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DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL1 
 

 

Introdução ao Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) 

 

DIREITO DO TRABALHO: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS, DIVISÃO, NATUREZA, 
FUNÇÕES e AUTONOMIA  

1. GABARITO: D – Essa questão tangencia o universo da disciplina “Formação 
Humanística”. Todas as demais alternativas são corretas e autoexplicativas e geralmente se 
apresentam ao início dos manuais de Direito do Trabalho. A alternativa D está incorreta, pois 
o pensamento mercantilista entendia que o valor dos produtos na sociedade era criado em 
seu ponto de venda, enfocando a riqueza do governante, o acúmulo de ouro ou o saldo nas 
balanças comerciais. Foi a fisiocracia a primeira escola da economia que centralizou o 
trabalho na geração de riquezas. O movimento foi dominado por nomes como François 
Quesnay e Anne Robert Jacques Turgot, recebeu o nome fisiocracia (governo da natureza) 
por priorizar, em sua análise, o trabalho na terra, agrícola. Segundo os fisiocratas, apenas o 
trabalho agrícola criava valor aos produtos da sociedade, sendo o trabalho industrial apêndice 
improdutivo para o trabalho agrícola. Os fisiocratas foram sucedidos pela escola conhecida 
como Economia Clássica, com nomes como Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo. 
Para os clássicos, o preço das coisas é o esforço e o trabalho de adquiri-la. Com variações 
de abordagem, Karl Marx também é considerado um expoente da economia clássica. 
 
2. GABARITO: A. 
 
3. GABARITO: B  

A) De fato, o direito do trabalho vem carreado pelo princípio da irrenunciabilidade ou da 
indisponibilidade (que possuem significados distintos), de sorte que suas normas 
heterônomas (isto é, positivadas por um terceiro alheio às partes da relação jurídica, como o 
Estado) são preponderantemente inalteráveis pelas partes (ou seja, não são normas 
dispositivas, mas normas cogentes);  

B) ainda que haja a forte preponderância de normas cogentes, ou de ordem pública, ou 
imperativas, o direito do trabalho possui, segundo doutrina majoritária, natureza jurídica de 
direito privado, pois a irradiação de efeitos parte de um contrato de direito privado onde se 
convencionará as condições de trabalho, observados os imperativos legais. Houve quem 
considerasse mista a natureza jurídica do direito do trabalho, por se tratar de um “conúbio 
indissociável e inseparável de instituições de Direito Público e Direito Privado”. Segundo 

 
1 Muito zelo foi dedicado a este trabalho; prestigie os autores. Esta obra é protegida. Sua circulação não 
autorizada caracteriza crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184 do Código Penal. 
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Delgado, a concepção é falha por não captar a existência de uma identidade própria ao ramo 
justrabalhistas.  

C) cf. DELGADO, p. 72.  

D) Cientificamente correto. O Direito do Trabalho forma um todo orgânico e harmônico, ainda 
que permeado de temáticas de diversos ramos do direito. 

 

4. GABARITO: D 
 

FORMAÇÃO HISTÓRICA INTERNACIONAL DO DIREITO DO TRABALHO NO MUNDO 
5. GABARITO: E  
A) correto, por definição.  
B e C) Corretos. Perceba-se que a noção de propriedade é nuclear ao conceito etimológico 
de escravo, sendo meramente acidental a circunstância de haver trabalho compulsório. A 
compulsoriedade dos serviços é elemento nuclear do conceito de servo. Na prática, as 
expressões acabam se confundindo, mas percebemos rigor etimológico na conceituação de 
escravo pela Convenção Internacional de 1926 sobre Abolição da Escravatura (Decreto 
58.563/66), cujo art. 1º define: “Art. 1º, 1º A escravidão é o estado ou condição de um 
indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos do direito de 
propriedade;”. Já a Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura de 1956 
(Decreto 58.563/66) prevê: “Art. 1º. §2. A servidão, isto é, a condição de qualquer um que 
seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra 
pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração ou 
gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição.”  
D) a assertiva exige conhecimento da delicada distinção entre direitos humanos e direitos 
fundamentais. Alguns autores, como Paulo Benevides, defendem a possibilidade de 
utilização indistinta das nomenclaturas. Outros, como Ingo Wolfgang Sarlet e José Cláudio 
Monteiro de Brito Filho, compreendem os direitos humanos como os direitos naturais 
positivados no âmbito internacional, ao passo que direitos fundamentais seriam os direitos 
naturais positivados no âmbito interno. O fundamento da distinção decorre do fato da 
Constituição Federal empregar a expressão direitos fundamentais (Título II) e direitos 
humanos (art. 4º, II) em contextos distintos. A importância da distinção decorre da 
possibilidade de se criar referenciais comparativos, facilitando o reconhecimento de novos 
direitos. Em algumas áreas, como liberdade sindical, os direitos humanos (âmbito 
internacional) encontram-se mais avançados eu os direitos fundamentais (âmbito interno); 
mas há áreas (combate ao trabalho escravo) em que ocorre o inverso.  
E) O caso José Pereira retrata a emboscada sofrida em 1989 por um rapaz de dezessete 
anos que fugiu da Fazenda Espírito Santo, no sul do Pará, em razão de maus tratos. Alvejado, 
José Pereira fingiu-se de morto e conseguiu enganar seus algozes. Seu caso chegou à 
Pastoral da Terra que, o levou ao conhecimento da ONG Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional (CEJIL). Esta, juntamente com a ONG Américas Watch, levou o caso à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que culminou em solução amistosa no ano 
de 2003. Portanto, não houve condenação pela Corte Interamericana (sediada em San Jose 
da Costa Rica), mas solução amistosa perante a Comissão Interamericana (sediada em 
Washigton). O caso impulsionou uma intensa profusão de normas e institutos afetos ao 
combate ao trabalho escravo, como os Planos Nacionais de Erradicação do Trabalho 
Escravo, o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, alterações nos arts. 149, 203 
e 205 do Código Penal, entre outras medidas. 
 
6. GABARITO: D. 
I) VERDADEIRO. O enunciado foi considerado verdadeiro pela banca do Concurso de 2008 
do TRT3. Questões como a presente são, de certo modo, arbitrárias, eis que carregadas de 
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contexto por trás do texto (o que pensa o examinador, o que ele pretendeu significar, etc). A 
questão é controvertida, pois em 1776 Turgot já decretava o fim das Corporações de Ofício 
na França; já no início do século XIX diversas alterações sociais se principiam (primeira etapa 
da Revolução Industrial), inaugurando o período de manifestações esparsas do direito do 
trabalho (Peel´s Act, de 1802). Em 1812 precipita-se o movimento ludista, em 1830 é 
deflagrado o movimento cartista; em 1848 a Europa atravessa a Primavera dos Povos e 
conhece o Manifesto Comunista, de Marx e Engels. É certo, contudo, que o início do século 
XX coincide com o início da fase de institucionalização ou oficialização do Direito do Trabalho, 
que tem, como marcos, a Revolução Russa e a Constituição Mexicana, em 1917, e a 
Constituição de Weimar e o surgimento da OIT pelo Tratado de Versailles, em 1919.  
II) FALSO - A assertiva foi considerada falsa pelo TRT16 em seu concurso de 2008. A 
Revolução Francesa (1789) não mirava direitos sociais, sendo inválido situá-la decisivamente 
na formação e no conteúdo do Direito do Trabalho. Impacto decisivo e direto tiveram os 
movimentos do ano de 1848, intitulado de A Primavera dos Povos. A Lei Le Chapelier, 
causadora de uma onda de distúrbios e massacres, foi escrita e defendida por Issac René 
Guy le Chapelier, proibindo os sindicatos, as greves e as manifestações dos trabalhadores. 
Alegando a defesa da “livre empresa” e da iniciativa privada, as penas a aplicar aos 
sindicalistas podiam ir desde avultadas quantias em dinheiro e privação de direitos de 
cidadania até à pena de morte (Arts. 7 e 8, ao passo que o valor igualdade passou a ser 
considerado a partir, principalmente, de 1848 (ano da Primavera dos Povos e da publicação 
do Manifesto Comunista).  
III) VERDADEIRO.  
IV) FALSO. Trata-se da Encíclica Rerum Novarum.  
V) FALSO. A OIT foi criada em 1919, ao tempo que o Constitucionalismo Social surge em 
1917 (Constituição do México), ambos no período final da Primeira Guerra Mundial. 
 
 
7. GABARITO: D. 
 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 
8. GABARITO: E – Trata-se, na realidade, da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Saraiva-
Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários, só foi editada em 1886. 
 
9. GABARITO: E – A Lei Áurea é de 13 de maio. 
 
10. GABARITO: C – No CC 1916 havia previsão da locação de serviços em seu artigo 
1216: toda espécie de serviço ou trabalho licito, material ou imaterial, pode ser contratada 
mediante retribuição. E ainda, em seu artigo 1220: a locação de serviços não se poderá 
convencionar por mais de 4 anos. (CLT usou como base em 1943, essa previsão). Embora o 
contrato tenha por causa o pagamento de divida do locador, ou se destine a execução de 
certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda 
que não concluída a obra. 

 

11. GABARITO: B – O terço de férias só apareceu na Constituição de 1988. 

 

12. GABARITO: E – Corporativista, o art. 139 da Constituição de 1937 declarou a greve e o 
lockout recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os 
superiores interesses da produção nacional. 
 
13. GABARITO: B – Ao invés de Mozart Victor Russomano, Arnaldo Lopes Süssekind. 
 
14. GABARITO: E – A Carta de 1967 autorizou o direito de greve, exceto nos serviços públicos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Greve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
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e atividades essenciais previstas em lei. 
 

15. GABARITO: E – Sum-344 do TST: O salário-família é devido aos trabalhadores rurais 
somente após a vigência da Lei nº 8.213, de 24.07.1991. 
 
16. GABARITO: B 
A) SUM-339 TST, I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, 
"a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
B) SUM-356 TST - O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, foi recepcionado pela 
CF/1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. 
C) SUM-363 TST. 
D) SUM-392 TST. 
E) SUM-424 TST. 
 
17. GABARITO: A. 

 
MODELOS JURÍDICOS, FLEXIBILIZAÇÃO E DESREGULAÇÃO 

 
18. GABARITO: E – CLT, art. 444, par. único 

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das 
partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao 
trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades 
competentes.  

Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às 
hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e 
preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de 
diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o 
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.      

 
19. GABARITO: B 
A) Verdadeiro, conforme se verifica, principalmente, do artigo 7º e incisos, quando 
possibilita: a) a redução dos salários por convenção ou acordo coletivo de trabalho (inciso 
VI), compensação ou redução da jornada de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva 
(inciso XIII), aumento da jornada de trabalho nos turnos ininterruptos de revezamento para 
mais de 6 horas diárias, através de negociação coletiva (inciso XIV). 
B) Falso. Não há tal previsão. 
C) Verdadeiro, conforme definição de Sérgio Pinto Martins. 
D) Verdadeiro, conforme definição de Amauri Mascaro Nascimento. 
E) Verdadeiro, conforme definição de Amauri Mascaro Nascimento. 

 

QUESTÕES DE PROVAS 

20. GABARITO: D 

I - incorreta, pois já vemos, em 1824, a Constituição Imperial abolindo as Corporações de 
Ofício (art, 179, XXV) e idealizando uma liberdade de exercício de profissões e ofícios (art. 
179, XXIV). Alice Monteiro de Barros cita, ademais, que, em 1830, uma lei regulou o contrato 
de prestação de serviços; em 1837, há normativas sobre prestação de serviços entre colonos, 
dispondo sobre justa causa de ambas as partes; em 1850, o Código Comercial enuncia 
preceitos alusivos ao aviso prévio.  
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II: incorreta. Anteriormente aos anos 30 já havia normatização incipiente, limitando o trabalho 
de menores (Decreto n. 1.313/1891) e regulando sindicatos rurais (Decreto n. 979/1903) e 
urbanos (Decreto n. 1.637/1907). Também merece registro o Decreto n. 1.510/1904, que 
concebeu privilégios ao crédito salarial de trabalhadores rurais. Em 1916 é editado o Código 
Civil, tratando da locação de serviços. Em 1923, surgem dois importantes diplomas: a Lei n. 
4.682 (Lei Elói Chaves), que cria a caixa de aposentadoria e pensões para ferroviários e a 
estabilidade destes no emprego após dez anos de serviços, e o Decreto n. 16.027, que cria 
o Conselho Nacional do Trabalho. Em 1925 é editada a Lei n. 4.982, prevendo férias anuais 
de quinze dias aos empregados de estabelecimentos comerciais, industriais e bancários. Em 
1297 é editado o Decreto n. 17.934-A, que institui o Código de Menores, disciplinando, no 
capítulo XI, algumas normas respeitantes ao trabalho de menores, vedando-o aos menores 
de doze anos e limitando-o a determinadas atividades para os menores de catorze anos;  

III: o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em 1930 pelo Decreto n. 19.433, foi 
importante órgão propulsor do Direito do Trabalho no País;  

IV: correto. A CLT compilou diversos diplomas, principalmente dos anos 30, e deu corpo ao 
Direito do Trabalho no Brasil. Os mais ferozes críticos do direito laboral repetem o argumento 
de que nossa legislação é ultrapassada, antiga, datada dos anos 40. A crítica não procede: a 
Constituição Federal de 1988 reafirma os comando mais importantes da CLT, ao mesmo 
tempo que o ordenamento conta com uma vasta gama de legislação esparsa ulterior e 
bastante inspirada por diretrizes traçadas em Genebra, na Organização Internacional do 
Trabalho; V: correta.  A Carta de 1824, como vimos, em seu art. 179 assegurou a liberdade 
de trabalho (contanto que este não se oponha aos costumes públicos, à segurança e saúde 
dos cidadãos), ao passo que a Carta de 1891, de viés explicitamente liberal, previu a 
liberdade de associação no art. 72, §8º. 

 

 

21. GABARITO: C. 

I: correta, por definição. A assertiva aborda a pujança teleológica do Direito do Trabalho, 
sempre voltado ao justo equilíbrio na relação entre capital e trabalho.  

II: correta. Como ensina Amauri Mascaro Nascimento, em linha de princípio, a CLT é uma 
compilação e organização de uma série de diplomas sobre direito individual do trabalho, 
direito coletivo do trabalho e direito processual do trabalho, como a Lei n. 62/1935 ou a Lei n. 
185/1936 (a matéria de previdência social e de acidentes de trabalho permaneceu separada 
em outras leis); contudo, vai um pouco mais além, acrescentando inovações não previstas 
em leis anteriores. Quanto à segunda parte do enunciado, os críticos do Direito do Trabalho 
comumente se referem a esta suposta inspiração fascista. Não só a idéia é apressada, como 
bem esclarece o enunciado, como é bastante exagerada, eis que a “Carta Del Lavoro”, 
promulgada por Mussolini em 1927, foi um diploma enxuto, com apenas 20 artigos, ao passo 
que a CLT conta com quase 1000 dispositivos. Mas ainda que a inspiração estivesse presente 
na origem, não se deve confundir a vontade da lei (mens legis) com a vontade do legislador 
(mens legislatoris); aquela se despreende de seu autor, evolui e adapta-se aos novos 
sentidos, como os preconizados pela ordem jurídica pós-88, o que inviabiliza a crítica feita ao 
Direito do Trabalho a partir do simples argumento “ad hominem”;  

III: Amauri Mascaro Nascimento anota, ao contrário, que embora o Código Civil de 1916 não 
atendesse às exigências principais da evolução social de então, “alguns institutos dentre os 
contidos nas normas sobre locação de serviços serviram de base para a ulterior elaboração 
do direito do trabalho”, como a fixação de prazos máximos para os contratos de duração 
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determinada, o aviso prévio, a enumeração de algumas justas causas para a rescisão 
contratual, etc;  

IV: a função conservadora do Direito do Trabalho é respaldada pela sucessão de 
acontecimentos do século XVIII, pelo que restou evidenciado que o sindicalismo e o próprio 
Direito Laboral surgiram como ferramentas de legitimação e racionalização do conflito, 
inibindo a violência dos movimentos reivindicatórios populares de então, da mesma forma 
que a doutrina eclesiástica da questão social surge em meio à preocupação decorrente da 
proliferação de partidos socialistas e do comunismo na Europa (que, impulsionados pela 
publicação do Manifesto Comunista em 1848, se tornaram uma real ameaça ao status quo). 
Sob tal ótica, o Direito do Trabalho seria uma expressão da vontade opressora do Estado, de 
maneira que as leis trabalhistas, por trás da aparência disciplinadora das liberdades e 
normatizadora de conquistas sociais, têm o real efeito de restringir a autonomia privada 
coletiva e impedir iniciativas que possam significar a manifestação de um poder de 
organização e de reivindicação dos trabalhadores. Não obstante, o sentido de Direito do 
Trabalho como conquista social de trabalhadores é bastante fortalecido pela Carta do México 
de 1917, produto da intensa luta popular vertida na Revolução Mexicana de 1910. Para o 
jurista Mario de La Cueva (1901-1981), os propósitos do direito do trabalho traduzem um ideal 
de justiça e de moral, consistente em dar satisfação às necessidades vitais de uma classe 
social.  

 
22. GABARITO: B 

A: Decorrência da aplicação imediata da lei nova é a sua incidência sobre fatos pendentes, 
eis que o ordenamento, ao conceber os direitos adquiridos, funda-se na clássica doutrina de 
Gabba, de sorte que só não se aplicará a lei nova a fatos pretéritos ou em relação a fatos 
constitutivos de direitos aperfeiçoados;  

B: a questão é controvertida, pois em 1776 Turgot já decretava o fim das Corporações de 
Ofício; já no início do século XIX diversas alterações sociais se principiam (primeira etapa da 
Revolução Industrial), inaugurando o período de manifestações esparsas do direito do 
trabalho (Peel´s Act, de 1802). Em 1812 precipita-se o movimento ludista, em 1830 é 
deflagrado o movimento cartista; em 1848 a Europa atravessa a Primavera dos Povos e 
conhece o Manifesto Comunista, de Marx e Engels. É certo, contudo, que o início do século 
XX coincide com o início da fase de consolidação do direito do trabalho, que tem, como 
marcos, a Revolução Russa e a Constituição Mexicana, em 1917, e a Constituição de Weimar 
e o surgimento da OIT pelo Tratado de Versailles, em 1919;  

C: a OIT surge em 1919, ao passo que o Constitucionalismo Social principia-se em 1917, 
com a Constituição Mexicana;  

D: o sindicato atua normativamente em consonância com a vontade da categoria, 
independendo da vontade do empregado ou empregador isoladamente considerados;  

E: a CLT foi promulgada em 1º/05/1943.  

 

23.  GABARITO: E 

I: trata-se de efeito inerente à flexibilização;  

II: o Brasil adota, substancialmente, o modelo intervencionista de regulação laboral;  
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III: entendemos que, sob o aspecto subjetivista, a definição mais correta de direito do trabalho 
seria o conjunto de princípios e regras aplicáveis às relações interpessoais por ocasião do 
trabalho, ao passo que o conceito elaborado se dá sob o enfoque finalista ou funcional;  

IV: trata-se do princípio da imperatividade, do qual decorre o princípio da indisponibilidade;  

V: correta a assertiva, que coteja as correntes que procuram definir a natureza jurídica do 
Direito do Trabalho. 

 

24. GABARITO: D 

A: correto, conforme doutrina de Alfredo Rocco;  

B: conforme salienta Godinho, após amplo exame das teorias que cercam a matéria, 
enfocada a substância nuclear do direito do trabalho (relação de emprego) e seu cotejo 
comparativo com a substância dos demais ramos jurídicos existentes, não há como escapar-
se da conclusão de que o ramo justrabalhista situa-se no quadro componente do Direito 
Privado;  

C: correto, por definição;  

D: além da impossibilidade tout court de supressão de direito adquirido por lei em sentido 
amplo (CF, art. 5º, XXXVI), não é objeto da interpretação a supressão ou criação de direitos;  

E: correto; ademais, a evolução do direito sumular brasileiro caminha para o reconhecimento 
da jurisprudência como fundamento de validade do processo decisório (por exemplo, o 
advento das súmulas impeditivas de recursos ou o aumento de competências dos juízes 
relatores, nos tribunais, para decidirem monocraticamente com base em jurisprudência).  

 

25. GABARITO: E. 

I: A Lei Le Chapelier, causadora de uma onda de distúrbios e massacres, foi escrita e 
defendida por Issac René Guy le Chapelier, proibindo os sindicatos, as greves e as 
manifestações dos trabalhadores. Alegando a defesa da “livre empresa” e da iniciativa 
privada, as penas a aplicar aos sindicalistas podiam ir desde avultadas quantias em dinheiro 
e privação de direitos de cidadania até à pena de morte (Arts. 7 e 8, ao passo que o valor 
igualdade passou a ser considerado a partir, principalmente, de 1848 (ano da Primavera dos 
Povos e da publicação do Manifesto Comunista);  

II: o Direito do Trabalho assenta-se na Justiça Distributiva;  

III: a valorização da autonomia privada coletiva (autodeterminação sindical) é decorrência do 
pacto fordista, e não da flexibilização;  

IV: o que tem guarida constitucional é a liberdade sindical, que não se confunde com a 
desregulação. 

 

26. GABARITO: D 

A: art. 114, I, da CF;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Greve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
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B: incorreto, pois tudo que é juridicamente relevante comporta um conceito jurídico;  

C: incorreto, pois o Direito do Trabalho possui autonomia científica, doutrinária, legislativa e 
didática;  

D: correta, conforme definição;  

E: tal não se dá com o trabalho escravo (obs: v. art. 1º do Anexo I da Declaração de 1944 da 
OIT).  

 

27. GABARITO: D 

A: escreveu a Populorum Progressio;  

B: escreveu a Mater et Magistra;  

C: escreveu a Rerum Novarum;  

D: escreveu a Divini Redemptoris. 

 

28. GABARITO: B. 

 


