do trabalho normal não superior a dez horas diárias

e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de

horários; e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção

coletiva de trabalho.

2



Art. 7, Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores

domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e,

atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do

cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes

da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III,

IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de

admissão do trabalhador portador de deficiência;

2



Banca: CESPE  Órgão: TJ-DFT

23) São direitos sociais atribuídos pela CF aos servidores

públicos estatutários

a) o fundo de garantia por tempo de serviço.

b) a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,

em cinquenta por cento do valor normal.

2



c) a participação, desvinculada da remuneração, nos lucros ou

resultados e, excepcionalmente, a participação na gestão da

organização pública.

d) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e

intelectual ou entre os profissionais respectivos.

e) o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do

trabalho.

1



Banca: CESPE Órgão: Câmara dos Deputados  Prova: 

Analista Legislativo

24) Inexiste previsão constitucional da aplicação, aos

empregados domésticos, do prazo prescricional fixado

constitucionalmente quanto a créditos trabalhistas, igual para os

trabalhadores urbanos e rurais.

1



Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: PROCEMPA

Prova: Analista Administrativo - Advogado

25) Acerca dos Direitos Sociais Constitucionais, analise as

afirmativas a seguir.

I. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o

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

proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos

desamparados.

1



II. É assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos o

direito à duração do trabalho normal não superior a oito horas

diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação

de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou

convenção coletiva de trabalho.

III. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a ação, quanto

aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e

rurais, até o limite de um ano após a extinção do contrato de

trabalho.

1

2



Assinale:

a) se somente a afirmativa I estiver correta.

b) se somente a afirmativa II estiver correta.

c) se somente a afirmativa III estiver correta.

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

4



Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,

observado o seguinte:

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a

fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão

competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a

intervenção na organização sindical;

1



LEI

Autorização 

do Estado

Fundação 

de Sindicato

Registro em 

órgão 

competente

Organização 

Sindical

Interferência 

ou Intervenção

1



Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: STJ

Prova: Conhecimentos Básicos para o Cargos 3 e 

14 

26) O registro do sindicato no órgão competente é

exigência constitucional que não se confunde com a

autorização estatal para a fundação da entidade.

1



PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL
Art. 8º II – é vedada a criação de mais de uma organização

sindical, em qualquer grau, representativa de categoria

profissional ou econômica, na mesma base territorial, que

será definida pelos trabalhadores ou empregadores

interessados, não podendo ser inferior à área de um

município;

Súmula 677 do STF: Até que lei venha a dispor a respeito,

incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das

entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da

unicidade.



Base 

Territorial

TRABALHADORES

EMPREGADORES

INTERESSADOS

Base não pode ser 

inferior a um 

Município

Sindicato 

Categoria 

X

Sindicato 

Categoria Y

Sindicato 

Categoria 

W

Sindicato 

Categoria 

U

Sindicato 

Categoria 

Z

Sindicato 

Categoria Z

definida



“É pacífica a jurisprudência deste nosso Tribunal no sentido de

que não implica ofensa ao princípio da unidade sindical a

criação de novo sindicato, por desdobramento de

sindicato preexistente, para representação de

categoria profissional específica, desde que respeitados os

requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a

abrangência territorial mínima estabelecida pela CF.” (STF - AI

609.989-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 30-8-

2011, Segunda Turma, DJE de 17-10-2011.)



Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: STJ

Prova: Conhecimentos Básicos para o Cargos 3 e 14 

27) No que concerne aos princípios fundamentais da República

Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue o

próximo item.

O princípio da unicidade, que veda a criação, na mesma base

territorial, de mais de uma organização sindical representativa de

mesma categoria profissional, não alcança entidades que, no

âmbito de um mesmo município, mas em bairros distintos,

representem mesma profissão.

2



Art. 8º IV - a assembleia geral fixará a contribuição que,

em se tratando de categoria profissional, será descontada

em folha, para custeio do sistema confederativo da

representação sindical respectiva, independentemente

da contribuição prevista em lei;

Súmula vinculante 40-STF: A contribuição

confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da

Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao

sindicato respectivo.



CARACTERÍSTICAS 
CONTRIBUIÇÃO 

CONFEDERATIVA

SINDICAL

(“IMPOSTO 

SINDICAL”)

Fixação

Destinação

pela Assembléia Geral por lei (CLT)

Custeio do Sistema 

Confederativo

Sindicato respectivo, 

Confederação 

correspondente, 

Federação e “Conta 

Especial Emprego e 

Salário



CARACTERÍSTICAS 
CONTRIBUIÇÃO 

CONFEDERATIVA

SINDICAL

(“IMPOSTO 

SINDICAL”)

Obrigatoriedade

Cobrança

Caráter

só para trabalhadores 

sindicalizados

para todos os 

trabalhadores da 

categoria

mensal anual

Não tributário Parafiscal (tributário)



SUBSTITUIÇÃO DA CATEGORIA

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões

judiciais ou administrativas;

SINDICATO

COLETIVOS 

INDIVIDUAIS

Defesa direitos e 
interesses

QUESTÕES 
JUDICIAIS

QUESTÕES 
ADMINISTRATIVAS



“Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o sindicato

tem legitimidade para atuar como substituto processual na

defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais

homogêneos da categoria que representa. (...) Quanto à

violação ao art. 5º, LXX e XXI, da Carta Magna, esta Corte

firmou entendimento de que é desnecessária a expressa

autorização dos sindicalizados para a substituição

processual.” (RE 555.720-AgR, voto do Rel. Min. Gilmar

Mendes, julgamento em 30-9-2008, Segunda Turma, DJE de

21-11-2008.) No mesmo sentido: RE 217.566-AgR, Rel. Min.

Marco Aurélio, julgamento em 8-2-2011, Primeira Turma,

DJE de 3-3-2011.
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Direitos difusos

Coletivos em sentido estrito

Direitos individuais homogêneos

ou

acidentalmente coletivos



DIREITO DE LIVRE SINDICALIZAÇÃO E DESLIGAMENTO

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a

sindicato;

Art. 2º, IV, a, b e c, da Lei 10.779/2003. Filiação à colônia de

pescadores para habilitação ao seguro-desemprego (...). Viola os

princípios constitucionais da liberdade de associação (art. 5º, XX) e

da liberdade sindical (art. 8º, V), ambos em sua dimensão negativa, a

norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o recebimento

do benefício do seguro-desemprego à filiação do interessado a

colônia de pescadores de sua região. (ADI 3.464, Rel. Min. Menezes

Direito, julgamento em 29-10-2008, Plenário, DJE de 6-3-2009.)



OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS

NEGOCIAÇÕES

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas

negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas

organizações sindicais;

APOSENTADO FILIADO



ESTABILIDADE DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE

SINDICAL

VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir

do registro da candidatura a cargo de direção ou

representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um

ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave

nos termos da lei.



1) "Estabilidade sindical provisória (art. 8º, VIII, CF): não alcança o

servidor público, regido por regime especial, ocupante de cargo

em comissão e, concomitantemente, de cargo de direção no

sindicato da categoria." (RE 183.884, Rel. Min. Sepúlveda

Pertence, julgamento em 8-6-1999, Primeira Turma, DJ de 13-8-

1999.)

2) “A condição de dirigente ou representante sindical não impede

a exoneração do servidor público estatutário, regularmente

reprovado em estágio probatório (...).” (RE 204.625, Rel. Min.

Octavio Gallotti, julgamento em 2-10-1998, Primeira Turma, DJ de

12-5-2000.)

ESTABILIDADE DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE

SINDICAL NO SERVIÇO PÚBLICO



Ano: 2014  Banca: FGV  Órgão: Prefeitura de Recife – PE  

Prova: Auditor do Tesouro Municipal

28) No que tange à liberdade de associação profissional ou

sindical, assinale a afirmativa correta.

a) É livre a criação de mais de uma organização sindical

representativa de categoria profissional ou econômica na mesma

base territorial.

b) Uma vez aposentado, o indivíduo, ainda que filiado, não tem

direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

5



c) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado somente a

partir da posse no cargo de direção ou representação sindical.

d) Ninguém pode ser obrigado a filiar-se a sindicato, mas, uma

vez filiado, será obrigado a manter-se filiado até a aposentadoria.

e) A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação

de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas

ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização

sindical.

5



Ano: 2017 Banca: IESES Órgão: ALGÁS

Prova: Analista de Projetos Organizacionais - Jurídica

Sobre os direitos sociais dispostos na Constituição Federal de

1988, podemos afirmar:

a) É permitida a dispensa do empregado sindicalizado a partir do

registro da candidatura a cargo de direção ou representação

sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final

do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

4



b) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações

coletivas de trabalho.

c) Não é obrigatória e nem assegurada a participação dos

trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos

públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários

sejam objeto de discussão e deliberação.

d) É livre a associação profissional ou sindical, observado que a

lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao

Poder Público a interferência e a intervenção na organização

sindical.
4



Art. 9º - É assegurado o DIREITO DE GREVE, competindo aos

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e

sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e

disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da

comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às

penas da lei.

1



GREVE

DIREITO SOCIAL

PARALISAÇÃO 
TEMPORÁRIA

EXCEPCIONAL

LEGÍTIMA 

LEGAL

CONCEITO DE GREVE

MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES

SALÁRIO

TRABALHO



O DIREITO DE GREVE INCLUI...

G
R

E
V

E

Direito de não trabalhar

Realização de piquetes 
pacíficos

Direito de realizar abaixo-
assinados

Direito de organização de 
passeatas

Direito de 
propaganda

Dentre outros...



PERFIL DO DIREITO DE GREVE NO BRASIL

1º) É um direito relativo, especialmente em relação às 
atividades essenciais

“O DIREITO À GREVE NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO A

CATEGORIA OBSERVAR OS PARÂMETROS LEGAIS DE

REGÊNCIA. (...) Descabe falar em transgressão à Carta da

República quando o indeferimento da garantia de emprego

decorre do fato de se haver enquadrado a greve como ilegal.” (RE

184.083, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 7-11-2000,

Segunda Turma, DJ de 18-5-2001.)



PERFIL DO DIREITO DE GREVE NO BRASIL

2º) Proibição de ser exercido por meio do
lock-out

OBJETIVO DE PRESSIONAR A CLASSE 

OPERÁRIA A ATENDER AS REINVINDICAÇÕES 

PATRONAIS



PERFIL DO DIREITO DE GREVE NO BRASIL

3º) É um direito constitucional autoaplicável, embora 
possa ser disciplinado.

❖CERCEAR

❖LIMITAR

❖ IMPEDIR



PERFIL DO DIREITO DE GREVE NO BRASIL

4º) Pode ser exercido por servidores públicos (Art.
37, inciso VII c/c Lei 7.783/89 – MI 708/STF).

5º) É um direito COLETIVO.

6º) Deve ser exercido PACIFICAMENTE.

7º) É IRRENUNCIÁVEL.



DIREITO DE PARTICIPAÇÃO ORGÂNICA

Art. 10 – É assegurada a participação dos trabalhadores e

empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que

seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto

de discussão e deliberação.



Interesse Profissional/ 

Previdenciário

Trabalhadores/ 

Empregadores 

COLEGIADOS DOS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS

participam

INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS

COLEGIADOS DOS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS

DIREITO DE PARTICIPAÇÃO ORGÂNICA

participam



DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Art. 11 – Nas empresas de mais de duzentos (200)

empregados, é assegurada a eleição de um representante

destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o

entendimento direto com os empregadores.


