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CAPÍTULO  01 
Fontes e Princípios de 

Direito do Trabalho
Neste capítulo, será brevemente visto o históri-

co do Direito do Trabalho para mostrar de onde veio 
e porque existe a matéria que irá iniciar o estudo. Na 
sequência, serão estudadas as fontes de Direito do 
Trabalho, aprofundando o estudo de onde provêm as 
normas trabalhistas. Por fim, serão estudados os prin-
cípios mais importantes de Direito do Trabalho, os 
quais permeiam todo o estudo da matéria e auxiliam o 
aluno a entender a razão da legislação trabalhista.

Surgimento do Direito do Trabalho 
e sua Natureza Jurídica

É importante estudar resumidamente o histórico 
do Direito do Trabalho para entender, de forma fácil, 
o porquê de ele ter sido criado e porque existe ainda 
hoje, compreendendo-se, então, sua principiologia.

Na Europa, após a eclosão da Revolução Industrial, 
no século 18, houve a substituição do regime feuda-
lista pelo regime capitalista, o que transformou com-
pletamente a organização da sociedade e o modo de 
produção de bens.

As pessoas, que antes estavam intimamente ligadas 
aos feudos, foram expulsas das fazendas e migraram 
para as cidades em busca de trabalho remunerado 
nas novas indústrias que se instalavam, formando 
pequenas vilas ao seu redor. A produção começou a ser 
feita em grande escala para ser vendida ao máximo de 
consumidores possível, superando limites territoriais 
do Estado produtor.

Como não existia Direito do Trabalho, os capitalis-
tas exigiam o máximo que podiam de seus operários: os 
salários eram baixos, as jornadas de trabalho eram de 
sol a sol (podiam chegar a 16 horas), o ambiente era in-
salubre e perigoso, não havia repousos regulares nem 
folgas semanais, crianças, desde muito novas, já traba-
lhavam e acidentes do trabalho eram comuns.

As condições eram tão precárias que os trabalha-
dores começaram a se revoltar, fazendo greves, mani-
festações, quebrando máquinas. As ideias socialistas 
ganharam força e vários adeptos dentre os operários, 
sendo que muitos desejavam e pregavam acerca da 
“Revolução Socialista”. A tensão social era muito 
grande.

Os trabalhadores organizaram-se em sindicatos e 
passaram, cada vez com mais força, a reivindicar con-
dições melhores. Os conflitos ficavam cada vez mais 
graves. O Papa Leão XIII publicou, em 1891, a encícli-
ca Rerum Novarum, que tratou da “questão social do 
trabalho” e teve grande repercussão na época.

Os Estados Nacionais buscavam soluções para 
o problema social enfrentado, de forma a instaurar a 
“paz social” e evitar a Revolução Socialista. Assim, no 
Tratado de Versalhes, que pôs fim à 1ª Guerra Mundial, 
um capítulo foi dedicado exclusivamente para falar 
sobre o Direito do Trabalho, o qual foi aceito pelas prin-
cipais potências europeias, de forma a evitar a concor-
rência desleal entre países, e pelas empresas dentro 
dos próprios Estados (chamado “dumping” social).

Esse Tratado é o marco do surgimento do Direito do 
Trabalho, pelo qual foi criada a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) e, pela primeira vez, criou-se uma 
legislação sistematizada que tratou de férias, limitação 
da jornada de trabalho e repouso semanal, sistema de 
inspeção do trabalho e idade mínima para o trabalho.

Assim, o Estado passou a intervir nas relações entre 
particulares, criando o Direito do Trabalho. É essa inter-
venção que causa divergência entre doutrinas acerca 
da Natureza Jurídica do Direito do Trabalho - se ramo 
do Direito Público ou do Direito Privado, ou ainda, se 
categoria especial de Direito Social ou Direito Misto.

As bancas de concursos tendem a considerar que o 
Direito do Trabalho é ramo do Direito Privado.
Fontes Formais e Fontes Materiais

Quando se fala em fontes do Direito, estuda-se de 
onde surgem as normas jurídicas, de onde vêm as leis, 
regulamentos etc. A CLT dispõe a respeito do tema no 
art. 8º, mas confunde alguns conceitos:

Art� 8º - As autoridades administrativas e a Justiça 
do Trabalho, na falta de disposições legais ou con-
tratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurispru-
dência, por analogia, por equidade e outros princí-
pios e normas gerais de direito, principalmente do 
direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos 
e costumes, o direito comparado, mas sempre de 
maneira que nenhum interesse de classe ou particu-
lar prevaleça sobre o interesse público.
Parágrafo único - O direito comum será fonte subsi-
diária do direito do trabalho, naquilo em que não for 
incompatível com os princípios fundamentais deste.

Fontes Materiais
São os fatos que condicionam o surgimento de um 

direito. São os acontecimentos na vida da sociedade 
que demandam respostas jurídicas. No caso do Direito 
do Trabalho, as fontes materiais são os conflitos entre 
capital e trabalho; por exemplo, o grave conflito social 
vivido após a Revolução Industrial, que foi solucionado 
com a criação do ramo trabalhista.

Fontes Formais
As fontes formais são a exteriorização da regra 

jurídica, ou seja, como ela aparece para o mundo - as 
Leis são o exemplo mais fácil de visualizar. Em geral, 
elas devem ter caráter geral e impessoal. Existem as 
fontes formais heterônomas e as autônomas. 

Fontes Formais Heterônomas
São aquelas criadas por agentes externos, não 

pelos destinatários das regras. Em geral, é o Estado 
quem as cria.
São fontes formais heterônomas:

Constituição e as Emendas Constitucionais
A Constituição é o que embasa todas as outras 

fontes, servindo de parâmetro de validade para o Direito 
brasileiro, sendo a mais importante fonte formal.

Leis, Medidas Provisórias e Decretos
As leis ordinárias, complementares ou delegadas 

são a maior parte das fontes formais, uma vez que elas 
regulam a maior partes das relações humanas, exter-
nando as regras jurídicas aplicáveis às mais diversas si-
tuações.

Os decretos expedidos pelo Presidente da Repú-
blica servem para regulamentar uma lei, muitas vezes 
ampliando ou diminuindo seu alcance, de forma que 
têm caráter geral, sendo considerados fonte formal.
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Sentenças Normativas
Emanadas em dissídios coletivos, criam direitos e 

são aplicáveis às diversas relações de trabalho abrangi-
das pelo acórdão, não se restringindo a um trabalhador.

Sentença Arbitral
Segundo comando do CPC, sentença arbitral é 

título executivo judicial, de forma que tem força obri-
gatória. No Direito do Trabalho, a arbitragem serve, 
basicamente, para resolver conflitos coletivos, fazendo 
o papel da sentença normativa, de forma que o laudo 
arbitral terá caráter geral.

Convenções e Tratados Internacionais
Depois de ratificados pelo Congresso Nacional, são 

considerados fontes formais, pois passam a integrar o 
ordenamento brasileiro, seja como lei federal, seja com 
status de emenda constitucional ou status supralegal.

Princípios de Direito
Tem-se entendido atualmente que os princípios 

são fontes do Direito, uma vez que, em diversas si-
tuações, são utilizados para resolver conflitos, tendo 
caráter de norma jurídica não escrita.

Súmulas Vinculantes do STF
A doutrina tem considerado as súmulas vinculantes 

do STF fontes formais heterônomas, dado seu caráter 
geral e obrigatório.

Fontes Formais Autônomas
Os destinatários criam as normas jurídicas que 

lhes são aplicáveis, com sua própria autonomia. 
São fontes formais autônomas:

Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo 
Coletivo do Trabalho
As convenções coletivas sempre são firmadas entre 

dois ou mais sindicatos (Sindicato dos Trabalhadores X 
Sindicato dos Empregadores). Já os acordos coletivos 
são firmados pelo sindicato dos trabalhadores com 
uma ou mais empresas (Sindicato X Empresa). Ambos 
criam regras e direitos para as categorias abrangidas 
pelo instrumento.

Usos e Costumes
Costumes são a prática reiterada de algum ato, que 

se acredita obrigatória no âmbito da sociedade, por 
exemplo, formar fila. Usos são uma prática reiterada 
dentro de uma relação jurídica individualizada, espe-
cialmente num contrato de emprego.

No Direito do Trabalho, os usos geram direitos sub-
jetivos para o empregado, tornando-se uma espécie 
de cláusula contratual, por exemplo, “se alguém que, 
durante anos, pôde folgar no sábado e passa a traba-
lhar nesse dia, terá que ser indenizado por isso”. 

Um exemplo de costume que se tornou direito é o 
13º salário, conhecido também como gratificação de 
Natal, pois, bem antigamente, era dado espontanea-
mente por vários empregadores a seus empregados. 
De tão recorrente, acabou sendo positivado como lei e 
hoje é direito constitucional de todos os empregados.

Regulamento de Empresa
Ele integra os contratos de trabalhos e a alteração 

só afeta o contrato dos trabalhadores que ingressaram 
na empresa após a modificação (súmula 51/TST). Há di-
vergência doutrinária, mas a posição que prevalece é a 
de fonte autônoma.

SUM-51 - norma regulamentar. Vantagens e opção 
pelo novo regulamento. Art. 468 da CLT
I� As cláusulas regulamentares, que 

revoguem ou alterem vantagens deferidas 
anteriormente, só atingirão os trabalhado-
res admitidos após a revogação ou altera-
ção do regulamento.

II� Havendo a coexistência de dois regulamen-
tos da empresa, a opção do empregado por 
um deles tem efeito jurídico de renúncia às 
regras do sistema do outro.

Contrato de Trabalho
Nem todos os autores consideram o contrato de 

trabalho como fonte, pois “cria direitos” somente para 
uma pessoa, e não de forma geral. A FCC e a Vunesp 
já se manifestaram e o consideram fonte formal 
autônoma.

Jurisprudência
Denominam-se jurisprudência as reiteradas 

decisões judiciais acerca de uma matéria. “Embora 
polêmica,” a tendência atual é considerá-la fonte, até 
mesmo porque muitas súmulas do TST praticamen-
te criam direitos; por exemplo, a súmula 291. Essa é a 
posição de Maurício Godinho Delgado1.

Não São Fontes
Equidade
Apesar de constar no art. 8º da CLT, entende-se 

atualmente que ela não é fonte. A equidade pode ter 
dois significados:

 ˃ É entendida como um método de interpretação 
e alcance da norma, atenuando o rigor de uma 
regra jurídica, para evitar que a lei sirva para que 
sejam cometidas injustiças.

 ˃ É forma de criar uma regra jurídica com base em 
critérios de justiça abstratos, sem ter como base 
a legislação positivada (lei, decretos etc.). Mas, 
nesse caso, criam normas para um caso concreto, 
válido entre partes específicas, e não de caráter 
geral e impessoal.

Doutrina
Não é fonte apesar de ser muito importante para 

a solução de casos concretos. Não vincula ninguém, é 
somente a opinião de algum jurista.

Analogia
Não é fonte apesar de constar em textos de lei 

como fonte supletiva. 
É, na verdade, método de integração das normas 

jurídicas, em que se utiliza uma norma existente para 
resolver um caso semelhante, mas que não esteja no 
âmbito de aplicação daquela norma; por exemplo, 
súmula 229/TST.

SUM-229 - Sobreaviso. Eletricitários. Por aplicação 
analógica do art. 244, § 2º, da CLT, as horas de so-
breaviso dos eletricitários são remuneradas à base 
de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza 
salarial.

Hierarquia Entre as Fontes
Em princípio, a pirâmide de hierarquia entre fontes 

é, resumidamente, a seguinte:
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 11ª Ed. São 
Paulo LTR, 2012. P. 168
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Constituição Federal

Emenda Constitucional

Leis Complementares, Ordinárias, 
Delegadas, Medida Provisória.

Decretos

Sentença Normativa e Sentença 
Arbitral em dissídios coletivos

Convenções Coletivas de Trabalho, 
Acordos Coletivos de Trabalho

Costumes, Contrato de Trabalho

Acontece que, como será melhor detalhado, existe 
o princípio da norma mais favorável, de forma que, 
no Direito do Trabalho, tal pirâmide é flexível, muitas 
vezes aplicando-se uma Convenção ou mesmo uma 
disposição do contrato de trabalho em detrimento de 
uma norma de hierarquia superior.

Tal orientação, além de decorrer do princípio da 
norma mais favorável, é expressa na Constituição, uma 
vez que, antes de listar os direitos constitucionais dos 
trabalhadores, o artigo 7º afirma que estes podem ter 
“outros (direitos) que visem à melhoria de sua condição 
social”.

Por exemplo, a CF determina que a jornada de 
trabalho é, em regra, de 44 horas semanais, mas as 
partes podem acordar que seja de 35 horas e isso não 
viola a Constituição. 
Princípios de Direito do Trabalho

Os princípios são ideias que surgem da prática e 
reflexão jurídica e estão na base de toda uma cons-
trução jurídica; por exemplo, o princípio da boa-fé. Os 
princípios podem ter três funções específicas:

Informativa, pois inspira o legislador e, muitas 
vezes vincula-o na criação de normas jurídicas.

Interpretativa, tendo em vista que os princípios 
orientam a forma de interpretar uma lei para que ela 
possa cumprir satisfatoriamente seu papel.

Normativa, uma vez que, quando a lei for omissa, 
os princípios podem ser utilizados para resolver os con-
flitos postos em juízo. 

Há diversos princípios gerais que regem todos os 
ramos do Direito; por exemplo, princípio da boa-fé, 
da razoabilidade/proporcionalidade, da ampla defesa, 
de não se beneficiar da própria torpeza, princípio da 
igualdade. Em cada ramo do Direito, eles são moldados 
pelos princípios específicos de cada área, sendo que, 
para o Direito do Trabalho, são vários, e muitos nem 
são considerados por todos os autores. Os mais tradi-
cionalmente citados são:

Princípio da Proteção
Também conhecido como princípio tutelar, ele 

orienta que as normas trabalhistas. Em geral, existem 
para proteger a parte mais fraca da relação de 
emprego, que é o empregado. Assim, este princípio 
visa a corrigir, por meio de normas jurídicas, uma de-
sigualdade de fato existente entre o empregador e o 
empregado - lembre-se da super exploração existente 
na época da Revolução Industrial. Apesar de repercutir 
em todos os outros princípios, usualmente este princí-
pio é divido pela doutrina em 3 subprincípios:

Princípio do “In dúbio pro operário”
Também conhecido como “in dúbio pro mísero”, 

significa que, se uma norma pode ser interpretada de 
duas formas, utiliza-se a que for mais benéfica para o 
empregado. Isso evita, por exemplo, que uma empresa 
escreva um contrato de forma dúbia propositalmente.

Este princípio não se aplica ao Processo do 
Trabalho. Cada parte tem que provar os fatos que lhe 
cabe provar. Quando a prova é divida (por exemplo, 
há elementos que indicam que o trabalhador prestava 
horas extras e há elementos que indicam que ele não 
prestava), então, o juiz deve analisar todo o conjunto 
probatório e decidir.

Princípio da Norma mais Favorável
Age em 3 frentes. A primeira é na fase legislativa 

de criação de novas normas, por exemplo, por meio do 
comando constitucional do art. 7º, caput, o qual deter-
mina que:

Art� 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

A segunda frente é interpretativa. Atuando em 
conjunto com o princípio do “in dúbio pro operário”, 
informa que a interpretação mais favorável ao empre-
gado é a que deverá prevalecer.

Por fim, como critério de hierarquia, é aplicado 
quando existem duas normas regulando, ao mesmo 
tempo, o contrato de um trabalhador, ocasião em que 
se deve aplicar aquela norma que seja mais favorável 
ao empregado. Como exposto anteriormente, a hierar-
quia entre as fontes no Direito do Trabalho obedece a 
esse critério.

Contudo, há exceções ao princípio ora tratado. Por 
exemplo, o artigo 623 da CLT, que, segundo entendi-
mento predominante, foi recepcionado pela Consti-
tuição Federal, dispõe que o sindicato não pode firmar 
Convenção ou Acordo Coletivo que contrarie as políti-
cas salariais do governo caso existentes. O objetivo é 
ajudar na política de contenção da inflação.

Art� 623� Será nula de pleno direito disposição de 
Convenção ou Acordo que, direta ou indiretamen-
te, contrarie proibição ou norma disciplinadora da 
política econômico-financeira do Governo ou con-
cernente à política salarial vigente, não produzindo 
quaisquer efeitos perante autoridades e repartições 
públicas, inclusive para fins de revisão de preços e 
tarifas de mercadorias e serviços.

O artigo 620, da CLT, evidencia tal princípio:
Art� 620� As condições estabelecidas em Convenção 
quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as esti-
puladas em Acordo.

A respeito do tema ACT x CCT, é necessário fazer 
uma observação acerca da forma como é aplicado o 
princípio da norma mais favorável. Quando ocorre o 
confronto Acordo Coletivo x Convenção Coletiva, em 
que cada um deles é, em parte, melhor que o outro, 
surgem 3 teorias para solucionar “o que é o mais 
benéfico” - teoria da acumulação, teoria do congloba-
mento e teoria do conglobamento mitigado.

A Teoria da Acumulação, minoritária, informa que 
se deve pinçar em cada instrumento as disposições 
mais benéficas. Essa teoria é a menos aceita. 

Já a Teoria do Conglobamento, majoritária, 
informa que se deve escolher o instrumento mais 
benéfico em sua totalidade, sem mesclar os documen-
tos. Essa é a teoria que deve ser marcada como correta 
quando estiver em debate ACT x CCT.
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Por fim, a Teoria do Conglobamento Mitigado foi 

adotada expressamente pela lei para regular os con-
tratos dos trabalhadores contratados ou transferidos 
para trabalhar no exterior. Essa teoria informa que se 
aplicam ao contrato as disposições mais benéficas em 
relação a cada matéria, ou seja, comparam-se institu-
tos inteiros.

Em um exemplo hipotético, poderiam ser aplicadas 
da legislação nacional as disposições acerca das férias e 
do salário, mas da legislação estrangeira poderiam ser 
aplicadas as disposições quanto a repouso semanal e 
dispensa do empregado.

Lei 7064/1982 - Dispõe sobre a situação de tra-
balhadores contratados ou transferidos para prestar 
serviços no exterior.

Art� 3º - A empresa responsável pelo contrato de 
trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, 
independentemente da observância da legislação do 
local da execução dos serviços:
II� A aplicação da legislação brasileira de 

proteção ao trabalho, naquilo que não 
for incompatível com o disposto nesta Lei, 
quando mais favorável do que a legislação 
territorial, no conjunto de normas e em 
relação a cada matéria.

Princípio da Condição mais Benéfica
Este princípio atua no plano do próprio contrato 

de trabalho, ou seja, informa que, a partir do momento 
em que uma regra adere ao contrato de trabalho, ela só 
pode ser alterada para melhor. Assim, alterações pos-
teriores na legislação ou no regulamento da empresa, 
se piores, não afetam os contratos dos trabalhadores 
atuais, somente dos futuros trabalhadores. 

Não importa se as condições haviam sido estipula-
das por escrito ou verbalmente, elas só podem mudar 
para melhor.

Quanto às Convenções e Acordos Coletivos, o TST 
alterou recentemente seu posicionamento consubs-
tanciado na súmula 277, de forma que as cláusulas 
normativas (aquelas que criam direitos) integram 
os contratos de trabalho, vigorando até que outra 
convenção ou acordo coletivo as revogue ou altere� 
Mesmo após o prazo de vigência do ACT ou do CCT, 
não havendo nova negociação coletiva, as cláusulas 
normativas continuam operando efeitos nos contra-
tos de trabalho� Somente deixam de operar efeitos as 
cláusulas obrigacionais e as cláusulas de garantia�

Anteriormente, o TST entendia que as condições es-
tipuladas em ACT ou CCT somente valeriam no prazo de 
vigência dos instrumentos coletivos, de forma que essa 
questão tem grandes chances de ser objeto de prova�

Sum-277 - Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo 
Coletivo de Trabalho. Eficácia. Ultratividade. As cláu-
sulas normativas dos acordos coletivos ou conven-
ções coletivas integram os contratos individuais de 
trabalho e somente poderão ser modificadas ou su-
primidas mediante negociação coletiva de trabalho 

Outra exceção ao princípio são os adicionais que 
os empregados recebem, chamados também de sa-
lário-condição, uma vez que tais parcelas são pagas 
em razão de uma condição mais gravosa em que é 

desenvolvido o trabalho. Exemplificando, os adicionais 
por trabalho noturno, insalubre e perigoso somente 
são devidos enquanto existentes as condições que os 
justificam; cessadas estas, não serão mais pagos. Nesse 
sentido, alguns entendimentos do TST:

Sum-265 - Adicional Noturno. Alteração de Turno de 
Trabalho. Possibilidade de Supressão. A transferên-
cia para o período diurno de trabalho implica a perda 
do direito ao adicional noturno.
Sum-80 - Insalubridade. A eliminação da insalubrida-
de mediante fornecimento de aparelhos protetores 
aprovados pelo órgão competente do Poder Executi-
vo exclui a percepção do respectivo adicional.
Sum-248 - Adicional de Insalubridade. Direito Ad-
quirido. A reclassificação ou a descaracterização da 
insalubridade, por ato da autoridade competente, 
repercute na satisfação do respectivo adicional, sem 
ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irreduti-
bilidade salarial. 
OJ-Sdi1-172 - Adicional de Insalubridade ou Periculo-
sidade. Condenação. Inserção em Folha de Pagamen-
to. Condenada ao pagamento do adicional de insalu-
bridade ou periculosidade, a empresa deverá inserir, 
mês a mês e enquanto o trabalho for executado sob 
essas condições, o valor correspondente em folha de 
pagamento.

Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos 
O Direito do Trabalho não é questão de escolha 

pelas partes. Assim sendo, o trabalhador, em regra, 
não pode renunciar aos seus direitos. Quando fizer isso 
durante o contrato, poderá acionar o empregador na 
Justiça, desde que o seu direito não esteja prescrito.
Tal princípio está insculpido na CLT

Art� 9º - Serão nulos de pleno direito os atos pratica-
dos com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar 
a aplicação dos preceitos contidos na presente Con-
solidação.
Art� 444 - As relações contratuais de trabalho podem 
ser objeto de livre estipulação das partes interessa-
das em tudo quanto não contravenha às disposições 
de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que 
lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades 
competentes.

É muito comum, na Justiça do Trabalho, haver 
acordos entabulados pelas partes em que não se reco-
nhece o vínculo de emprego, antes de ser publicada a 
sentença. É predominante, na doutrina e jurisprudên-
cia, que esses acordos não violam tal princípio, uma 
vez que não há sentença declarando o vínculo, ou seja, 
ainda não se tem certeza se o trabalhador era mesmo 
empregado ou não, se tinha ou não direito ao que 
estava pedindo - ele poderia ter exagerado muito.

De qualquer forma, no Direito do Trabalho, a 
renúncia, de forma geral, é vedada, e a transação é 
exceção, tendo algumas súmulas detalhado o tema.

Sum-276 - aviso prévio. Renúncia pelo empregado. 
O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo em-
pregado. O pedido de dispensa de cumprimento não 
exime o empregador de pagar o respectivo valor, 
salvo comprovação de haver o prestador dos serviços 
obtido novo emprego. 
Oj-sdc-30 - estabilidade da gestante. Renúncia ou 
transação de direitos constitucionais. Impossibilida-
de. Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção 
à maternidade foi erigida à hierarquia constitucio-
nal, pois retirou do âmbito do direito potestativo do 
empregador a possibilidade de despedir arbitraria-
mente a empregada em estado gravídico. Portanto, 
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a teor do artigo 9º da CLT, torna-se nula de pleno 
direito a cláusula que estabelece a possibilidade de 
renúncia ou transação, pela gestante, das garantias 
referentes à manutenção do emprego e salário.

Um exemplo dado por Maurício Godinho Delegado2 
a respeito de renúncia válida é a renúncia à estabilida-
de pelo dirigente sindical que solicita ou aceita livre-
mente ser transferido para local fora da base territorial.

Art� 543 - O empregado eleito para cargo de admi-
nistração sindical ou representação profissional, 
inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não 
poderá ser impedido do exercício de suas funções, 
nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte 
ou torne impossível o desempenho das suas atribui-
ções sindicais.
§ 1º - O empregado perderá o mandato se a trans-
ferência for por ele solicitada ou voluntariamente 
aceita.

Princípio da Continuidade da Relação de 
Emprego
A relação de emprego foi pensada para que o tra-

balhador se integrasse em uma empresa e lá permane-
cesse por longo período, evitando-se a rotação de mão 
de obra. Desse princípio decorre que a regra no Direito 
do Trabalho seja o contrato por prazo indeterminado. 
O contrato por prazo determinado é exceção.

Esse princípio é inferido de algumas disposições 
constitucionais.

Art� 7º� I - Relação de emprego protegida contra des-
pedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de 
lei complementar, que preverá indenização compen-
satória, dentre outros direitos;
XXI� Aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 
nos termos da lei;

Sum-212 despedimento. Ônus da prova. O ônus de 
provar o término do contrato de trabalho, quando 
negados a prestação de serviço e o despedimento, é 
do empregador, pois o princípio da continuidade da 
relação de emprego constitui presunção favorável ao 
empregado.

Essa súmula significa que, em uma eventual ação, 
o empregado provou que, de alguma forma, trabalhou 
para a empresa. Assim, é ônus do empregador provar 
que tal trabalho não se constituiu numa relação de 
emprego, mesmo que ele tenha negado a prestação do 
serviço. 

Esse princípio também inspira a redação do artigo 
10 da CLT:

Art� 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da 
empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 
empregados.

Isso significa que, se houver sucessão entre em-
pregadores, isso não afetará o emprego, ou seja, o 
sucessor, via de regra, passa a responder pelos créditos 
dos trabalhadores da empresa sucedida.

Princípio da Inalterabilidade Contratual 
Lesiva
Estampado no artigo 468 da CLT, determina que 

as alterações nos contratos sejam sempre de comum 
acordo, e, mesmo assim, que não resultem, direta ou 
indiretamente, em prejuízo para o empregado.

Art� 468 - Nos contratos individuais de trabalho só 
é lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento, e ainda assim desde que não 

2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 11ª Ed. São 
Paulo LTR, 2012. P. 213

resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao em-
pregado, sob pena de nulidade da cláusula infringen-
te desta garantia.
Parágrafo único - Não se considera alteração uni-
lateral a determinação do empregador para que o 
respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, an-
teriormente ocupado, deixando o exercício de função 
de confiança.

Entretanto, não se pode ignorar que o empregador 
tem o poder de gestão de seu negócio, e, em função 
disso, pode fazer pequenos ajustes nos contratos de 
trabalho, de forma unilateral, desde que não prejudi-
que o empregado - tal poder é chamado de jus variandi. 
Por exemplo, pode-se alterar, em poucos minutos, 
para fazer coincidir com o horário do ônibus, o horário 
de início do turno de trabalho.

Desse princípio decorrem várias interpretações ju-
risprudenciais pertinentes, consolidadas em Súmulas e 
Orientações Jurisprudenciais, que serão estudadas no 
tópico “Alteração do Contrato de Trabalho”.

Princípio da Primazia da Realidade
Significa que importa o que ocorre na prática, 

sendo irrelevante o nome dado à situação. Desse 
modo, havendo provas de que o contido em docu-
mentos não correspondeu à realidade, pode o juiz dar 
nova qualificação jurídica aos fatos. Por exemplo, se 
uma pessoa é contratada como autônoma, mas estão 
presentes todos os requisitos da relação de emprego, 
está configurada a fraude e, então, o juiz reconhecerá 
o vínculo de emprego e condenará a empresa a pagar 
todos os direitos sonegados.

Outro exemplo: se os empregados fazem hora 
extra, mas a empresa não os deixa anotar no ponto 
o verdadeiro horário trabalhado, e isso for provado, 
então, ela pagará todas as horas extras.
Tal princípio foi previsto expressamente pela CLT:

Art� 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados 
com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a apli-
cação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

Princípio da Intangibilidade Salarial
Na relação de emprego, em geral, o empregado 

só dispõe da sua força de trabalho; assim, após o mês 
laborado, espera receber seu salário, que tem caráter 
alimentar. Como o trabalhador não pode viver sem 
seu salário, o sistema jurídico o protege não só contra 
abusos do empregador, mas também contra interfe-
rências de credores do empregado e de credores da 
empresa.

O estudo de tais proteções será aprofundado no 
capítulo referente à remuneração, mas, basicamente, 
elas impedem descontos indevidos no salário por parte 
do empregador, assegurando, de qualquer forma, no 
mínimo 30% pagos em dinheiro; fixam limites tem-
porais para pagamento do salário, bem como que 
seja pago em moeda nacional; impedem a penhora 
do salário em razão de dívida do empregado, salvo a 
pensão alimentícia; em caso de falência, os créditos 
trabalhistas são preferenciais a outros.

Princípio da Irredutibilidade Salarial
Do princípio da intangibilidade salarial, derivou o 

princípio de irredutibilidade de salário, que está alber-
gado na Constituição Federal.

A regra geral é que o salário não pode ser reduzido, 
contudo, é possível a redução desde que negociada 


