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RESUMO 

 

A Constituição brasileira busca regularizar da maneira mais ampla possível os 

direitos fundamentais alicerçados no valor e princípio supremo da dignidade da 

pessoa humana, fundamentando um Estado Democrático de Direito, para 

essencialmente conferir direitos básicos a todos para uma existência digna. Como 

fruto de uma evolução histórica, os direitos fundamentais incorporados pelo 

ordenamento representam uma verdadeira reação contra os atos que ignoravam a 

dignidade de cada ser e, em um desses cenários, especialmente inserido na relação 

trabalhista, o princípio da proteção surge para equilibrar e compor tal relação entre 

empregadores e trabalhadores, elevando o princípio tuitivo como essência axiológica 

desse ramo do Direito, fundamentado especialmente no amparo e garantia dos 

direitos fundamentais do trabalhador. No presente estudo, foi desenvolvida uma 

pesquisa bibliográfica através de livros, legislação, sites jurídicos e artigos 

relacionados ao assunto com o objetivo de analisar o princípio da proteção inserido 

no ordenamento jurídico, devidamente abalizado no princípio da igualdade, do valor 

social do trabalho e da dignidade humana para conferir amparo à parte 

reconhecidamente hipossuficiente e mais vulnerável da relação de trabalho, a fim de 

que os regramentos legais sirvam de instrumentos práticos e efetivos de proteção, 

diante do poder hierárquico e diretivo do empregador, e que não podem traduzir em 

abusos e ataques aos direitos fundamentais do obreiro. Não basta assim o 

reconhecimento da vulnerabilidade do obreiro, é preciso efetivar instrumentos legais 

protetivos em consonância com a dignidade humana, consectário lógico dos direitos 

fundamentais do trabalhador, a ser realizado de maneira proporcional e, por vezes, 

flexível, a depender do caso concreto. A proteção tem por início e fim a garantia de 

que a dignidade humana deve pressupor uma relação de trabalho regrada e 

alcançada pelo poder normativo das normas constitucionais, com o fito de conceber 

que o labor não é fim em si mesmo, mas um meio para que se alcance o avanço 

econômico, promovendo o desenvolvimento social e fornecendo subsídios 

necessários para o comprometimento cada vez mais acentuado dos direitos 

fundamentais do trabalhador.  

 

Palavras-chaves: Direitos fundamentais; Princípio da proteção; Dignidade.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian Constitution aims to regularize the broadest possible the fundamental 

grounded in the value and supreme principle of human dignity, supporting a 

Democratic State of Law, to essentially give basic rights to all for a dignified 

existence. As the result of a historical development, fundamental rights incorporated 

by legal order represents a real reaction against acts that ignored the dignity of each 

person in one of these scenarios, especially inserted into the labor relationship, the 

principle of protection comes to balance and compose such relationship between 

employers and workers, raising this principle as axiological essence of this subject, 

based especially on the protection and guarantee of fundamental rights of the 

worker. For this study, was developed a literature research using books, legislation, 

legal websites and articles related to the subject, in order to analyze the principle of 

protection insert in the legal order, properly authoritative on the principle of equality, 

the social value of the work of human dignity to confer protection to the most 

vulnerable and admittedly weak of the labor relationship in order to serve the specific 

regulations legal practical tools and effective protection, against the employer 

hierarchical power and steering that can not change into abuses and attacks on the 

fundamental rights of the worker. In conclusion, is not enough, recognizing the 

vulnerability of the worker, it is necessary to carry out protective legal instruments in 

line with the the human dignity, consectário logical fundamental rights of workers, to 

be held in a proportional manner and sometimes flexible, depending on the case. 

Protection has a beginning and end to ensure that the human dignity that must 

presuppose a working relationship achieved by orderly and normative power of 

constitutional norms, with the aim of designing that labor is not an end in itself, but a 

means to the achievement of the economic advancement by promoting social 

development and providing necessary support for the increasingly marked 

impairment of fundamental rights of the worker. 

 

KEYWORDS: Fundamental rights, protection principle, dignity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Historicamente, as relações de trabalho põem suas partes, empregador e 

obreiro, em lados contrários, em situações diametralmente opostas. 

Respectivamente, uma detentora do poder de comando e direção e do direito de 

propriedade, estando em patamar hierarquicamente superior, e a outra 

comprometida no dever de obediência, jurídica e economicamente subordinada.  

A relação, por ser necessariamente desigual e sem o controle estatal para 

seu regulamento, valendo-se apenas da autonomia de vontade das partes 

envolvidas, se tornou ao longo da história humana fundamento de arbitrariedades 

que punham em xeque direitos básicos pertencentes a todo ser humano.  

Com a construção de uma noção primeira de igualdade de direitos, percebeu-

se que sua proteção deveria ser garantida para todos indistintamente, não havendo 

mais fundamentos de que qualquer indivíduo submetesse a outrem qualquer 

situação que contrariasse sua dignidade. E esse direito de igualdade deveria ter 

efetividade, passando o Estado a ser o principal responsável para sua promoção, 

deixando assim de ser mero expectador das relações privadas, mas que com sua 

imperatividade impusesse regramentos mínimos de observância obrigatória para as 

relações privadas, especialmente as trabalhistas. A liberalidade contratual passa a 

ser regrada como consagradora da proteção necessária ao hipossuficiente. 

Os contratos de trabalho não poderiam ser mais livremente convencionados 

entre as partes, haja vista se encontrarem em situações distintas. A relação de 

trabalho compactuada era um caminho livre para a diminuição de direitos mínimos 

do trabalhador como ser humano. Sob essa nova ótica, construída ao longo dos 

anos e de sérias revoluções sociais, o Estado passou por uma metamorfose 
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ordenada pelo direito, constituindo-se mais interventor na economia e vida privada 

com o fundamento de promover o bem de todos, fomentando não só uma igualdade 

perante a lei, mas também na lei propriamente; uma igualdade substancial, real, 

palpável e ensejadora de modificações transformadoras da realidade no mundo do 

trabalho.  

A relação de trabalho passaria por sérias e radicais mudanças, as leis 

trabalhistas impostas pela Constituição de 1988 a regravam a fim de amparar a 

parte hipossuficiente dessa relação, o trabalhador. O direito do trabalho surgiu com 

essa noção de proteção integral, de forma que esta é concebida como princípio 

fundamental, essencial e basilar dessa lógica jurídica constitucional da qual emerge 

uma vontade de equilíbrio e ponderação como dínamo de ajustamento das relações 

laborais. 

O presente trabalho busca analisar o direito como regulador da vida em 

sociedade e também como fruto das evoluções sociais por ela promovidas, 

avaliando assim o direito do trabalho como verdadeira resposta às infrações aos 

direitos mínimos e fundamentais do trabalhador, tendo o princípio da proteção como 

força exponencial que embasa todas as suas regras e princípios. 

Essa resposta ainda hoje fundamenta um tratamento diferenciado e mais 

favorável para os trabalhadores, a fim de equilibrar essa relação e garantir a 

igualdade de oportunidades na relação trabalhista, ainda que em situações 

diametralmente opostas, em um patamar de igualdade jurídica, para que não haja 

qualquer fundamento desarrazoado ou desproporcional no exercício da atividade 

laboral. 

A dignidade humana, a igualdade material e o valor social do trabalho serão 

relacionados com a problemática que envolve sua efetivação nas relações entre os 
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particulares quando diante do direito da propriedade como direito fundamental, da 

livre iniciativa e do poder empregatício, evidenciando a tensão criada pelo 

constituinte brasileiro entre tais direitos que precisam ser ponderados nos casos em 

concreto. Que situações desagregam e desequilibram a concretização da dignidade 

e da igualdade material na relação trabalhista? Como avançar nessa materialização 

da dignidade e romper com o desequilíbrio na prestação protetiva jurisdicional? A 

efetivação da dignidade humana necessita avançar – não mais no campo conceitual 

–, mas ganhar uma dimensão social ampliativa, passando a nortear o eixo garantidor 

das relações trabalhistas. E, não somente esta, de outro modo alcançar outras 

esferas jurídicas, também com consequências no mundo jurídico. 

Dessa forma, o princípio da proteção será estudado e analisado 

destacadamente o corolário da igualdade substancial, encartado no art. 5º da 

Constituição Federal, que nada mais busca que comprometer os regramentos 

trabalhistas ao valor social do trabalho e a dignidade humana como valores 

supremos para a garantia dos direitos fundamentais do trabalhador e fundamentos 

da República Federativa brasileira preceituada no art. 1º dessa mesma Constituição. 

Ao definir o objeto de estudo por via de consequência, observa-se a 

necessidade de clarificar os métodos que serão utilizados para compor a pesquisa e 

posteriormente garantir o desenvolvimento deste trabalho. Com isso, o caminho a 

ser percorrido adquire um planejamento lógico e racional, mostrando-se plenamente 

possível à realização, além de possuir uma característica acadêmica obrigatória que 

visa a alcançar os elementos exigidos na produção científica obrigatória que 

seguramente alcançam os elementos exigidos na produção científica. 

Para tanto, utilizar-se-á o modelo metodológico hipotético dedutivo, partindo 

da premissa empírica delineada na relação justrabalhista, onde o ponto inicial de 
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pesquisa e sua práxis se concentra na verificação da desigualdade jurídica nela 

inserida, a fim de fundamentar a proteção do trabalhador para garantia de seus 

direitos fundamentais e de sua dignidade humana, cuja elaboração encontra 

subsídio na pesquisa bibliográfica, realizada com base nos trabalhos desenvolvidos, 

em obras sobre o tema, analisando a ordem jurídica atual e seu contexto social no 

qual nos inserimos. 

Tem-se, assim, como causas do desequilíbrio jurídico das relações 

trabalhistas, a não observância dos valores supremos, princípios e regras 

insculpidos em nossa Carta Magna, desconsiderando a eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais, gerando arbítrios que podem comprometer a dignidade 

humana dos trabalhadores, eis que ignoram a essencialidade do direito trabalhista 

embasado no princípio da proteção. 

Importa destacar que a tipologia metodológica utilizada será híbrida, isso 

porque suporta a inclusão do método histórico a se desenvolver na base da 

pesquisa, especialmente utilizada no primeiro capítulo, tornando-se, portanto, 

necessário um relato das experiências pretéritas vivenciadas na relação trabalhista e 

no direito laboral, a fim de analisar a evolução histórica da proteção ao trabalhador à 

atual contextualização do sistema trabalhista, marcando uma exposição da temática, 

fundamentando sua origem e progresso, firmando necessariamente a proteção 

contemporânea do trabalhador. 

Na consecução dessa proposta, segue a necessidade também de realizar 

uma pesquisa teórico-metodológica constitucional capaz de embasar o vigente e 

necessário sistema protetivo legal do trabalhador diante de sua reconhecida e 

patente hipossuficiência, ocupando o lugar inicial desta pesquisa, extraindo os 

principais aspectos dos direitos fundamentais do trabalhador e a garantia do valor da 
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dignidade humana como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, os 

quais promovem a preservação do amparo ao obreiro em seus mais variados 

aspectos estudados ao longo deste trabalhado. 

O primeiro capítulo tem como foco principal o estudo da evolução das 

relações do trabalho e dos mecanismos de proteção ao trabalhador, bem como 

desenvolver uma análise mais aprofundada sobre a dignidade da pessoa humana e 

os direitos fundamentais do trabalhador. 

O segundo capítulo declina-se a analisar mais profundamente a relação 

trabalhista, elencando e observando seus caracteres ou pressupostos básicos para 

sua existência, como o poder diretivo do empregador e a subordinação do obreiro, 

tencionando por fim propor uma análise mais acurada dos princípios protetivos 

indicados no direito individual do trabalho.  

O capítulo terceiro aponta para uma análise da questão referente à eficácia 

dos direitos sociais alocados em nossa Constituição Federal, numa perspectiva de 

se resguardar o necessário mínimo existencial para a promoção da dignidade 

humana na defesa e proteção desses direitos, especialmente os direitos sociais do 

trabalhador que fundamentam o princípio da proteção trabalhista. 

Por fim, o quarto capítulo explora a necessidade de se impor limites à 

aplicação prática do princípio da proteção, questionando se existe a configuração de 

uma crise de sua efetivação diante das propostas flexibilizadoras do direito 

trabalhista que atingem seu núcleo base de proteção. Nesse sentido, acerca-se a 

pesquisa que busca alcançar a aplicação e interpretação sob a ótica da 

proporcionalidade e que, como princípio, seja ponderado no caso em concreto – 

sempre observando os valores os quais se buscam proteger –, dando ênfase àquela 
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que conduza e que garanta a proteção da dignidade humana, sendo analisado como 

se apresenta sua aplicação e interpretação desse princípio na jurisprudência.  

O princípio da proteção como vetor axiológico fundamental para o direito 

trabalhista como fora concebido, se abstrai do valor supremo da dignidade humana 

que confere o amparo de garantias mínimas à parte subordinada e hipossuficiente 

da relação trabalhista, a fim de que se possibilite uma igualdade material desejada e 

necessária, dando verdadeiras e preciosas chances de desenvolvimento não só 

econômico, mas também social e humano para resguardar, antes de tudo, uma vida 

digna a todos. 
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2 O DIREITO TRABALHISTA EM CONSONÂNCIA COM OS VALORES 

CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS PARA A GARANTIA DA PROTEÇÃO DO 

TRABALHADOR 

 

O presente capítulo tem como objetivo principal discorrer sobre os direitos 

fundamentais e a dignidade da pessoa humana como valor constitucional 

fundamental, sob o enfoque de reconhecimento do valor social do trabalho como 

primado da nova ordem jurídica nacional e internacional. 

Neste sentido, avaliar-se-á se a dignidade da pessoa humana traduz somente 

um princípio orientador do sistema de direito ou se se tornou verdadeiro elemento 

fundante dos próprios ordenamentos jurídicos da atualidade, quando se reconhece a 

necessidade de proteção ao mínimo essencial para uma vida digna. 

Dessa forma, analisar-se-á que não basta ao ser humano viver, é essencial 

garantir-lhe condições essenciais a uma existência digna. Essa concepção 

consolidou-se a partir do estudo das transformações sociais que ocorreram ao longo 

da história, principalmente no âmbito das relações trabalhistas que alteraram as 

dimensões do direito. 

O reconhecimento dos direitos fundamentais do homem e do valor social do 

trabalho será analisado através do processo histórico, especialmente sob a ótica da 

exploração da classe do proletariado, das crises sociais geradas pelo liberalismo e 

pela ausência das garantias estatais mínimas, que possibilitaram condições de 

trabalho desumanas e degradantes em nome do desenvolvimento econômico. 

Neste sentido, observa-se que a valorização do trabalho humano e a 

observância aos direitos fundamentais consistem, hoje, nos principais elementos de 

promoção da dignidade do trabalhador, conforme defendida por nossa Carta Magna, 

matéria que será discutida no presente capítulo. 
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2.1 DIGNIDADE HUMANA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR 

 

A Constituição, como carta política, é a norma jurídica que cria o Estado, 

organiza as esferas de competência do poder e estabelece os princípios fundantes 

que estruturam toda a ordem jurídica. Tudo isso embasado em valores fundamentais 

existentes que servem de inspiração e limites ao Poder Constituinte na elaboração 

desse documento legal.  

É na Constituição que se encontra o fundamento de validade das normas do 

sistema jurídico e também é nela que os atos estatais em todas as suas formas 

devem se espelhar, afinal é nela que o povo1, como real detentor do poder, 

estabelece os rumos desejados pela e para a nação e expressa, através da norma 

fundamental, os valores que a sociedade prioriza e os padrões a serem por ela  

observados. 

Esse modelo de conduta a ser determinado em uma comunidade é 

estabelecido a partir de princípios que compõem não apenas os valores 

fundamentais de uma constituição, mas estabelecem todo o ordenamento jurídico, 

assumindo um papel cada vez mais importante, sobretudo se observados a partir 

das Constituições contemporâneas, onde emergem como a principal fonte 

legitimadora da atividade hermenêutica.2 

A Constituição deixou de ser mero repositório de regras e princípios, 

consubstanciando-se nos valores e princípios mais importantes para a ordem social, 

passou a ser vista principalmente como fonte normativa de todo o sistema, de forma 

que os ramos do direito e suas leis infraconstitucionais nela se fundamentam. 

                                                           
1
 CANOTILHO, J. J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Editora 

Almedina. 2000, p. 1.438. 
2
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 288. 



18 

 

Dessa forma, o constitucionalismo foi efetivamente transformado com o 

reconhecimento da normatividade dos seus princípios, especialmente como pontos 

axiológicos que se destacam na hermenêutica constitucional, deixando de ter 

meramente função supletiva, eis que são inspirados em valores supremos, 

passando a ter previsão, inclusive, constitucional.3   

Os valores sociais, por exemplo, inspiram os princípios, que por sua vez 

imprimem a coerência lógica do sistema jurídico, que sob o ponto de informativo 

destinado especialmente ao legislador, inspirando a atividade legislativa em sintonia 

com os princípios e valores políticos, sociais, éticos e econômicos, e considerando 

sua função normativa, se destinam ao aplicador do direito, que pode ser formatado 

diretamente ao caso concreto ou para integrar uma legislação lacunosa. 

Os valores constitucionais fundamentais são aqueles que conduzem a 

vontade social, valores supremos pré-existentes que influenciam na criação das 

regras e princípios insertos na Constituição, como por exemplo, os valores da 

justiça, igualdade, liberdade, entre outros, passando a Carta Magna a ter uma 

função garantística4. 

Dessa forma, a elaboração, a interpretação, a aplicação e o estudo das 

normas devem necessariamente observar a relevância da Constituição dentro do 

                                                           
3
 Consoante Paulo Bonavides, o ponto central da grande transformação por que passam os princípios 

reside, em rigor, no caráter e no lugar de sua normatividade depois que essa, inconcussamente 
proclamada e reconhecida pela doutrina mais moderna, salta os Códigos, onde os princípios eram 
fontes de mero teor supletório, para as Constituições, onde em nossos dias se convertem em 
fundamento de toda a ordem jurídica. Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, 
sendo normas, se tornam, doravante, as norma supremas do ordenamento. Servindo de pautas ou 
critérios por excelência para avaliação de todos os conteúdos normativos, os princípios, desde sua 
constitucionalização, que é o mesmo passo que positivação no mais alto grau, recebem como 
instância valorativa máxima categoria constitucional, rodeada do prestígio e da hegemonia que se 
confere às normas inseridas na Lei das Leis. In: Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 2011, pp. 289-290. 
4
 Afirma Canotilho, que: “Uma das principais funções da constituição é a função garantística. Garantia 

de quê? Desde logo, dos direitos e liberdades. Uma das principais dimensões do constitucionalismo 
moderno foi a de, através da constitucionalização dos direitos e liberdades, subtrair-se à livre 
disponibilidade do soberano a titularidade e exercício dos direitos fundamentais”. In: Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1440. 
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ordenamento jurídico e ter sempre em mira os valores que conduziram a sua 

criação. 

Os valores, por assim dizer, reportados para nossa Carta Magna de 1988, o 

foram através da compreensão de uma consciência jurídica da sociedade, refletindo 

a própria identidade do povo para a efetiva realização de um Estado Democrático de 

Direito. 

Sobre esse tema, Moraes destaca que nos Estados Democráticos os valores 

comuns e os princípios fundamentais são reconhecidos na esfera política, de tal 

forma que o Direito Constitucional espelha os valores sociais que alicerçam a 

convivência coletiva5. 

Esse aspecto axiológico presente na Constituição de 1988 aponta o próprio 

material genético da sociedade brasileira, expresso em valores supremos que são 

previstos em nossa carta política e de observância obrigatória em todo sistema 

normativo. 

Sobre essa função irradiante dos princípios constitucionais, e da ideia de os 

princípios consagrarem valores fundamentais da sociedade, mostra-se um 

verdadeiro fundamento sociológico. 

Através dessa concepção, a Constituição passou a ter força normativa, 

especialmente diante das transformações sociais ocorridas e da inclusão, cada vez 

mais acentuada, de novos direitos e valores fundamentais nessa Carta de Direitos, 

de maneira que passou a ter uma maior importância e supremacia6, deixando de ser 

                                                           
5
 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Conceito de Dignidade da Pessoa Humana: Substrato 

axiológioco e conceito normativo. In Sarlet, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais 
e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 110. 
6
 Sobre o tema, Landa ensina que “A Constituição aberta, entendida como um sistema jurídico e 

político, permite operar a força normativa constitucional através da interpretação constante da norma 
superior, a qual outorga uma capacidade expansiva e transformadora dos direitos fundamentais e dos 
limites do poder  em função dos consensos democráticos. Nesse sentido, a força normativa se 
encontra vinculado ao conteúdo da hierarquia constitucional e a natureza e estrutura das normas 
constitucionais (princípios e regras, normas e disposições) que lhe outorgam uma diferenciada força 
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vista apenas como uma norma de intenções de povo, transformando-se em diploma 

jurídico de fundamento de validade para todo o sistema, influenciando todos os 

ramos do direito, irradiando para o direito trabalhista o vigor com que se transforma 

no elemento construtor de um novo tempo jurídico. 

 Considerando essa importância do debate jurídico atual, a Constituição 

Federal de 1988 instaurou uma nova ordem jurídica comprometida com a proteção e 

o pleno desenvolvimento da pessoa humana, estabelecendo direitos e garantias 

fundamentais que buscam minar as vicissitudes que envolvem especialmente os 

mais vulneráveis, nos mais diversos casos. 

Os valores da dignidade da pessoa humana e o valor social que possui a livre 

iniciativa e o trabalho são fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito 

(art.1º da Constituição Federal), verdadeiros pressupostos de nosso sistema jurídico, 

indispensáveis para a sistematização do ordenamento jurídico que regula a 

sociedade, especialmente a dignidade humana. 

Como bem explicita Novais7, é na ordem constitucional de valores que a 

dignidade, juntamente com a liberdade da pessoa humana, como consequente 

prioridade do homem em relação ao Estado, necessariamente ocupa o lugar do 

topo. 

Canotilho8 afirma que tratar sobre os sistemas de direitos fundamentais e o 

sentido da dignidade humana apresenta maiores dificuldades se comparados ao 

sentido constitucional atribuído aos direitos, liberdades e garantias em seu sentido 

                                                                                                                                                                                     
normativa à diversidade das normas constitucionais, assim como uma diferenciada intensidade do 
controle constitucional. (LANDA, César. La fuerza normativa constitucional de los derechos 
fundamentales ln. Justicia Constitucional y Derechos fundamentales: Fuerza Normativa de la 
Constituición. Uruguay: Fundación Konrad Adenauer, 2011, p. 23, tradução nossa). 
7
 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011. p. 56 
8
 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Editora 

Almedina. 2000.  p. 248 
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específico, de tal forma que partindo do estudo dos direitos fundamentais, que se 

encontram constitucionalmente consagrados, de tal forma que a origem 

antropológica redireciona ao homem como cidadão, trabalhador, pessoa e como 

administrado. 

Ao se debruçar sobre o real significado da dignidade humana como valor 

constitucional fundamental, instala-se um grande desafio, por se tratar de um 

princípio orientador para elaboração de normas que visam a assegurar a proteção a 

direitos inerentes ao ser humano, tornando-se princípio orientador da maioria dos 

ordenamentos jurídicos da atualidade, especialmente do brasileiro. 

Neste sentido, a dignidade da pessoa humana deixou de constituir princípio 

orientador do direito, tornando-se a própria razão de ser da maioria dos dispositivos 

legais elaborados atualmente e, portanto, valor e princípio constitucional que 

fundamenta o reconhecimento e proteção de direitos mínimos das pessoas para 

uma existência digna9, o que hoje é conhecido como direitos fundamentais do 

homem. 

No entanto, ainda persistem inúmeros questionamentos e discussões que 

buscam compreender o real significado para o termo “dignidade da pessoa humana”, 

como já relatado, o que ocasiona uma imprecisão de sentidos capaz de alterar o 

verdadeiro sentido da norma. 

Muito embora a doutrina tenha empreendido grandes esforços na tentativa de 

estabelecer uma definição precisa do que viria a ser a dignidade da pessoa humana, 

que tem sido definida como princípio basilar do direito que resguarda as garantias 

                                                           
9
 Conforme Maria Celina Bodin de Moraes, os direitos das pessoas estão todos eles garantidos pelo 

princípio constitucional da dignidade humana e vêm a ser concretamente protegidos pela cláusula 
geral de tutela da pessoa humana. In. O Conceito de Dignidade da Pessoa Humana: Substrato 
axiológioco e conceito normativo. In Sarlet, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos 
fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 110. 
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inerentes ao ser humano, não há nenhuma interpretação definitiva capaz de 

estabelecer o seu real significado. 

Para Novais10 o conceito de dignidade assumiu diversas feições, cabendo ao 

cristianismo o seu reconhecimento como atributo inerente a todo ser humano, 

independentemente de distinção, pois se trata de um presente divino aos homens 

criados à sua semelhança, tornando-se a dignidade um atributo de valor 

indissociável do ser humano. 

Para o referido autor, no atual Estado de Direito prevalecem os ideais da 

tolerância e do pluralismo, sedimentados na dignidade e na liberdade individual, que 

mais se aproxima do ideal que busca limitar e racionalizar juridicamente a atuação 

estatal com o objetivo de assegurar a observância aos direitos e liberdades 

fundamentais. 

Em decorrência dessa imprecisão de significado, não raramente as pessoas 

invocam a dignidade da pessoa humana como forma de ver uma pretensão sua 

tutelada. Tal fato reforça a necessidade de se alcançar o verdadeiro sentido da 

expressão “dignidade” para o ordenamento jurídico, com vistas a limitar o seu uso 

indiscriminado, inclusive na proteção de interesses que nada guardam em comum 

com seu real significado. 

Rocha, ao discorrer sobre a relevância da proteção à dignidade da pessoa 

humana, enfatiza que não basta ao ser humano viver, mas é essencial que se 

garantam condições essenciais a uma existência digna11. 

Por seu turno, é cediço observar que o conceito de dignidade está 

diretamente relacionado com a capacidade do homem para compreender que a 

                                                           
10 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011. p. 56.   
11

 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O direito à vida digna. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2004. p. 

30 
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todos deve ser assegurado o essencial à satisfação de suas necessidades como ser 

humano, e que a violação aos direitos de um indivíduo, em regra, implica prejuízos 

para toda a sociedade.  

Por se tratar de fundamento que não pode ser quantificado nem delimitado, 

pois a dignidade constitui um valor absoluto, incapaz de ser mensurado ou 

substituído, dispõe de uma superioridade que inviabiliza qualquer quantificação ou 

critério de fixação do seu valor12. 

Exatamente por ser dotado de um significado amplo e de difícil quantificação 

é que o referido princípio não possui definição específica em nenhum ordenamento 

jurídico, muito embora no plano prático tenha vasta aplicação em questões que 

buscam tutelar direitos fundamentais do homem, dentre eles os direitos sociais13.  

Neste sentido, tendo em vista as dificuldades mencionadas anteriormente, 

alguns doutrinadores optaram por avaliar o referido princípio não só como valor 

superior, cuja definição precisa invocar inúmeras controvérsias, mas como princípio 

constitucional cuja aplicação produz efeitos práticos no âmbito jurídico.  

Novais14 defende que o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece 

consequências jurídicas para o Estado em diversos sentidos, gerando obrigações 

estatais para com o indivíduo, limitando sua atuação, bem como invalidando atos 

dos poderes do Estado que impliquem violação à dignidade da pessoa humana.  

                                                           
12 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum. 2004, p. 32. 
13

 Ensinam Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis que “as principais críticas formuladas contra o 
sistema de direitos fundamentais garantidos pela Constituição de 1988 relacionam-se aos direitos 
sociais. Juristas e políticos que adotam posições nitidamente político-ideológicas neoliberais 
(conservadores, do ponto de vista de uma interpretação constitucional que visa à garantia do status 
quo ante social) rejeitam o caráter dirigente da constituição, condenam a ‘inflação de direitos’ e 
principalmente a extensão dos direitos sociais, sugerindo de forma aberta ou encoberta a um regime 
de garantia quase que ilimitada das liberdades individuais. De forma contrária, autores que adotam 
posições ‘socialmente progressistas’ reclamam da falta de efetivação dos direitos fundamentais e 
principalmente dos direitos sociais.” (DIMOULIS, D; MARTINS, L. Teoria geral dos direitos 
fundamentais. 4. ed.  São Paulo: Atlas, 2012, p. 25). 
14

 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. 

Coimbra: Coimbra Editora. 2011 p. 52 
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Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana, quando elevada à 

princípio supremo, ocasiona para o Estado a obrigação de conduzir todo o seu 

ordenamento jurídico em consonância com este.  

Dessa forma, consoante o ensinamento de Pinto, a dignidade da pessoa 

humana não é apenas um valor constitucional, traduzindo-se em um valor supremo 

que confere sentido a outros bens protegidos, seja através do processo de 

elaboração de normas ou no processo de interpretação e aplicação do direito, como 

algo essencial que se impõe na realidade existente15. 

Por seu turno, no que se refere à exigibilidade de prestações estatais 

garantidoras do mínimo essencial a uma existência digna, que se funda no princípio 

da dignidade da pessoa humana, Novais16 assevera que tais prestações não estão 

pautadas exclusivamente na prestação do mínimo essencial, mas na “exigibilidade, 

juridicamente reconhecida”, de prestações que tenham por fim assegurar a todos os 

cidadãos a ajuda necessária para uma vida condigna. 

Desta feita, diante das dificuldades que se apresentam à delimitação do 

verdadeiro conceito de “dignidade”, comumente a doutrina vem relacionando esta 

com a preservação de direitos ao mínimo essencial à preservação da condição 

humana do homem, constituindo diretriz fundamental para a identificação de direitos 

fundamentais do homem. 

Peduzzi17 ressalta o caráter protetivo do princípio da dignidade ao afirmar que 

a dignidade, vista sob o prisma do estado Social, traduz uma obrigação para Estado 

de proteção ao indivíduo, conferindo todas as garantias concedidas 

                                                           
15

 PINTO, Airton Pereira. Direito do Trabalho, Direitos Humanos Sociais e a Constituição 
Federal. São Paulo: LTr, 2006, p. 87: 
16

 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. 

Coimbra: Coimbra Editora. 2011, p. 64 
17

 PEDUZZI, Maria Cristina. O princípio da dignidade da pessoa humana: na perspectiva do direito 
como integridade. São Paulo: Ed. LTr.  2009, pp. 31-32. 



25 

 

constitucionalmente. No Estado Democrático de Direito, por seu turno, a dignidade é 

vista sob o aspecto limitativo, que impõe restrições a determinadas ações do Estado 

e da própria comunidade, e como instrumento de promoção dos direitos já 

estabelecidos pelo mesmo. 

A supremacia constitucional evoca o princípio da dignidade como valor 

fundamental da ordem jurídica, princípio supremo do Estado e verdadeira unidade 

valorativa do sistema constitucional. Igualmente, apela pela proteção e efetivação 

dos direitos fundamentais constitucionais extraídos dessa dignidade, que devem ser 

observados e aplicados em todas as órbitas dos direitos, por todos os poderes 

estatais18. 

A determinação do conteúdo da dignidade humana no ordenamento jurídico 

atual é considerada como princípio e valor constitucional legitimador da força 

normativa da Constituição, eis que é plenamente passível produzir consequências 

jurídicas práticas por se transformar em um dever-ser, vinculando a atuação estatal. 

Nesse sentido, consoante Novais, a dignidade não deve ser considerada tão 

somente como valor moral ou quanto ao seu processo de valoração, destacando-se 

o referido princípio como fundamento jurídico constitucional, apto a produzir 

consequências práticas, pois quando da adoção deste pelo texto constitucional, o 

princípio da dignidade da pessoa humana trasmuda de um valor moral para um 

dever-ser jurídico que vincula todos os poderes de um Estado.19 

                                                           
18

 Conforme Flávia Piovesan, “a dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio matriz 
da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a interpretação das suas normas 
e revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que 
incorpora ‘as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o 
sistema jurídico brasileiro’. (...) É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica 
encontra seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, na tarefa de 
interpretação normativa. Consagra-se, assim, dignidade da pessoa humana como verdadeiro 
superprincípio a orientar o Direito Internacional e o Interno”. In: Direitos Humanos, o princípio da 
dignidade da pessoa humana e a Constituição de 1988. São Paulo: Max Limonadi, 2004, p. 54. 
19

NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. 
Coimbra: Editora Coimbra, 2011, p. 51. 
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Pode-se assim afirmar, primeiramente, que a dignidade da pessoa humana 

como princípio fundante e valor fundamental de nosso ordenamento jurídico limita a 

atuação estatal e confere base e subsídio direto dos direitos fundamentais20 

presentes no ordenamento jurídico21. 

A dignidade da pessoa humana possui uma concepção multidimensional, 

devendo sempre ser vista como um complexo que atua conjuntamente com os 

direitos fundamentais, assegurando a todos os indivíduos condições mínimas para 

um existência digna, de tal forma que todo indivíduo possa atuar como 

corresponsável da sua própria existência em meio à sociedade.22 

Essa compreensão levou à normatização da dignidade, através do processo 

de fundamentalização, constitucionalização e positivação dos direitos fundamentais, 

quando o homem passou a ser o centro da titularidade dos direitos23, além do que 

                                                           
20

 Conforme Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, “Direitos fundamentais são direitos públicos-
subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contido em dispositivos constitucionais e, portanto, que 
encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 
poder estatal em face da liberdade individual. In. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São 
Paulo: Atlas, 2012, p. 40. 
21

 Sobre a relação que vincula os direitos fundamentais relativos à liberdade e o princípio da 
dignidade da pessoa humana, Paulo Bonavides afirma que “enquanto valores históricos e filosóficos, 
nos conduzirá sem óbices ao significado de universalidade inerente a esses direitos da pessoa 
humana”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
562) 
22

 Ingo Sarlet define a dignidade da pessoa humana como uma “qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano como venha a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos 
demais seres que integram a rede da vida”. (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa 
humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012, p. 73) 
23

 Designa-se por constitucionalização a incorporação de direitos subjetivos do homem em normas 
formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador 
ordinário. A constitucionalização tem como consequência mais notória a proteção dos direitos 
fundamentais mediante o controle jurisdicional da constitucionalidade dos atos normativos 
reguladores destes direitos. Por isso e para isso, os direitos fundamentais devem ser compreendidos, 
interpretados e aplicados como normas jurídicas vinculativas e não como trechos ostentatórios ao 
jeito das grandes “declarações de direitos”. (CANOTILHO, J.J Gomes. Direito constitucional e 
Teoria da Constituição. Coimbra: Editora Almedina. 2000, p. 378). 
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passou a ser prevista constitucionalmente como fundamento em nosso Estado 

Democrático de Direito.24 

Considerando o homem como centro da titularidade dos direitos, 

compreendendo-o como um ser dotado de dignidade, os direitos fundamentais do 

homem passaram a ser reconhecidos pelo direito, sendo estes primeiramente 

direitos de resistência e limitação dos poderes estatais. 

Os direitos fundamentais do homem surgem basicamente para que se 

concretize a dignidade humana, sejam eles coletivos, individuais ou sociais, pouco 

importando seu grau de abstração, eficácia ou aplicabilidade, sempre imprimindo um 

dever de proteção e promoção desses direitos, funcionando como verdadeira 

barreira essencial e mínima para evitar ataques a esses direitos. 

A proteção da dignidade não se encerra apenas na relação entre Estado e 

indivíduo, mas as arbitrariedades também podem ser realizadas por particulares. O 

Estado não era o único que poderia lesar direitos fundamentais, devendo estes 

direitos serem protegidos e garantidos também na relação entre particulares, 

originando outra dimensão dos direitos fundamentais, especialmente para a 

proteção dos trabalhadores. 

Corroborando com esse entendimento, Silva ressalta que o rompimento do 

pensamento que conferia exclusividade ao Estado como violador dos direitos 

humanos, passando a admitir a violação também por cidadãos, foi igualmente o 

                                                           
24

 Tal concepção, à evidencia, aplica-se também, ao nosso constitucionalismo, igualmente 
caracterizado por uma Constituição de cunho marcadamente compromissário, mas que – como já 
frisado – erigiu a dignidade da pessoa humana à condição de fundamento de nosso Estado 
democrático de direito, como, de resto, já tem sido amplamente sustentado também na doutrina pátria 
(SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito: os direitos fundamentais nas 
relações entre particulares.1.ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 92). 



28 

 

principal responsável por um processo de transformação no sistema de “produção 

de efeitos dos direitos fundamentais” nas relações entre Estado e indivíduo25.  

Com isso, percebeu-se que a dignidade humana, como valor fundamental, 

não pode se deter apenas como instrumento de resistência estatal em relação aos 

direitos de primeira dimensão, porém sua aplicação deve-se dar também, mutatis 

mutandis, na implementação dos direitos sociais, especialmente quanto aos direitos 

fundamentais do trabalhador26. 

Os direitos fundamentais do trabalhador são, assim, necessariamente 

irradiados pelo princípio supremo da dignidade humana, especialmente no sentido 

de proteger e prever um mínimo existencial condigno do trabalhador na relação 

contratual trabalhista que, historicamente, foi e continua sendo sinônimo de 

opressão e arbitrariedades contra os direitos fundamentais da classe obreira. 

É cediço que a dignidade humana deve ser preservada em todo e qualquer 

âmbito do direito. Não seria diferente no direito trabalhista, ramo este que busca 

conferir através de suas regras e princípios um mínimo existencial ao trabalhador no 

exercício de seu trabalho, bem como assegurar uma proteção maior quando este 

busca a implementação de seus direitos lesados perante o Judiciário. 

Nesse diapasão, o direito trabalhista, dentro de uma perspectiva 

constitucional da dignidade humana, deve visualizar a relação trabalhista, cujas 

regras deverão ser aplicadas, com enfoque na proteção do obreiro como parte 

hipossuficiente, estabelecendo instrumentos legais capazes de pôr em destaque os 

                                                           
25

 SILVA, Virgílio Afonso. A Constitucionalização do Direito: os direitos fundamentais nas relações 
entre particulares. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores,  2011, p. 52. 
26

 Consoante Andrade, “a qualidade de direitos fundamentais atribuída aos direitos sociais integra-se 
no espírito do instituto, que visa a defesa da dignidade das pessoas concretas, e tem, nessa medida, 
uma extensão prática na garantia a cada indivíduo, pelo menos, de uma conteúdo mínimo de 
solidariedade social”. (ANDRADE, José Carlos Vieira. Os direitos fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976. Coimbra: Editora Almedina, 2009, p. 345) 
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valores fundamentais insculpidos na Carta Magna e princípios jurídicos capazes de 

influenciar juridicamente o direito.27 

Nesta perspectiva, a proteção do trabalhador é, pois, direito fundamental 

constitucional, verdadeira expressão da defesa da dignidade da pessoa humana em 

nosso ordenamento jurídico, pois seu núcleo reflete o amparo de vantagens mínimas 

para condição do trabalhador insertas na relação de trabalho. 

Torna-se progressivamente evidente a incidência cada vez mais forte dos 

direitos fundamentais e da dignidade humana no âmbito das relações trabalhistas, 

gerando a chamada constitucionalização do Direito Trabalhista, que busca 

essencialmente atribuir uma maior efetividade à proteção dos direitos fundamentais 

dos trabalhadores, reconhecendo-lhes todos os direitos inerentes aos demais 

cidadãos. 

Hodiernamente, temos visto o fenômeno da constitucionalização dos ramos 

do direito, considerando a supremacia constitucional dentro do sistema de direitos 

hierarquicamente estabelecidos, que devem refletir os valores e princípios 

fundamentais insculpidos na Carta Magna. 

Delgado28, nesse sentido, destaca a origem histórica do amparo a condições 

mínimas ao trabalhador encartado nas primeiras constituições, a partir dos 

movimentos que deflagraram a constitucionalização das normas jus laborativas “com 

as Cartas Máximas de 1917, no México, e 1919, na Alemanha (no Brasil a tendência 

iniciou-se com a Carta de 1934), que acentuaram significativamente as relações 

entre as duas áreas”. 
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Tal fenômeno não se limitou apenas à inserção nos textos magnos dos 

direitos laborativos, “mas principalmente princípios jurídicos, vários deles associados 

à mesma perspectiva de construção e desenvolvimento do Direito do Trabalho” 29, 

como o princípio da dignidade da pessoa humana, da valorização sociojurídica do 

trabalho e da justiça social.  

A constitucionalização do Direito do Trabalho necessariamente pressupõe a 

evolução social, que comporta avanços na tecnologia, medicina, lazer, segurança, 

moradia etc., e a construção de valores e princípios fundamentais na área 

juslaborativa, como exprime nossa Constituição Federal de 1988. 

Os direitos fundamentais laborais consideram a relação de hipossuficiência 

existente, buscando proteger o obreiro, consectário lógico da proteção da dignidade 

da pessoa humana, sobretudo originado no paradigma do Estado Social (welfare 

state), o qual obriga o Estado a promover ações e garantias que a Constituição 

estabelece. 

Para Gurgel30, o direito do trabalho sempre teve como parte hipossuficiente 

da relação laboral o trabalhador, de tal forma que o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana no direito laboral conferiu maior proteção ao trabalhador, com o 

objetivo de amenizar o desequilíbrio existente nas relações trabalhistas, “na qual o 

empregador tem o poder diretivo, enquanto aquele possui o dever de subordinação”. 

Assim, o direito laboral serve não somente para regular as relações 

empregatícias, mas especialmente para a própria preservação de condições 

melhores de trabalho, tendo em vista a necessidade do respeito ao princípio da 
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dignidade humana, que é base dos direitos fundamentais do trabalhador, 

verificando-se, dessa forma, a atual abordagem da eficácia horizontal desses 

direitos, ou seja, de sua aplicação no contexto das relações entre sujeitos privados. 

Desta feita, é absolutamente plausível que os efeitos jurídicos do princípio da 

dignidade humana e seus desdobramentos se apliquem na relação entre 

particulares, gerando o que se chama de eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, como já sucintamente relatado. 

Assim, é dever do Estado constitucional não só prever ou proteger, mas 

também conferir pleno gozo dos direitos fundamentais, não somente nas relações 

que envolvem o Estado e particulares, que é sua eficácia vertical, mas também entre 

particulares, expressão da eficácia horizontal, principalmente no âmbito da relação 

jurídico-laboral. 

Conforme lição de Canotilho31, os direitos fundamentais possuem algumas 

funções variadas, dentre elas a função de defesa ou de liberdade perante os 

poderes estatais; função de prestação social, que se consubstancia nos direitos do 

particular de obter algo através do Estado (saúde, educação, segurança social); a 

função de não discriminação, que busca assegurar que o Estado trate seus cidadãos 

de maneira igual e a função de proteção contra terceiros, que é justamente a 

imposição ao Estado de um dever de proteger os indivíduos perante terceiros, que 

nada mais é do que conferir a eficácia horizontal desses direitos diante da aplicação 

dos direitos fundamentais nas relações privadas.  

As relações entre os particulares, especialmente a trabalhista, assim como 

ocorre nas relações jurídicas mantidas com os poderes públicos, não podem afrontar 

os direitos fundamentais, especialmente o princípio da dignidade como valor 
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intangível, de maneira que a autonomia privada somente poderá atuar nos ditames e 

no respeito do mínimo existencial desses direitos básicos do cidadão/trabalhador. 

É importante ressaltar que essa ideia é basicamente fruto de uma construção 

histórica que hoje é amplamente conhecida como a eficácia dos efeitos horizontais 

entre particulares que também ocorre no direito trabalhista, justificada diante da 

evidente desproporção social e jurídica existente e da consequente necessidade de 

amparo ao trabalhador neste âmbito. 

Sobre o tema, Dimoulis e Martins ensinam que o reconhecimento desse efeito 

horizontal mostra-se essencial quando resta evidenciada a desigualdade de poder 

na relação social, no momento em que uma das partes da relação, embora sujeito 

de direitos tal qual a outra parte, encontra-se em um situação de evidente 

superioridade que o equipara ao Estado, evidenciando-se a necessidade de vincular 

esses indivíduos aos dispositivos garantidores dos direitos sociais, estabelecendo o 

equilíbrio entre as partes em conflito32. 

A intangibilidade do conteúdo essencial dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores e da evidente desigualdade que guarda a relação trabalhista 

constituem razões que justificam, plenamente, a aplicação da eficácia direta e 

imediata dos direitos fundamentais no contrato de trabalho, possibilitando a proteção 

dos hipossuficientes em face da concentração de poder nas mãos do empregador. 

É em razão desse reconhecimento que não se pode admitir que as 

prerrogativas e poderes dos empregadores se insurjam contra os preceitos 

constitucionais, especialmente aqueles que conferem proteção ao trabalhador, de tal 

forma que seu exercício inadequado conduz necessariamente à própria restrição ou 

afronta à dignidade humana. 
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Com efeito, essa proteção dos direitos fundamentais do trabalhador influencia 

diretamente na consecução da finalidade, ou no sentido teleológico do direito do 

trabalho.  

No dizer de Martins33, o direito do trabalho tem como finalidade assegurar 

melhores condições de trabalho para o trabalhador, bem como promover uma 

melhoria na sua condição social, através de um trabalho desenvolvido com 

condições dignas, em ambientes salubres e mediante justa remuneração. 

A dignidade humana como valor e princípio fundamental, bem como pela 

concepção do valor social do trabalho, assim reconhecida por nossa constituição 

atual, no art. 1º, IV, direciona todo o ordenamento jurídico ao estabelecimento de 

regras e princípios que priorizam o trabalho dentro da sociedade e consideram a 

vulnerabilidade do trabalhador, seja na ordem material, com normas que protegem o 

obreiro no exercício de suas atribuições, seja na ordem processual, considerando 

sua hipossuficiência para a tutela jurisdicional de seus direitos. 

O fundamento da dignidade é pressuposto valorativo que dirige e limita a 

atuação estatal. O direito trabalhista pátrio reconhece-a como valor fundamental da 

própria ordem jurídica, de maneira que suas regras e princípios específicos 

encontram o embasamento constitucional necessário para sua aplicação correta e 

justa, através de valores indispensáveis e da proteção dos direitos fundamentais do 

trabalhador. 

É por essa razão que o direito trabalhista, ao evocar valores constitucionais 

fundamentais ao Estado Social de Direito, considerando sua força normativa, 

manifesta-se com um sentido protetor, tendo por foco o equilíbrio dos valores sociais 
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da livre iniciativa e do trabalho, e em especial da proteção da dignidade da pessoa 

humana do trabalhador diante de sua vulnerabilidade econômica, social, jurídica e 

processual, como será analisado e fundamentado nos próximos capítulos deste 

trabalho. 

 

2.2 O VALOR DO TRABALHO COMO DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL: 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 

 

O trabalho consiste na principal ferramenta de produção do Estado moderno e 

confere ao homem a liberdade necessária para que este busque meios de alcançar 

uma nova condição social através da sua própria força. Entretanto, foi necessário 

um longo período marcado por revoluções e transformações sociais para o 

reconhecimento do valor social do trabalho humano. 

Por muito tempo, ao longo da história humana, o trabalhador era visto como 

escravo, ou uma simples mercadoria, e o seu trabalho era considerado 

exclusivamente um instrumento de produção para enriquecimento dos grupos 

sociais mais ricos. 

Consoante expõe Barros34, a história do trabalho humano está diretamente 

relacionada com a criação do homem, que através de sua força poderia adquirir o 

alimento necessário para sua sobrevivência. Porém, somente a partir do pecado 

original este ganhou sentido reconstrutivo, tornando-se uma atividade penosa 

através da qual o homem busca recuperar sua dignidade perante Deus. 

É possível observar que a história do trabalho humano sempre esteve 

diretamente relacionada com o próprio surgimento do homem, e por tal motivo é 
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considerado fator indissociável do indivíduo, estando sempre contido na sua própria 

natureza. 

Na Antiguidade, por sua vez, o trabalho era considerado mercadoria, e os 

escravos eram vistos como uma propriedade, desprovidos de direitos, não tinham 

direito a uma vida digna e não havia qualquer instrumento legal de proteção ao 

trabalhador. 

 Dessa forma, as regras que se aplicavam aos trabalhadores escravos não 

mantinham qualquer relação com a manutenção de condições dignas de trabalho, 

visavam apenas a assegurar a sobrevivência destes e evitar a morte de centenas de 

escravos, fator que invariavelmente ocasionaria escassez de mão de obra. 

Em Roma, no entanto, o trabalho se diferenciava das demais civilizações, 

embora sua economia tivesse encontrado sustentação na escravização dos povos 

vencidos, era conferido aos escravos e àqueles que não eram cidadãos, meios de 

obter a liberdade e conseguir dinheiro para sua sobrevivência através de sua força 

física35. 

Foi assim que inicialmente surgiu a primeira moeda de troca para o homem 

livre, pois quando este não possuía recursos, era através da sua força física que ele 

conseguia meios para garantir sua sobrevivência.   

Já na Idade Média, as pessoas eram identificadas a partir do grupo social a 

que pertenciam, havendo uma divisão social que se fundamentava na vontade 

divina, de tal forma que o trabalhador deveria permanecer sempre nas mesmas 

condições, em decorrência de uma barreira social intransponível que era largamente 

sustentada pela igreja. 
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Nesse período, o trabalho humano passou a ser exercido sob a forma de 

servidão, e o homem deixou de ser escravo. Porém, em decorrência das invasões 

constantes de terras e da insegurança, foi preciso recorrer aos senhores feudais, 

estabelecendo-se uma relação singular, na qual homens livres precisavam se 

submeter a todo tipo de trabalho, em condições penosas, em troca da proteção dos 

proprietários de terras ou feudos. 

Assim, as atividades ficavam concentradas nos feudos, principal local de 

produção de riquezas, e nas cidades, onde surgiram as primeiras corporações de 

ofício, que “[...] se assemelhavam a confrarias, e os aprendizes estavam sujeitos aos 

desígnios dos seus mestres”36, completamente diferente do trabalho livre que 

começou a se desenvolver a partir do século XVIII.  

Com os primeiros avanços e o surgimento das primeiras máquinas, que 

deram início à Revolução Industrial, houve uma significativa redução na necessidade 

de mão de obra no campo, e o homem, sem ter mais como tirar seu sustento da 

terra, mudou-se para a cidade em busca de novas oportunidades. 

Porém, como a oferta de mão de obra na cidade se expandia de forma 

desordenada, associada à necessidade do mercado europeu, que buscava cada vez 

mais expandir sua economia, aumentando consideravelmente a produção de 

mercadorias, o homem ficava sujeito às imposições da nova ordem do mercado, que 

defendia remunerações insignificantes. 

A partir da Revolução Industrial, diversas transformações sociais e 

econômicas ocorreram, destacando-se o surgimento da classe operária, que em 

virtude da grande oferta de mão de obra disponível e da ausência de limites à 
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liberdade econômica, se via obrigada à submissão de homens, mulheres e crianças 

a condições de trabalho desumanas e degradantes. 

Delgado37, ao discorrer sobre o surgimento da relação empregatícia no 

período da Revolução Industrial, aduz que o principal elemento do trabalho 

subordinado emergiu anos após, com o fim das relações de servidão. Assim, 

somente no período da Revolução Industrial o trabalhador conectou-se 

permanentemente ao sistema produtivo, em uma nova relação que mesclava 

liberdade e separação. 

Nesse sentido, é imperioso destacar que o Direito do Trabalho teve seu 

marco inicial quando as classes operárias iniciaram os primeiros movimentos contra 

os princípios liberais econômicos da época, apoiados pelo cristianismo, que 

condenava um sistema que negava o direito dos trabalhadores à dignidade, assim 

como o marxismo, que discordava de um sistema opressor que sacrificava as 

classes trabalhadoras.38 

Entretanto, a exploração da mão de obra de mulheres e crianças, os baixos 

salários, as jornadas excessivas e os acidentes constantes, decorrentes das 

condições desumanas de trabalho, eclodiram em uma crise social que culminou com 

o Manifesto Comunista de Karl Marx e Frederich Engels, em 1848.  

A partir de então, teve início um processo de conscientização das massas, 

quando os trabalhadores começaram a despertar uma nova consciência coletiva e a 

reivindicar condições dignas de trabalho, exigindo do Estado a adoção de um 

modelo intervencionista humanitário, capaz de proteger as classes sociais mais 

debilitadas. 
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Dessa forma, com o reconhecimento da necessidade de se fixar limites à 

liberdade econômica, estabelecendo regras nas relações trabalhistas que 

buscassem garantir o mínimo de dignidade para as classes trabalhadoras, surgiram 

as primeiras legislações trabalhistas voltadas para a proteção do trabalhador. 

No entanto, cumpre esclarecer que embora a crise social iniciada a partir da 

Revolução Industrial tenha contribuído, significativamente, para as lutas de classes e 

a conquista de direitos sociais que garantissem ao trabalhador condições mais 

dignas de trabalho, foi a partir do século XIX que o Direito do Trabalho, 

efetivamente, despontou como fruto das transformações socioeconômicas da época. 

Barros39, ao discorrer sobre o surgimento do Direito do Trabalho, sintetiza que 

este teve início no século XIX, em uma sociedade onde prevaleciam as 

desigualdades sociais e econômicas, tornando necessária a intervenção do Estado 

através de uma legislação imperativa e irrenunciável pelas partes. Assim, o Direito 

do Trabalho mostra-se como uma disciplina essencialmente social, fruto da 

combinação de fatores sociais, econômicos e políticos. 

Outro aspecto relevante que merece especial atenção, e que está relacionado 

ao valor social do trabalho, é a exploração, os tratamentos desumanos dispensados 

ao povo e a ausência de um Estado interventor que culminou com inúmeros 

movimentos sociais, fazendo surgir uma nova concepção de Direito, voltado para a 

proteção dos direitos coletivos, sociais, culturais e econômicos. 

A crise social da época culminou então com uma série de movimentos sociais 

que vinham mantendo um ritmo crescente, influenciada por fatores sociais 
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determinantes que conduziram o Estado de Direito ao declínio, dando lugar ao 

Estado Democrático de Direito40. 

Nesse sentido, é essencial destacar a valorização do trabalho humano como 

base do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a promoção do 

bem-estar social e a efetivação da igualdade e da cidadania, conseguidos através do 

trabalho. 

A consequência de todo esse processo repercutiu diretamente na classe 

proletariada no início do séc. XIX, o que acabou por gerar indignação de intelectuais 

e culminou com a organização da classe trabalhadora na busca pelo 

reconhecimento do valor social do trabalho e a conquista por melhores condições 

trabalhistas. 

A partir de então, surgem os denominados direitos de segunda dimensão 

como uma reformulação dos direitos surgidos no Estado de Direito, marcado por um 

novo modelo de Estado interventor que tem como principal tarefa resguardar direitos 

sociais e coletivos. 

Entretanto, é devido salientar que, com o surgimento dos direitos sociais e 

coletivos, como o direito ao trabalho, à escola, à saúde, à previdência etc., os 

direitos individuais sofreram uma vasta transformação, de tal forma que os direitos 

de igualdade, propriedade e liberdade passaram a ser observados a partir do seu 

aspecto material.41  

Ainda sobre os direitos de segunda dimensão, Gurgel ensina fielmente que a 

falta de direitos de segunda dimensão gera como consequência social a vida 

indigna, a falta de alimentação, habitação, saúde e educação. Não há perspectiva. O 
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ser humano é transformado em animal selvagem, e a luta pela sobrevivência é seu 

único objetivo42, daí porque Miranda43 afirma que esses são direitos de libertação da 

necessidade e, no mesmo passo, direitos de promoção. 

Nesse sentido, os direitos sociais, classificados como direitos de segunda 

dimensão, surgem com o objetivo de garantir o bem-estar social, proporcionando 

uma existência digna e igualitária entre todos os sujeitos, consistindo em imperativos 

para uma sociedade justa e igualitária, cabendo ao Estado garantir a todos os 

homens uma vida livre e digna. 

Airton Pereira Pinto44 defende a essencialidade de o indivíduo usufruir a sua 

liberdade e buscar a concretização da sua felicidade através da justiça. Por tal 

razão, os homens, ao estabelecerem uma vivência social, elegeram o Estado como 

a entidade apta a promover e coordenar a existência do indivíduo na sociedade sem 

privilegiar interesses particulares. 

Eis então que o trabalho assume relevante papel na sociedade, pois é 

somente através dele que o homem alcança a dignidade. 

Esse movimento que buscou o reconhecimento do valor social do trabalho 

como fator de promoção da dignidade humana ganhou significativa importância em 

1907, quando os direitos sociais foram inseridos na constituição mexicana e, 

posteriormente, na constituição de Weimar, em 1919, marcando o início do processo 

de constitucionalização dos direitos sociais que vêm se expandindo cada vez mais. 

A constituição mexicana de 1917 inspirou-se no constitucionalismo social, 

defensor de uma maior intervenção do Estado nas relações sociais e de trabalho, 
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versando sobre garantias individuais, conciliando os direitos que derivam das 

liberdades individuais com os direitos sociais e estabelecendo a necessidade de um 

sistema de promoção constante nas áreas social, econômica e cultural45. 

Pinto46, ao discorrer sobre o processo de constitucionalização dos direitos 

sociais do trabalho, destacou que uma das formas encontradas pelas lideranças 

sociais foi elevar o direito juslaboral à categoria de direito constitucional, 

inaugurando os direitos sociais dos trabalhadores como direitos políticos e sociais. 

Dessa forma, resta evidenciada a contribuição da Constituição Mexicana, que 

primeiramente elevou os direitos humanos à categoria de direito constitucional, em 

decorrência da sua importância social. 

A constituição Weimar, por seu turno, surgiu em 1919, após a derrota da 

Alemanha na Primeira Guerra Mundial, fato que gerou inúmeros abalos sociais e 

econômicos que, somados aos ideais socialistas da época, contribuíram 

consideravelmente para a inclusão dos Direitos Sociais, especialmente os direitos 

trabalhistas e previdenciários nas constituições do Ocidente47.  

Esses dois documentos marcaram o início de um processo de 

conscientização e valorização do trabalho humano, reconhecendo a sua relevância 

econômico-social e impondo limites ao liberalismo econômico da época, o qual 

massacrava a classe operária. 
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No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a tratar sobre direitos sociais, 

no entanto, somente com a Carta Magna de 1988, o trabalho foi considerado direito 

fundamental do homem, juntamente com outras liberdades individuais48.  

Esse processo de constitucionalização dos direitos trabalhistas se estendeu 

por algum período, ocorrendo inúmeras reformas em diversos ordenamentos 

jurídicos ao redor do mundo, incorporando uma nova concepção social ao trabalho e 

a necessidade de proteção do trabalhador. 

Após a Segunda Guerra Mundial, ascendeu um novo incentivo à 

constitucionalização dos direitos sociais do trabalho, ao mesmo tempo em que 

surgiam novas normas de proteção aos direitos humanos, expandindo cada vez 

mais o número de constituições que versavam sobre direitos sociais, ainda que 

muitas vezes somente de forma concisa.49 

A Constituição da Brasileira de 1988 incluiu no artigo 1º, inciso IV, os valores 

sociais do trabalho e a dignidade do trabalho humano entre os fundamentos da 

República Federativa do Brasil e, no artigo 6º, elencou o trabalho como direito social, 

concebendo o trabalho como instrumento de promoção da justiça social. 

Nesse diapasão, Vasconcelos Filho50 esclarece que nas relações que 

envolvem o trabalho subordinado, tanto na fase de elaboração das leis quanto na 

sua aplicação, os princípios do valor social do trabalho e da dignidade têm sido 

utilizados como fundamento para o reconhecimento do empregado como sujeito de 

direitos, somando-se ainda os princípios da justiça social e o primado do trabalho, 
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estruturados pelo constituinte de 1988, que valorizam a relação jurídico-laboral 

firmada. 

Dessa forma, a Constituição reconhece que o trabalho funciona como 

principal meio de inclusão social, possibilitando ao homem, através do seu esforço, 

contribuir para o desenvolvimento do Estado, exercendo atividades capazes de 

promover meios suficientes não apenas para sua sobrevivência, mas que de um 

modo geral, irão repercutir sobre toda a sociedade. Para Conalgo51, “o valor social 

do trabalho, no Brasil, não constitui somente um princípio de Direito do Trabalho, 

mais que isso, constitui fundamento, pilar, alicerce da República Federativa.”  

No entanto, consoante ensina Pinho52, a valorização do trabalho do homem 

está fundamentada na ideia de liberdade e no reconhecimento do valor social do 

trabalho que se consubstancia na ideia de proporcionar, a cada um, a liberdade para 

traçar seu próprio projeto de vida, dispondo de meios possíveis para sua 

concretização. 

Porém, o que vem ocorrendo nos dias atuais é a redução do homem a mero 

instrumento de produção, cabendo ao sistema capitalista dispor sobre todas as 

esferas da vida do indivíduo, consoante seus princípios e interesses de mercado, 

retirando do trabalho a característica como “via de acesso à cidadania”.53 

No entanto, o trabalhador não deve ser visto como uma ferramenta à 

disposição do mercado produtor, um simples instrumento de desenvolvimento 
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econômico. É essencial compreender o trabalhador como um fim em si, sujeito de 

direitos. 

Nesse sentido, é salutar o entendido de Conalgo54 ao afirmar que o trabalho 

não é uma mercadoria, mas sim um meio de promover a inserção do indivíduo na 

sociedade como um cidadão atuante no Estado, portador de liberdade e vida digna, 

com “alimentação, saúde, segurança e lazer, oportunizados em igualdade de 

condições”.  

É essencial que o direito, além de regular os interesses econômicos de um 

Estado, atue em conformidade com interesses da sociedade, estabelecendo limites 

à liberdade econômica, conferindo a todos os trabalhadores uma existência livre e 

dignidade. 

Foi exatamente buscando garantir uma condição digna ao trabalhador que a 

Constituição Brasileira, reconhecendo o valor social do trabalho e a importância da 

valorização do trabalhador, estabeleceu uma serie de garantias, tais como: férias 

acrescidas de 1/3, 13º salário, jornada, seguro-desemprego e proteção ao salário, 

que nunca deverá ser inferior ao mínimo legal. 

A garantia da irredutibilidade do salário, bem como a proteção ao salário do 

trabalhador, demonstram que o atual ordenamento jurídico brasileiro, de fato, 

reconhece o trabalhador como ser livre, que tem sua força de trabalho como 

principal meio para o sustento próprio e da sua família, assegurando que nenhum 

trabalhador receba valor inferior ao suficiente para satisfazer suas necessidades 

mais básicas, assegurando assim uma existência digna. Dessa forma, os efeitos 

sociais do trabalhador ultrapassam a esfera individual do sujeito, possibilitando a 
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este promover seu próprio sustento e de sua família, o que invariavelmente refletirá 

sobre toda a sociedade. 

A questão da valorização do trabalho deve observar tanto a pessoa do 

trabalhador como o momento histórico em que se encontra. Assim, o trabalho é que 

vai determinar o valor do indivíduo, sendo possível que em uma mesma sociedade o 

trabalhador sofra valoração distinta, cabendo ao Direito do Trabalho identificar essa 

diferenciação como um critério de exclusão55. Dessa forma, o reconhecimento do 

trabalhador, como sujeito de direitos, e do valor social do trabalho, deve se dar de 

forma ampla, seja pelo local onde se desenvolvem as atividades, seja pela natureza 

das mesmas, pois todo trabalho deve ser visto como meio de concretização da 

cidadania. 

Foi exatamente com o objetivo de vedar qualquer tratamento discriminatório 

entre os trabalhadores que a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu tratamento 

isonômico para trabalhadores urbanos e rurais e independentemente da atividade 

desenvolvida pelo trabalhador. 

No entanto, é devido frisar que o mesmo instrumento fixou algumas 

diferenças entre trabalhadores, tão somente em razão das peculiaridades de cada 

tipo de trabalhador, tendo em vista que conferir tratamento igual para indivíduos que 

se encontram em situações diferenciadas é o mesmo que promover a injustiça. 

A despeito do movimento de constitucionalização dos direitos sociais e do 

reconhecimento pelo ordenamento jurídico brasileiro do valor social do trabalho, 

ainda é patente a inferiorização do trabalhador no atual mercado capitalista, apesar 

das enormes transformações sociais ocorridas ao longo dos séculos, que faz com 

que a sociedade busque constantemente meios de resguardar a proteção dos 
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direitos inerentes a todo ser humano, principalmente quando inseridos na relação 

laboral, na qual pressupõe uma condição de subordinação do indivíduo.  

Assim, o Direito do Trabalho adquiriu relevância e especial atenção no meio 

internacional, através da consolidação da proteção dos direitos sociais em meados 

do século XX, após um período de grandes guerras que conduziram a sociedade ao 

completo esgotamento.   

O fator que teve maior contribuição para a formação do direito internacional 

dos direitos humanos foi a Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada após 

a Primeira Grande Guerra, que tinha como objetivo principal estabelecer critérios 

para proteção do trabalhador na comunidade internacional, fixando medidas mais 

condizentes para promoção da dignidade e do bem-estar social56.  

A partir de então a comunidade internacional tornou-se ciente dos prejuízos 

sociais causados pelas guerras e da necessidade de instaurar uma nova ordem de 

proteção aos direitos fundamentais, estruturados no princípio da dignidade da 

pessoa humana e da valorização social do trabalho humano. 

Sobre a aplicação das normas de proteção ao trabalhador no âmbito 

internacional, é necessário observar que o direito do trabalho buscou, em diversas 

oportunidades, através da internacionalização e da constitucionalização dos direitos 

fundamentais, estabelecer sistema de progresso amplo e contínuo da legislação 

laboral e das normas previdenciárias, bem como nas relações trabalhistas. Noutra 

banda, quando determinados governos buscaram diminuir a proteção das normas 

trabalhistas, foi possível evitar algum retrocesso e desregulamentação, no âmbito 
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jurídico laboral, em virtude das previsões constitucionais e internacionais já 

existentes.57
 

A proteção aos direitos sociais do trabalhador tem como principal fundamento 

promover avanços sociais, assegurando medidas de proteção essencial, para 

garantir uma existência digna, livre de exploração e propícia ao pleno 

desenvolvimento social, considerando a valorização do trabalho enquanto elemento 

da dignidade humana. 

O valor social do trabalho constitui meio sem o qual não se poderia considerar 

o homem como um ser livre e dotado de dignidade, elementos essenciais para a 

consecução dos direitos humanos, cabendo a toda a comunidade internacional 

conferir especial atenção à observância de tais preceitos. 

Na construção desse raciocínio deve-se observar o entendimento de 

Comparato58, ao defender que é fundamental que toda a comunidade internacional 

atribua um tratamento isonômico e justo a todos os direitos humanos, considerando 

as distinções de ordem moral, política, social ou cultural de cada região, em se 

tratando dos direitos humanos, pois consistem em direitos universais e indivisíveis 

que se estendem sobre todos os homens.  

Ademais, a proteção ao trabalhador foi evidenciada na Declaração dos 

Direitos Universais do Homem, que assegurou a todos os homens a liberdade de 

escolha do trabalho com remuneração suficiente para promover condições de vida 

digna.59 
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A partir do documento mencionado, observa-se que a comunidade 

internacional compartilha da mesma necessidade de proteção ao trabalhador e só a 

partir de então foram fixadas regras mínimas que estabelecessem limites às 

relações existentes entre empregados e empregadores, quando então se criou o 

Direito do Trabalho. 

Delgado60, sobre a relação existente entre o direito do trabalho e o princípio 

da proteção, ensina que no âmbito jurídico laboral predominam regras que buscam 

essencialmente proteger os interesses dos trabalhadores, tendo princípios que 

fundamentalmente buscam proporcionar uma vantagem ao obreiro com vistas a 

estabelecer um equilíbrio na distinção social existente. 

Tenciona-se que o Direito do Trabalho guarda uma relação essencial com o 

princípio da proteção, não sendo possível a existência de normas trabalhistas que 

possam dissociar-se de tal entendimento, tendo em vista a posição mais frágil da 

relação jurídica laboral ser ocupada pelo obreiro, que demanda uma maior proteção 

do Estado. 

Embora seja patente o reconhecimento na comunidade internacional do valor 

social do trabalho, assim como a necessidade de proteção do trabalhador, ainda é 

comum para a sociedade deparar-se com casos escandalosos de exploração de 

mão de obra ou de violação aos direitos do trabalhador, razão pela qual a promoção 

da dignidade da pessoa humana e do valor justo do trabalhador deve ser perseguido 

constantemente pelos Estados, com o desígnio de conferir a todos os homens uma 

vida efetivamente livre e digna. 
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2.3 A RELAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO TRABALHADOR E O PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO COMO COROLÁRIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL 

 

O trabalho como valor social constitucional essencial ao desenvolvimento da 

sociedade está cada vez mais atrelado à proteção da dignidade da pessoa humana, 

vez que as partes envolvidas, especialmente o obreiro, não podem ser apenas 

consideradas como força ou instrumento de trabalho na relação trabalhista. 

 O trabalho deve desenvolver as capacidades do trabalhador, e por outro 

lado, o direito deve impedir que arbitrariedades nesse meio desconsiderem os 

valores fundamentais reconhecidos socialmente como importantes e elevados a 

status constitucional, principalmente no que diz respeito à proteção do trabalhador 

em um mercado tão competitivo. 

Como visto, a relação trabalhista é campo fértil para as mais diversas 

arbitrariedades e abusos, o que coloca, quase sempre, em cheque os valores e 

princípios constitucionais que salvaguardam os envolvidos mais propensos à 

exploração nesse âmbito. 

Para Gurgel61, a desigualdade está presente no próprio contrato de trabalho, 

uma vez que a vontade do trabalhador fica subordinada às condições impostas pelo 

empregador, e sendo o trabalhador sujeito hipossuficiente economicamente, vê-se 

coagido a aceitar os excessos praticados sob o manto do poder diretivo e disciplinar, 

em uma relação na qual o direito de resistência do trabalhador subordina-se à sua 

necessidade de subsistência. 
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Sobre esse assunto, Rodriguez62 concluiu que numa visão histórica, a 

liberdade de contrato de trabalho entre pessoas com poder aquisitivo desigual 

conduziu a diferentes formas de exploração neste âmbito, de maneira que o 

legislador não pôde preservar a igualdade fictícia entre as partes, inclinando-se para 

uma compensação jurídica dessa desigualdade com uma proteção e fortalecimento 

do contratante mais vulnerável, o obreiro. 

A valorização do trabalho nesse aspecto acabou por ser vista sob duas óticas, 

a de desenvolver economicamente a sociedade apoiada na livre iniciativa e na 

liberdade de contratar e, por outro lado, perceber seu caráter pessoal dentro de sua 

função social, pois o trabalho também é meio de subsistência e não pode “coisificar” 

o trabalhador que o executa.63 

Percebeu-se ao longo dos tempos que, com a valorização do trabalho 

inserido na sociedade e o reconhecimento dos direitos sociais dentro dos 

ordenamentos jurídicos, o trabalhador passou a ser visto como parte mais vulnerável 

na relação trabalhista.  

O Estado, que antes se portava como simples observador, viu a necessidade 

de uma atuação protagonista para instaurar um ordenamento jurídico mais justo e 

equilibrado nesse âmbito, com enfoque principal no amparo do trabalhador, visando 

ao nivelamento da desigualdade existente64. 
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Os direitos sociais, como direito de segunda dimensão, surgiram 

especialmente abraçados com o princípio da igualdade material, se aproximando 

ainda mais do próprio princípio da dignidade humana, por visar a proporcionar, além 

de uma melhor qualidade de vida, reduzir as desigualdades entre as pessoas. 

Através dessa evolução jurídica, o Estado passou a ser mais intervencionista, 

o que provocou uma mudança de paradigma na legislação laboral, especialmente no 

final do Século XIX, durante o liberalismo, sistema esse que mais oprimia o 

trabalhador e se distanciava da dignidade humana, de maneira que o Direito do 

Trabalho surgiu para assistir o trabalhador desamparado juridicamente, a fim de 

conferir uma igualdade substancial entre as partes envolvidas na relação de 

trabalho. 

O reconhecimento da proteção do indivíduo como ser inserido na sociedade é 

o que as declarações dos direitos atualmente buscam como uma coexistência 

integrada dos direitos liberais e sociais reconhecidamente importantes. 

Conforme leciona Canotilho65, os direitos do homem são conceitos 

indissociáveis do capitalismo mercantil e da busca pela emancipação da sociedade 

burguesa, assim como as lutas da classe trabalhadora buscam a uniformização dos 

direitos do homem, almejando a proteção generalizada dos direitos do homem em 

complemento aos direitos burguês. 

Com essa mudança de paradigma, o trabalhador passou a ser foco de 

proteção jurídica conferida pelo Estado, considerando ser este detentor de 

dignidade66, de forma que o Direito não pôde mais ignorar o fenômeno dos poderes 
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privados, devendo reconhecer sua existência e combater essa realidade, quando a 

autonomia de vontade for arbitrária, através de uma resposta objetiva e adequada.  

Nesse sentido evolutivo de uma maior intervenção estatal na sociedade, 

acentua Barros67, a insurgência dos diversos ramos do direito, em especial as 

relações jurídico-laborais contra os princípios liberais, propõe transformações nos 

seus institutos. O intervencionismo estatal teve como principal instrumento 

inicializador as grandes massas e o surgimento de uma consciência coletiva 

alicerçada no sentimento de solidariedade. 

Com o reconhecimento e proteção dos direitos sociais, inaugura-se uma nova 

fase ou dimensão do Direito, como observância ainda maior na igualdade real como 

merecedora de proteção estatal, elencando-os a doutrina como direitos de segunda 

dimensão, que necessita de ações mais incisivas do Estado para conferir uma maior 

efetividade social, de forma que a “igualdade material assume o fundamental papel 

de conduzir o Estado Social de Direito para a promoção de bem-estar comum, à 

medida que atenua as desigualdades sociais”68.  

Percebe-se que a concretização do princípio da igualdade é o ponto crucial 

para a evolução do direito trabalhista, ao considerar que todos os seres humanos 

são iguais em dignidade69. O princípio da igualdade, especialmente nas normas 

trabalhistas, ganha conteúdo substancial e relevância prática, transformação essa 
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p. 117. 
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ocorrida através das revoluções sociais contra o liberalismo e individualismo 

influenciando os ordenamentos jurídicos de diversos países. 

Martins70, nesse sentido, salienta que há autores que identificam o direito à 

igualdade com o advento do próprio Estado social, distinguindo-o entre igualdade 

(igualdade perante a lei, igualdade na aplicação da lei) e igualdade material 

(igualdade na criação da lei).  

Moraes71 destaca que o próprio fundamento da dignidade humana manifesta-

se primeiramente no próprio princípio da igualdade, isto é, “no direito de não receber 

qualquer tratamento discriminatório, no direito de ter direito iguais aos de todos os 

demais”, explicando que essa é a forma mais básica e denominando normalmente 

de igualdade formal, o que constitui atualmente uma noção insuficiente.  

É justamente considerando as diferenças ou as desigualdades inerentes aos 

homens e espalhadas por todo o corpo social que a igualdade substancial deve ser 

assegurada nos sistemas de direitos, ou seja, a sua essência deve perpassar as 

distinções existentes, sem, contudo, desconsiderá-las, para que assim todos sejam 

tratados “igualmente”, conforme e na medida de suas diversidades. 

A conceituação de igualdade substancial reside na famosa proposição 

enunciada pelo filósofo Aristóteles, incorporada e repetida nos mais diversos 

ordenamentos jurídicos, segundo a qual a igualdade consiste em “tratar igualmente 

os iguais e desigualmente os desiguais”. Não se tratando mais de uma igualdade 
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meramente formal, perante a lei, mas, sim, de buscar a redução das 

desigualdades.72 

A igualdade material ou substancial deve ser compreendida pela defesa, em 

nome da justiça distributiva, de tratamentos privilegiados em favor daqueles em 

situação desvantajosa para permitir resultados isonômicos perante todos, como é o 

caso do trabalhador, que foi, e ainda é, vítima de variados casos de exploração e 

discriminação, dada sua hipossuficiência. 

A igualdade substancial confere, assim, não um tratamento equânime ou 

idêntico, mas distinto para cada pessoa na exata medida de sua desigualdade, de 

maneira que aquele que se encontra em uma situação desfavorável, seja social, 

financeira, física ou jurídica, possa ter condições efetivas de desenvolver-se tal qual 

aquele possuidor de situação mais favorável. 

Para Gurgel, a definição de igualdade deve ser observada, ainda, a partir do 

direito do indivíduo de ser respeitado naquilo que o diferencia dos demais, cabendo 

ao legislador o dever de elaborar normas que proporcionem tratamento igualitário 

para aqueles que se encontram em uma situação de igualdade e um tratamento 

diferenciado aos que se encontram em uma situação distinta, dada suas 

especificidades. 73  

É cediço que os indivíduos são naturalmente diferentes entre si, sendo que 

muitos desses caracteres distintivos são facilmente identificáveis, mas nem sempre, 
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 “A elevação do conceito de igualdade passou, então, ao longo da evolução do direito e da história, 
de uma concepção puramente formal, isto é, igualdade perante a lei, para um conceito material ou 
substancial, de modo a tornar acessíveis as oportunidades aos socialmente desfavorecidos”. 
(NEVES, Marcelo. Prioridade de Tramitação dos Processos em que estejam causa direitos de 
pessoas com deficiência. In. Direito público do Trabalho: estudos em homenagem a Ivan D. 
Rodrigues Alves. Belo Horizonte: Editora Forum. 2008, p. 102-103). 
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em todo e qualquer caso, as diversidades são validamente elementos justificadores 

de tratamentos jurídicos diferenciados.74 

Nesse caso, cabe ao legislador, primeiramente, eleger quais as 

características ou fatores de diferenciação juridicamente válidos e justos que 

necessariamente possuam correlação lógica entre a característica diferencial 

utilizada e a diferença de tratamento para assegurar interesses primários 

consagrados pela Carta Magna, como a dignidade da pessoa humana e o valor 

social do trabalho.75 

Martins76 salienta que esse critério diferenciador utilizado pelo legislador deve 

ser também proporcional, isto é, adequado e necessário, ensinando que o 

tratamento diferenciado poderá ser justificado se este estiver vinculado ao direito 

fundamental à igualdade e ao critério da proporcionalidade, de tal sorte que o 

tratamento desigual poderá inclusive pautar-se no direito fundamental à igualdade 

do outro. 

No caso da relação trabalhista, critérios diferenciadores juridicamente válidos 

e justos para a diferenciação normativa, que trata o obreiro como a parte mais 
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 Para Garcia “cedo se tornou claro que o princípio da igualdade não traduz só o tratamento igual de 
situações iguais. Envolve ainda o tratamento diferenciado de situações objectivamente consideradas 
diferentes, na medida exacta da diferença. O tratamento diferenciado das situações diferentes, como, 
aliás, o tratamento igual das situações iguais, só é imposto pelo princípio da igualdade se se tiver 
perante situações juridicamente relevantes, situações merecedoras de tratamento jurídico 
diferenciado em razão de considerações de justiça, porque não é qualquer “igual” ou um qualquer 
“desigual” que suscita o interesses jurídico da igualdade.” (GARCIA, Maria Glória F. P. D. Estudos 
sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina. 2005, p. 15). 
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 Afirma Garcia: “É tendo presente esta realidade que o princípio da igualdade se refrescou como 
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homens são iguais em dignidade e direitos. Não basta afirmar que o que é igual deve ser tratado 
igualmente e desigual desigualmente. É ainda necessário garantir que ninguém seja privilegiado, 
beneficiado, prejudicado de qualquer direitos ou isento de qualquer dever em razão de certas e 
específicas realidades [...]. O princípio da igualdade passa assim a proibir tratamento jurídicos 
diferenciados fundados exclusivamente em critérios ou razões justificadas que só por si põem em 
causa o valor humana o mais precioso, o valor que qualquer regulação social deve começar por, 
antes do mais, salvaguardar: a dignidade humana.” Ibidem p. 18. 
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vulnerável, lhe confere maior proteção, é a capacidade econômica e o poder de 

direção que o patrão possui sob o empregado. 

A igualdade material possibilita e justifica, assim, a produção de uma 

igualdade que é intencionalmente discriminatória, visando à produção de uma 

igualdade real, onde especificamente na relação trabalhista busca-se proteger 

proporcionalmente a parte hipossuficiente. 

O ponto nodal para o reconhecimento do Estado de Direito dos direitos 

sociais e de sua maior e efetiva participação para implementação destes é primar 

pela proteção da dignidade humana, que é inerente a todos e que não pode ser 

ignorada, conforme ensinamento da autora portuguesa Garcia: “[...] o princípio da 

igualdade proíbe tratamentos diferenciados repousando não só sobre razões 

arbitrárias, porque insuficientes e desrazoáveis, mas ainda sobre razões contrárias à 

dignidade humana”77. 

Diante disso, o Estado passou a ter uma conduta mais proativa para 

assegurar a dignidade humana nas relações sociais, enfraquecendo a autonomia 

privada para se alcançar a justiça e a igualdade, com vistas a assegurar 

especialmente o aspecto da igualdade substancial.78 

Como já relatado, foi por volta do Século XIX, em uma sociedade marcada 

pela desigualdade econômica e social, que surgiu o Direito do Trabalho para 

regulamentar a relação entre empregador e empregado, intervindo o Estado através 

de uma legislação imperativa e cogente, limitando a autonomia da vontade, 
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 GARCIA, Maria Gloria F.D.P. Estudos sobre o princípio da igualdade. Ed. Coimbra: Almedina, 
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 Consoante Gurgel, “o princípio da igualdade norteia todos os passos do Estado e seus poderes. O 
judiciário, ao julgar qualquer lide, deve manter o foco na igualdade material entre as partes, na 
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Poder Executivo, em todos os seus atos, deve manter o respeito à equivalência de tratamento aos 
direitos e deveres dos particulares.” GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, princípio da 
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especialmente com o reconhecimento da hipossuficiência do trabalhador, a fim de 

conferir uma igualdade substancial 

Consoante Moraes79, em uma determinada época o princípio da igualdade 

fundava na afirmação de que “todos são iguais perante a lei”, e o Direito do trabalho 

foi o primeiro ramo do direito a opor-se a essa ideia, estabelecendo vantagens ao 

trabalhador, contrariando a hierarquia das normas ao difundir a aplicação das 

normas mais favoráveis ao trabalhador. 

Dessa forma, a proteção do trabalhador com a regulamentação através do 

Direito surgiu em um momento histórico de crise, como uma reação política aos 

problemas sociais decorrentes dos princípios do capitalismo liberal que massacrava 

o trabalhador e desconsiderava sua dignidade. 

O trabalho passou assim a ter valor social, de maneira que não deveria 

somente se restringir e estar ao alvitre de interesses particulares, antes, a tutela 

estatal deveria estar presente, para assegurar a dignidade e a igualdade no corpo 

social, legitimamente através das leis, limitando e regulamentando as relações 

trabalhistas, de forma que o Estado, além de ser de Direito, passava a ser um 

Estado Social. 

É importante ressaltar que as leis, como qualquer outro ramo da ciência 

jurídica, não se compõem de um mero escalonamento de normas para proteger o 

patrimônio jurídico da parte hipossuficiente. Para resguardar a igualdade material e a 

dignidade da pessoa humana, valores estes consagrados em nosso ordenamento e 

que devem ser buscados por todo arcabouço normativo, os princípios jurídicos 

possuem papel fundamental. 
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Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 144. 



58 

 

Essa busca pela adequação jurídica do trabalhador, parte hipossuficiente da 

relação trabalhista, para lhe conferir igualdade jurídica e dignidade, não se reserva 

somente no rigor da norma positivada. Nessa perspectiva, os princípios jurídicos, 

gerais ou específicos do ramo trabalhista, passam a atuar como verdadeiros 

sustentáculos das normas e fundamento de uma aplicação normativa que busca se 

distanciar de formalismos e rigores legais e passam a absorver valores éticos, 

morais, sociais e políticos, conceitos filosóficos e os usos e costumes 

transcendentes defendidos e desejados pela sociedade como um todo. 

O Direito do Trabalho como visto se fundamenta em valores importantes da 

sociedade. Mormente, busca dotar de dignidade o trabalhador, prevendo ao longo 

de suas normas regras e princípios jurídicos inspirados na ideia da igualdade real, 

instrumentos para salvaguardar o trabalhador, tudo isso fruto de uma evolução 

histórico-jurídica já delineada. 

Com efeito, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pleno 

emprego, influem na construção dos princípios trabalhistas, principalmente daqueles 

que amparam ao trabalhador. Nesse momento, é de bom alvitre ressaltar que os 

princípios jurídicos e valores são distintos especialmente pelo fato de que os 

princípios denotam uma obrigatoriedade, regulando condutas para o 

desenvolvimento de seus fins, enquanto os valores exprimem um atributo a 

determinado elemento.80  
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 Segundo Humberto Ávila: “Os princípios, embora relacionados a valores, não se confundem com 

eles. Os princípios relacionam-se aos valores na medida em que o estabelecimento de fins implica 

qualificação positiva de um estado de coisas que se quer promover. No entanto, os princípios 

afastam-se dos valores porque, enquanto os princípios se situam no plano deontológico e, por via de 

consequência, estabelecem a obrigatoriedade de adoção de condutas necessárias à promoção 

gradual de um estado de coisas, os valores situam-se no plano axiológico ou meramente teleológico 

e, por isso, apenas atribuem uma qualidade positiva a determinado elemento.” In. Teoria dos 

princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
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Dessa forma, o princípio imprime um dever ser, uma ação que deve ser 

realizada, e isso é importante que esteja estabelecido desde agora, pois os 

princípios jurídicos trabalhistas que protegem o trabalhador, que serão tratados ao 

longo deste trabalho, também possuem esse caráter cogente, não podendo ser 

amesquinhados ou ignorados na sua aplicação. 

A igualdade substancial, a dignidade da pessoa humana, o valor social do 

trabalho e da livre iniciativa, são valores últimos e supremos ao quais todo o corpo 

normativo deve se ater. O direito posto por si só, ainda que influenciado por tais 

valores, por exemplo, pode ainda pôr a descoberto direitos e garantias fundamentais 

do trabalhador.  

É por essa razão, diante da insuficiência da norma positivada ao caso 

concreto, que os princípios surgem para auxiliá-la, direcionando e orientando na 

compreensão da realidade examinada como foco nos valores consagrados 

constitucionalmente, constituindo essa a fase jurídica dos princípios.81  

Seu caráter mais fluído permite que os princípios adentrem em caminhos que 

a norma isoladamente considerada não conseguiria ultrapassar. É candeia nos 

caminhos mais jurídicos mais tortuosos, conferindo maior legitimidade na aplicação 

da regra jurídica ao caso concreto, pois permite uma maior aproximação dos valores 

consagrados na Carta Magna, especialmente na exegese da norma82. 

Os princípios não somente direcionam a norma positivada no caso concreto 

aos valores maiores neles suplantados, mas também cumpre outra função, atuando 
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Para Delgado, “na fase propriamente jurídica, os princípios desempenham funções diferenciadas e 
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que atuam com natureza de norma jurídica, independentemente da necessidade de ocorrência da 
integração jurídica.” In: Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 2006, p. 188. 
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até mesmo na fase da própria construção do Direito, na chamada fase pré-jurídica, 

em que os princípios cumprem uma valiosa função, atuando como fontes materiais 

do Direito83. 

Hodiernamente, com grandes mudanças de paradigmas do pensamento 

jurídico, os princípios não apenas se configuram como diretrizes do sistema jurídico, 

mas também são considerados espécies do gênero norma, não possuindo assim 

meramente uma carga programática, mas normativa84.  

Nesse sentido, Ávila85 leciona que os princípios são normas que estabelecem 

um ideal a ser perseguido por outras normas que compõem o mesmo sistema 

jurídico legal, de tal forma que os princípios mostram-se essenciais à compreensão 

das demais regras que integram o ordenamento jurídico. 

O princípio jurídico assim surge para informar e integrar a legislação, e se 

comporta também como norma jurídica, justificando aí sua importância para o 

estudo dos princípios trabalhistas, que ao considerar a situação de vulnerabilidade 

jurídica destes, auxilia e regula efetivamente a relação trabalhista, compondo certo 

equilíbrio nesse cenário jurídico. 

É importante ressaltar que foi necessário esse giro metodológico ao explicar o 

que é princípio e sua importância atual para a ciência jurídica, pois sua pré-
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compreensão, ainda que em linhas gerais, ajuda a identificar o surgimento, 

comportamento e atuação dos princípios trabalhistas que serão estudados. Com 

efeito, foi justamente em um cenário histórico de total ataque à dignidade humana, 

que surge como princípio basilar e fundamental das regras do Direito trabalhista o 

princípio da proteção, “[...] que ao invés de se inspirar-se num propósito de 

igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma das 

partes: o trabalhador”.86  

A proteção do trabalhador é princípio, é diretriz central que norteia todo o 

direito trabalhista, atuando tanto na fase pré-jurídica, na elaboração da norma 

positivada como real fonte material, quanto na fase jurídica, na interpretação do 

direito laboral posto. 

Além disso, apesar de sua enorme abrangência e certo grau de 

abstratividade, além de informar e auxiliar o direito trabalhista, o princípio da 

proteção possui caráter normativo, sendo considerado pela atual ciência jurídica 

como verdadeira norma trabalhista. 

O princípio da proteção é, senão, o próprio reflexo da igualdade material entre 

as partes envolvidas. De acordo com o eminente doutrinador Rodriguez87, “se refere 

ao critério fundamental que orienta o Direito do Trabalho, pois este, ao invés de 

inspirar-se num propósito de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um 

amparo preferencial a uma das partes: trabalhador”.  

Dessa forma, o princípio protecionista decorre da construção da igualdade 

substancial, a fim de conferir a dignidade da pessoa humana como valor 
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constitucional, demandando uma maior preocupação do legislador e aplicador do 

direito com o escopo de pôr as partes em simétrica paridade. 

É uníssona na doutrina e na jurisprudência no reconhecimento do sentido 

protetor do Direito do Trabalho como valor supremo e finalístico. Sobre a relação 

entre o Direito do Trabalho e o princípio da proteção do trabalhador.  

Delgado88 destaca o princípio da proteção (conhecido também como princípio 

tutelar ou tuitivo ou protetivo, ou ainda, tutela-protetivo), como sendo um dos mais 

importantes princípios especiais no direito trabalhista, em que todos conjuntamente 

compõem o núcleo axiológico fundamental do direito trabalhista, significando que a 

noção desse ramo do direito restaria seriamente comprometida ou até 

descaracterizada sem a presença e observância desses princípios nucleares e de 

suas diretrizes. 

Com o reconhecimento da desigualdade, diante da hipossuficiência do 

trabalhador, e da importância atual que possui um princípio jurídico que o princípio 

da proteção surge para informar o legislador, orientar o magistrado, integrar e 

compor como norma do Direito Trabalhista, a fim de proteger a parte mais frágil da 

relação trabalhista na busca para compensar a superioridade econômica do 

empregador ao proporcionar ao empregado uma superioridade jurídica. 

A proteção do trabalhador é de evidente necessidade, pois na relação 

trabalhista o empregador tem o poder de direção sob o empregado, o que faz com 

que haja a necessidade de normas que refaçam a igualdade nesse âmbito para que 

estabeleça uma ideia de paridade entre as partes envolvidas, tratando-se de 
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verdadeira colisão entre o princípio da autonomia privada e o direito fundamental ao 

tratamento isonômico.  

Oliveira89 sintetiza essa ideia protecionista do Direito do Trabalho, influenciado 

pelo princípio da proteção e da igualdade substancial, ao destacar a necessidade de 

uma sistema jurídico que combata a desigualdade, consequência do desequilíbrio 

econômico existente na relação jurídico laboral, de modo a priorizar a busca por uma 

igualdade real e material. 

Ao explicar sobre a aplicação concreta do princípio da igualdade, 

especialmente sobre o fim que se quer alcançar com o princípio da proteção do 

Direito do Trabalho, que tem por critério diferenciador, por exemplo, o da capacidade 

econômica entre as partes. 

Ávila90 leciona que a aplicação do princípio da igualdade no plano concreto 

depende do seu objeto diferenciador, tendo em vista que o princípio da igualdade 

nada menciona sobre os critérios que se aplicam à diferenciação entre as pessoas, 

que podem ser iguais ou desiguais em virtude da idade, do sexo, capacidade 

econômica, entre outros fatores.  

O reconhecimento da desigualdade entre trabalhador e empregador e a 

criação de normas que protegem o obreiro não faz com que este fique em um 

patamar superior, pelo contrário, faz com que o obreiro tenha iguais condições como 

o empregador, que é economicamente superior e tem o poder de dirigir as ações do 

trabalhador na prestação de seus serviços. 

A superioridade econômica é facilmente detectada, pois é o empregador que 

detém o capital e os meios de produção, e por sua vez, o empregador coloca em 
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disposição sua força de trabalho para sua subsistência, ficando condicionado ao 

modelo contratual que lhe é imposto, o que nessas circunstancias opera a 

inferioridade do obreiro.  

Por sua vez, o poder de direção do empregador constitui um dos mais 

importantes efeitos do contrato de trabalho, que concentra uma gama de 

prerrogativas que favorece, via de regra, o empregador, conferindo-lhe maior 

influência na relação trabalhista.91  

Dessa forma, o princípio da proteção inspira a construção de uma ordem 

jurídica trabalhista com normas imperativas que visam ao trabalhador um mínimo de 

proteção legal, instruindo a criação e aplicação nas normas cogentes e institutos do 

Direito do Trabalho a fim de conferir igualdade jurídica material entre empregador e 

empregado, proteção essa compromissária da própria dignidade humana. 

Barros92ressalta que o princípio da proteção está consubstanciado na 

condição e na norma mais favorável, que corresponde à essência do Direito do 

Trabalho e tem como propósito reduzir as desigualdades existentes, criando uma 

situação juridicamente mais favorável ao empregado, face a sua condição de 

hipossuficiente. 

O princípio protetor, segundo Rodriguez93, possui duplo fundamento. A 

dependência do trabalhador e sua condição de subordinado, bem como a sua 

dependência econômica, demonstrada na maioria das situações, tendo em vista que 
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somente se submete às condições impostas por outrem aquele que necessita de 

meios para promover sua subsistência. 

Nesse sentido, Martins94 esclarece que o fundamento do princípio da proteção 

no Direito Trabalhista propugna não só pela igualdade jurídica, mas também pela 

própria melhoria de vida do obreiro, exatamente diante da proteção da dignidade 

humana como pressuposto desse princípio.  

Novais95 também colabora teoricamente e conclui que a violação do princípio 

da proteção do trabalhador atinge, simultaneamente, a própria dignidade humana, o 

que exige do raciocínio concluir sua última relação com as questões trabalhistas. 

No ordenamento jurídico nacional, o art. 7º da Constituição Federal relaciona 

em seus trinta e quatro incisos uma série de direitos fundamentais que protegem o 

trabalhador, mencionando expressamente a possibilidade da criação de outros que 

visem a essa melhoria de vida dos trabalhadores. 

Reconhecida a importância prática e teórica do Princípio da Proteção, é 

importante que delimite seu alcance na legislação trabalhista, para que seus 

preceitos não fiquem inócuos e que, por outro lado, não ultrapassem e atinjam os 

direitos que devem ser observados, como o da segurança jurídica do empregador, 

sob pena de uma superproteção desnecessária ao obreiro que desequilibre o real 

intento do princípio.  
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Nesse diapasão, entende-se que a finalidade moderna do Direito do Trabalho 

consiste em estabelecer equilíbrio de interesses entre empregadores e empregados, 

não se limitando à proteção absoluta e exclusiva do trabalhador, onde o princípio da 

proteção deve também estar inserido. 

Sobre o entendimento desse princípio, a fim de equilibrar os interesses dos 

envolvidos, Rodriguez96 assevera tratar-se de um risco, diante da possibilidade de 

sua má aplicação, que em se concretizando de forma desordenada e sem observar 

limites atentariam contra a segurança jurídica. Assim, esse princípio não autoriza 

medidas descabidas sob o fundamento da proteção ao trabalhador, possuindo um 

campo de incidência limitado, preservando a segurança jurídica e a aplicação das 

normas trabalhistas de forma segura e eficaz. 

É importante asseverar que o princípio da proteção possui duplo aspecto, 

aplica-se no direito material do trabalhador e no direito processual do trabalho, se 

portando em perfeita comunhão nestes âmbitos, diante do reconhecimento da 

desigualdade econômica e também da hipossuficiência jurídica do trabalhador. 

Consigne-se ainda que a proteção atribuída ao obreiro no Direito do Trabalho 

não se encerra somente em seus regramentos, deve-se, igualmente, ser refletido no 

direito processual do trabalho, vez que evidentemente a superioridade patronal e a 

hipossuficiência do obreiro não desaparece, mas ainda persiste na relação 

processual. 

Saliente-se que o princípio da proteção tem antes de tudo um aspecto 

sociológico, que surgiu efetivamente para assegurar aos trabalhadores condições 

mínimas de trabalho, este especialmente fundado na sua valorização social, 

perpassando pelo direito material primeiramente para depois influenciar as regras 
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processuais trabalhistas e ser considerada norma trabalhista, na atual visão da 

ciência jurídica. 

Diante do exposto, percebe-se que o princípio da proteção é verdadeiro 

corolário do princípio da igualdade material, que dentro de uma concepção 

protecionista, considerando a hipossuficiência do trabalhador, com a valorização do 

trabalho e da proteção de sua dignidade, perpassa todo o direito trabalhista. 

Ressalte-se, entretanto, que o Direito Trabalhista, além de se fundamentar na 

dignidade humana, no valor social do trabalho, conferindo uma ideologia protetiva 

aos seus regramentos, se embasa também no valor social da livre iniciativa, o que 

induz a refletir o princípio da proteção como uma regra matriz, além de proporcionar 

melhores condições ao trabalhador e considerar simultaneamente a importância do 

poder de autuação dos empregadores. 
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3 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

Inicialmente, é necessária uma breve exposição sobre a natureza e origem 

desses direitos e o seu reconhecimento como direito fundamental no ordenamento 

jurídico de ordem internacional e nacional. 

Assim, ressaltar-se-á, especialmente, que os direitos sociais são 

considerados como espécie de direitos humanos compreendidos e validados no 

plano interno de um Estado, através da sua inserção na Carta Política de 

determinado Estado.  

As discussões envolvem a eficácia dos direitos sociais como instrumentos 

que buscam assegurar o bem-estar social e conferir a todos os indivíduos o direito a 

uma existência digna, puramente sob a perspectiva de proteger efetivamente o 

mínimo existencial. 

No que se refere à questão da eficácia dos direitos sociais, deverá ainda ser 

analisado um ponto essencial para sua compreensão mais completa, e que ainda é 

tema para discussões doutrinárias e jurisprudenciais, qual seja: a aplicabilidade dos 

direitos sociais diante dos demais direitos fundamentais e a análise da abstenção e 

de sua atuação positiva estatal, que será avaliado principalmente nas 

particularidades que envolvem essa questão inserida na relação trabalhista. 

Sobre o tema, ainda será necessária uma breve análise de alguns direitos 

sociais contidos na Constituição Federal, especialmente alguns incisos que se 

encontram no art. 7º, com o objetivo de se avaliar se esses direitos constituem 

essencialmente direitos fundamentais dos trabalhadores, por considerar que estes 

embasam a proteção dos direitos mínimos compreendidos na relação de trabalho. 
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3.1 EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

  

Os direitos sociais resultam das transformações históricas e das lutas sociais 

e políticas que ocorreram ao longo da História, tendo como principal objetivo 

promover a igualdade material entre os indivíduos e proporcionar condições 

suficientes não só no pleno desenvolvimento social, mas também pelas garantias de 

direitos mínimos. 

Para a compreensão dos direitos sociais do trabalho, entretanto, é salutar 

inicialmente verificar a classificação direitos sociais na categoria dos direitos 

fundamentais para então alcançar a aplicação e a efetividade dos mesmos. 

Inicialmente, é preciso compreender os direitos fundamentais como espécie 

de direitos humanos, reconhecidos pelo ordenamento jurídico de um Estado no 

âmbito interno, ao passo que os direitos humanos encontram-se reconhecidos no 

plano internacional, não estando vinculado a nenhum ordenamento jurídico 

específico, face à sua universalidade.97 

Assim, os direitos humanos gozam de um status internacional, que dada a 

sua relevância integram uma ordem universal, não admitindo limitações de tempo ou 

espaço estabelecidos por uma ordem jurídica, e quando reconhecidos internamente 

por um Estado passam a assumir o status de Direito Fundamental, iniciando um 

processo de consolidação que demonstra o interesse de um Estado em conferir 

maior efetividade a esses direitos, dada a sua importância. Dessa forma, os direitos 

fundamentais representam a consolidação dos direitos humanos no plano interno de 

um Estado, e a sua eficácia passa a estar vinculada ao tratamento dispensado por 

um dado ordenamento jurídico. 
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Outrossim, compreendidos os direitos fundamentais como espécie de direitos 

humanos, validados no plano interno de um Estado, é preciso então compreender 

quais direitos encontram-se inseridos nessa classificação.  

É verdade que o rol de direitos fundamentais não permanece estático no 

tempo e no espaço, pois, assim como os direitos humanos, constituem um conjunto 

de finalidades a serem perseguidas que se consolidam a partir do reconhecimento 

gradual decorrente das transformações históricas e sociais que, aos poucos, se 

constroem como elemento essencial para o desenvolvimento do homem e da 

sociedade.98 

A relação existente entre o reconhecimento gradativo dos direitos 

fundamentais e as transformações sociais, políticas e culturais que ocorreram ao 

longo da História permitem uma melhor compreensão acerca da classificação destes 

a partir de dimensões consoante a relevância do direito que se busca tutelar. 

Assim, os direitos fundamentais passaram a ser classificados, de acordo com 

o seu conteúdo, em três dimensões, havendo doutrinas que atualmente defendem a 

existência de novas dimensões, podendo-se falar inclusive em uma sexta dimensão 

de direitos fundamentais. 

No entanto, é devido pontuar que há uma parcela da doutrina que costuma 

classificar os direitos fundamentais em gerações, transmitindo uma ideia de 

progressividade, na qual os direitos da geração posterior substituem os direitos da 

geração anterior. 

Esse pensamento atualmente recebe grandes críticas da doutrina majoritária, 

que entende não ser possível atribuir aos direitos fundamentais ordem de gradação, 
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pois os direitos não se substituem, mas somam-se uns aos outros, não havendo 

impedimento ao seu reconhecimento de forma simultânea, recomendando a 

classificação dos direitos fundamentais a partir de dimensões. 

A primeira dimensão dos direitos fundamentais é os direitos de liberdade, no 

qual estão inseridos os direitos civis e políticos que traduzem os “direitos de 

resistência e oposição perante o Estado”99 e que valorizam primeiro o homem-

singular, o homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista 

que compõe a chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais usual.  

Por seu turno, a segunda dimensão dos direitos fundamentais abrange os 

direitos sociais, culturais e econômicos, englobando os direitos que permitem ao 

indivíduo exigir prestações do Estado, com o objetivo de garantir uma melhor 

condição de vida, ideais ao exercício dos direitos de liberdade.100 

Esses direitos de segunda dimensão buscam a concretização da igualdade 

material e da liberdade a partir do reconhecimento do indivíduo como um ser social, 

que deve ter resguardadas condições mínimas ao exercício de uma vida digna em 

um contexto social. 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão merecem uma especial 

atenção no presente estudo, pois abrangem os direitos sociais e, 

consequentemente, os direitos sociais do trabalhador e o reconhecimento da função 

social do trabalho. 

Assim, os trabalhadores estão inseridos no rol dos titulares dos direitos 

fundamentais de segunda geração, assim como todos aqueles que necessitam de 

uma prestação relacionada à saúde, à educação, à maternidade, dentre outras.   
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Sobre os direitos de segunda geração e o dever de guarda pelo Estado, 

Gurgel101 ainda ressalta que estes quase sempre demandam ações afirmativas nas 

relações trabalhistas bem como prestações positivas do Estado quanto ao controle, 

promoção, respeito e implementação desses direitos.  

Dessa forma, tem-se que os direitos fundamentais são direitos oponíveis ao 

Estado e exigem uma prestação afirmativa com o objetivo de concretizar esses 

direitos102, sem os quais restaria inviabilizado o exercício de outros direitos 

fundamentais, não sendo possível se falar em direitos de liberdade e dignidade da 

pessoa humana em um contexto desvinculado dos direitos sociais. 

Ainda sobre os direitos de segunda dimensão, Sarlet103 aponta que esses 

direitos não implicam apenas uma prestação positiva, englobando direitos 

relacionados com as “liberdades sociais”, abrangendo assim direitos fundamentais 

dos trabalhadores. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão, por seu turno, são aqueles 

que se destinam a todos os homens de maneira geral e cuja proteção gera efeitos 

sobre toda a humanidade, tais como o direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente saudável, ao patrimônio comum da humanidade.104  

Assim, são direitos de solidariedade que traduzem um espírito de consciência 

coletiva e de obrigações recíprocas, com o objetivo de garantir o bem da 
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humanidade através da proteção a institutos que transcendem a esfera individual do 

ser humano, vindo a repercutir universalmente sobre todos os homens. 

Bobbio105 destaca que os direitos de terceira geração representam uma 

categoria de direitos extremamente vaga, impossibilitando uma verdadeira 

compreensão acerca do seu conteúdo, destacando o direito do homem a um meio 

ambiente saudável como o mais importante e que as novas exigências que se 

impõem ao mesmo dão ensejo a uma nova dimensão de direitos. 

Assim, a questão da classificação dos direitos fundamentais a partir de 

dimensões mostra-se como um tema de relativa complexidade, não pela dificuldade 

de sua definição, mas por ser um tema em constante evolução, que a partir de 

novas concepções fazem surgir constantemente novos direitos e novas dimensões. 

Ademais, o presente estudo é voltado essencialmente para os direitos 

fundamentais de segunda geração, especialmente no tocante aos direitos sociais do 

trabalho, amplamente discutido na doutrina, pois embora uma parcela da doutrina 

classifique os direitos sociais do trabalhador inseridos dentro do contexto dos 

direitos fundamentais, esse entendimento não se apresenta de maneira uníssona, 

havendo diversos posicionamentos em contrário que argumentam que os direitos 

sociais não devem ser considerados como direitos fundamentais. 

Entretanto, a classificação dos direitos sociais como direitos fundamentais no 

entendimento da doutrina majoritária configura-se algo óbvio, haja vista tratar-se de 

direitos que buscam assegurar o bem-estar social, promovendo melhores condições 

de vida a todos com vistas à consecução da verdadeira igualdade social. 

Ademais, deve-se frisar que a problemática dos direitos sociais do trabalho, 

como direito fundamental, está diretamente relacionada à sua eficácia, pois em regra 
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os direitos fundamentais são considerados de aplicabilidade imediata, regra que não 

se aplica aos direitos sociais, que exigem uma prestação positiva do Estado, mas 

que, entretanto, não retira dos mesmos sua natureza de direito fundamental. 

No entendimento de Sarlet106, todo direito fundamental é dotado de eficácia 

em grau distinto, que irá se diferenciar, dependendo da forma em que se encontram 

inseridos no texto constitucional, especialmente quando a ausência de efetividade 

está diretamente relacionada com a falta de norma infraconstitucional, face às 

peculiaridades do seu objeto. 

Assim, temos que os direitos sociais então inseridos dentro da classificação 

conferida por Silva107 entre as normas de eficácia limitada ou reduzida que, por sua 

vez, se subdividem em normas declaratórias de princípio institutivo e normas 

declaratórias de princípios programáticos, vindo os direitos sociais a se inserir nessa 

última.  

Os direitos sociais encontram-se inseridos na Constituição de 1988 como 

objetivos a serem perseguidos pelo Estado, os quais a ausência de normatividade 

restringe a sua aplicabilidade, observando-se ainda que parte da adoção de políticas 

públicas que visam à concretização desses direitos ocasionam, por vezes, despesas 

ao erário público, de tal forma que a aplicabilidade dos mesmos não poderá ser 

exigida desconsiderando-se os efeitos decorrentes, consoante assevera parcela da 

doutrina. 

Os direitos sociais não implicam exclusivamente prestações positivas do 

Estado, havendo casos em que esses direitos exigirão uma abstenção do Estado, 

                                                           
106

 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 281. 
107

 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998, pp. 82-86. 



75 

 

consistindo em um complexo que poderá dar ensejo a obrigações negativas e 

obrigações positivas108. 

Especificamente no que se refere aos direitos sociais do trabalho, embora 

carecedores de uma prestação positiva desse mesmo Estado, a quem cabe fixar 

normas infraconstitucionais de proteção, na maioria das vezes não geram despesas, 

mas constituem uma fonte de arrecadação, razão pela qual sua aplicabilidade não 

pode ser obstaculizada por alegação de gerar despesas ao erário109. 

Entretanto, no que se refere aos argumentos de que negam a efetividade e 

exigibilidade dos direitos sociais, ante a necessidade de normas infraconstitucionais, 

Piovesan110 argumenta que tal compreensão é falaciosa, uma vez que a proteção 

aos direitos civis e políticos encontra-se assegurados em instrumentos 

internacionais, atribuindo a estes a natureza de verdadeiros direitos fundamentais.  

Ademais, há que se destacar ainda que a aplicabilidade desses direitos, 

contrariamente aos direitos civis e políticos, dotados de autoaplicabilidade, tem 

caráter progressivo e está condicionada à atuação do Estado, que deverá empregar 

tantos esforços quanto forem necessários, inclusive com a cooperação internacional, 

com o objetivo de alcançar a plena satisfação desses direitos.111 
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Assim, tem-se que os argumentos que se mostram contrários ao 

reconhecimento dos direitos sociais como direitos fundamentais não merecem 

guarida, haja vista não ser possível retirar de um direito a sua natureza de norma 

fundamental simplesmente pela necessidade de edição de normas 

infraconstitucionais capazes de conferir efetividade. 

Outrossim, é imperioso ainda aprofundar o estudo sobre os direitos 

fundamentais, especialmente no que se refere à sua eficácia no âmbito das relações 

do trabalho, face a sua natureza eminentemente social. 

Embora os direitos fundamentais encontrem-se sedimentados na ordem 

constitucional, estabelecendo uma imposição de respeito no âmbito interno dos 

Estados aos direitos inerentes ao ser humano, é preciso verificar ainda se esses 

direitos se estendem às relações trabalhistas de forma igualmente eficaz e com 

aplicabilidade direta e imediata. 

Sobre esse aspecto, Amaral112 aponta que, para a maioria da doutrina, os 

direitos fundamentais possuem aplicação direta e imediata no âmbito das relações 

trabalhistas, entendendo que somente dessa forma seria possível proteger 

efetivamente os direitos e as liberdades públicas dos trabalhadores, citando o RE n. 

162.243/DF113, que aplicou o princípio da igualdade nas relações trabalhistas, 

vedando qualquer tratamento discriminatório ante a ausência de fundamento lógico 

e razoável para tal. 

A problemática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações do trabalho 

pode ainda ser estudada a partir do instituto da “eficácia horizontal”, termo 

amplamente adotado pela doutrina que busca explicar os efeitos produzidos nas 
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 AMARAL, Júlio Ricardo de Paula Amaral. Os direitos fundamentais e a constitucionalização do 
Direito do Trabalho. In Direitos Sociais na Constituição de 1988. 2008. p. 265. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal- 2ª Turma- RE n. 161.243/DF – Relator Ministro Carlos Velloso 
– Julgamento em 29.10.1996. 
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relações privadas, contrariamente à expressão “eficácia vertical” utilizada para 

descrever a relação de subordinação existente entre os indivíduos e o Estado. 

Sobre esse aspecto, reconhece-se a impossibilidade de resguardarem direitos 

fundamentais dos trabalhadores, impondo o dever de obediência por todos aos 

direitos do homem, principalmente no âmbito das relações trabalhistas, onde a 

posição privilegiada do empregador não deve sobrepor de tal modo a ignorar os 

direitos inerentes a todo ser humano. 

Ainda sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, Amaral114 conclui 

pela impossibilidade de se negar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 

tendo a doutrina e a jurisprudência assentado o entendimento pela possibilidade de 

vulnerabilização desses direitos nas relações entre particulares, razão pela qual é 

essencial a interferência do Estado nas relações jurídico-privadas, com o objetivo de 

garantir a proteção a esses direitos. 

Dessa forma, é inquestionável que os direitos fundamentais aplicam-se, 

sobretudo, nas relações de trabalho, dotados de caráter eminentemente social, que 

dispensa uma maior observância à proteção desses direitos, levando em 

consideração especialmente as características inerentes do contrato do trabalhador, 

que coloca à disposição do seu empregador a sua força de trabalho, que consiste 

em um dos seus instrumentos mais valiosos, sendo através deste que o homem alça 

a realização de direitos de liberdade. 

Por tal motivo o valor social do trabalho encontra-se reconhecido na 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, como fundamento da República 

Federativa do Brasil, reconhecendo este como direito fundamental cuja 
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 AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Os direitos fundamentais e a constitucionalização do Direito 
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concretização é mais do que um objetivo a ser perseguido pelo Estado, mas 

constitui a sua própria essência. 

Ademais, o art. 5º, inciso XIII da referida Carta Política, assegura ainda o livre 

exercício de qualquer trabalho ou profissão, muito embora estabeleça através da 

norma infraconstitucional algumas limitações a esse dispositivo no que concerne ao 

exercício de determinadas atividades. 

Daí é possível concluir que o constituinte, ao consagrar os valores sociais do 

trabalho como fundamento do Estado Democrático de Direito, rompeu com o modelo 

mais liberal adotado no passado, estabelecendo um sistema de garantias que 

conduz à concretização do Estado Social.115 

Dessa forma, tem-se que o atual modelo de Estado democrático brasileiro 

reconhece e adota o valor social do trabalho, muito embora uma parcela da doutrina 

questione a sua natureza de direito fundamental face à ausência de aplicabilidade 

imediata em determinadas hipóteses. Assim, percebe-se que o Estado Brasileiro, 

com vistas a conferir a máxima concretude a esses direitos, inseriu na Carta Magna 

diversos dispositivos relacionados diretamente à proteção do trabalhador para esse 

fim116.  

Esses dispositivos inseridos na Constituição de 1988, considerados como 

verdadeiros instrumentos de concretização do valor social do trabalho, sem o qual 

não se pode visualizar o exercício do direito fundamental de liberdade, encontram-se 

elencados nos artigos 7º a 11º. Assim o artigo 7º, fundado na proteção ao 

trabalhador e no principio da vedação do retrocesso social, assegurou direitos 
                                                           
115

 MEIRELES, Edilton. A Constituição do Trabalho. In Direitos Sociais na Constituição de 1988. 
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trabalhistas fundamentais, estabelecendo um rol de direitos mínimos a serem 

aplicados, embora muitos questionem se esses direitos constituem verdadeiros 

direitos fundamentais, haja vista a universalidade inerente a tais direitos e a restrição 

de aplicabilidade de alguns dispositivos a situações peculiares. 

Entretanto, é devido observar que a constitucionalização de tais direitos e o 

seu reconhecimento como direito fundamental não obsta restrições a sua 

aplicabilidade em situações específicas, mas visa a assegurar que todos os homens 

que venham a se enquadrar naquela situação estejam amparados e não venham a 

sofrer ingerências contra sua dignidade por omissão do Estado, no que se refere à 

edição de leis que visem a assegurar seus direitos fundamentais. 

Dentre os direitos trabalhistas assegurados no artigo 7º, alguns merecem 

especial atenção, como: o seguro-desemprego, a garantia de um salário mínimo 

nunca inferior ao nacional, limitações à jornada de trabalho, férias e a proteção à 

maternidade e à paternidade. 

Sobre o salário mínimo117, é imperioso destacar que se trata de legítimo 

direito fundamental do trabalhador, pois tem como finalidade primordial proporcionar 

a todos, independentemente da natureza da atividade a qual desempenham, 

remuneração suficiente para a sua subsistência e da sua família, possibilitando uma 

vida digna. Dessa forma, é possível afirmar que não há proteção à dignidade da 

pessoa humana em uma sociedade na qual o salário mínimo não é suficiente, 

sequer, para satisfazer as necessidades mais básicas do homem.118  
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 BRASIL. Constituição (1988): promulgada em 5 de outubro de 1988:  Art. 7º inciso IV – “salário 
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e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim”; 
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à miséria e de consagração da dignidade do trabalhador. É incabível, portanto, só o prisma princípio 
lógico da vedação do retrocesso, que o salário mínimo seja reduzido, ou que perca o poder de 
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Nesse sentido, o Estado deve garantir a todos os trabalhadores o mínimo 

essencial para a sua sobrevivência, de tal sorte que constitui seu dever promover o 

mínimo razoável para uma existência digna do cidadão, evitando situações de 

desequilíbrio social. 

A limitação à jornada fixada nos incisos XIII e XIV, por seu turno, visam a 

evitar a exploração do trabalhador mediante a submissão deste a jornadas 

excessivas que comprometam a sua saúde e, sobretudo, a sua qualidade de vida. 

Assim, a submissão do trabalhador a jornadas excessivas, além de causar prejuízos 

à sua saúde, compromete a sua vida social, privando-o dos momentos de lazer e do 

seu convívio com sua família. 

No que se refere às férias, presentes no art. 7º, XVII, o legislador entende 

pela necessidade de repouso do trabalhador, com vistas a preservar a sua saúde e 

o seu bem-estar. Nesse sentido, é assegurado ao obreiro o direito ao gozo de férias, 

por um mês, sem redução do salário, fazendo jus ainda ao adicional de um 1/3 sobre 

sua remuneração. Tal determinação tem por escopo evitar que o trabalhador 

renuncie ao benefício e por não dispor de meios para prover o seu sustento e de sua 

família. 

Quanto aos direitos já anteriormente elencados acrescidos ainda dos demais 

incisos, bem como os outros artigos que buscam proteger os direitos dos 

trabalhadores, constituem direitos essencialmente fundamentais, estabelecendo 

parâmetros mínimos para a proteção do trabalhador. 

Dessa forma, é possível concluir que se deve reconhecer o valor social do 

trabalho e dos direitos de proteção ao trabalhador inseridos na Constituição Federal 

                                                                                                                                                                                     
compra de tal maneira que coloque o trabalhador em uma condição que exclua sua capacidade de 
subsistência In: (Re)Pensando o princípio da proteção na contemporaneidade. São Paulo: LTr, 
2010, p. 126. 
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como autênticos direitos fundamentais, pois, sem eles não seria possível conferir a 

efetividade de outros direitos.  

Para concretização dos valores da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana, pilares do Estado Democrático de Direito, faz-se mister a viabilização dos 

mesmos através de garantias que assegurem ao ser humano direitos mínimos e 

essenciais, especialmente viabilizados pela tutela dos direitos fundamentais do 

trabalhador  e sua valorização. 
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4 A RELAÇÃO TRABALHISTA E O DIREITO DO TRABALHO NAS BALIZAS DO 

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

 

O presente capítulo trata do pressuposto básico da relação trabalhista: a 

debilidade do trabalhador, que evidentemente se origina da subordinação do obreiro 

e do poder diretivo do empregador, de forma a justificar juridicamente a proteção do 

trabalhador, diante dessa “antinomia jurídica”, pois é mister resgatar a ideia de que a 

tutela trabalhista é consequência direta da teoria da subordinação. 

De um lado, ao empregador é permitido um conjunto de atribuições 

relacionadas à direção, regulamentação, fiscalização e disciplina, e ao empregado, o 

dever de obediência e subordinação, consistindo todos esses em caracteres 

próprios desse tipo de relação.  

A subordinação pode fundamentar arbitrariedades que possibilitam a colisão 

com direitos mínimos do trabalhador, de maneira que a adoção do princípio da 

proteção, por possuir como finalidade especial o amparo à parte mais frágil do 

contrato de trabalho, deve permear todo o âmbito trabalhista. Este, por sua vez, 

considerando esse núcleo essencial, inspira-se nessa tutela fundamental para que 

suas regras e princípios possam conferir proteção jurídica diante da desigualdade 

fática típica da relação trabalhista.  

Nesse ensejo, o princípio da proteção do trabalhador inspira a criação e 

fundamenta a aplicação de outros princípios trabalhistas, que de acordo com as 

peculiaridades de cada caso concreto tem por fim precípuo amparar o obreiro, como 

o princípio da norma mais favorável, do in dubio pro operario e da condição mais 

benéfica. 

Diante da importância que os princípios possuem na ordem jurídica, o estudo 

deter-se-á especialmente na análise dos princípios decorrentes do princípio maior da 
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proteção, com seus desdobramentos no Direito Trabalhista brasileiro e suas 

concepções diante dos atuais, e diversos, modelos de subordinação do trabalhador. 

Com efeito, buscam-se estudar os meios jurídicos, especialmente os 

princípios trabalhistas que colmatam e adequam a relação trabalhista ao fim maior 

de proteção, para que qualquer forma de abuso ou arbitrariedade que nela possam 

ocorrer seja imediatamente afastada e identificada como práticas contrárias ao 

objetivo de proteção desejado pela Constituição e pelo Direito do Trabalho. 

 

4.1 A SUBORDINAÇÃO DO TRABALHADOR E O PODER DIRETIVO DO 

EMPREGADOR 

 

A relação empregatícia deriva do contrato entabulado entre aquele que 

remunera em troca da prestação de serviços e aquele que disponibiliza sua força de 

trabalho em troca de uma prestação pecuniária, não havendo a necessidade de o 

contrato de trabalho se dar de forma escrita, bastando tão somente a observância a 

determinados critérios para o reconhecimento da relação laboral. 

Ademais, para que fique caracterizada a relação de emprego, é necessário 

que as atividades sejam desempenhadas por pessoa física, que não poderá fazer-se 

substituir intermitentemente por outro trabalhador, de forma não eventual, mediante 

contraprestação, devendo ainda o trabalhador estar sujeito às determinações do 

empregador. 

Embora a relação de trabalho caracterize-se pela existência de cinco 

requisitos básicos, a subordinação constitui o elemento principal, pois demonstra um 

estado de sujeição do trabalhador, pressupondo a existência de uma relação de 

poder que confere ao empregador as prerrogativas necessárias para estabelecer 

normas acerca do desempenho das atividades pelo trabalhador. 
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A subordinação é a principal característica do contrato de trabalho, pois é o 

elemento de diferenciação que distingue a relação empregatícia dos demais 

contratos de prestação de mão de obra, sendo, para alguns jurídicos, irrelevante a 

observância dos demais elementos, bastando tão somente que haja uma relação de 

subordinação no desenvolvimento da atividade.  

Assim, embora a doutrina atribua cinco elementos caracterizadores da 

relação de trabalho, somente a subordinação é considerada elemento exclusivo do 

contrato de trabalho, consistindo em um traço característico que sempre esteve 

presente na história do trabalho humano, pois é natural que o indivíduo que se 

encontra em uma condição social menos favorável submeta-se às determinações 

daqueles que controlam o capital119. 

Nesse sentido, falar sobre subordinação do trabalhador é compreender o 

desenvolvimento do próprio Direito do Trabalho. Eis que este surgiu como forma de 

limitar a liberdade de contratação, de tal forma que esse ramo jurídico fundamenta-

se na subordinação constante afeta às relações de trabalho, estabelecendo limites à 

vontade humana e à liberdade de contratar.120 

Em que pesem os ideais defendidos pelo moderno sistema capitalista, é 

salutar fixar limites à relação de subordinação, que pressupõe uma condição de 

sujeição, sendo inadmissível que o empregador possa dispor livremente sobre 

diversas esferas da vida do trabalhador, causando-lhes prejuízos físicos ou morais. 

Noutro aspecto, cumpre esclarecer que a subordinação aplica-se às relações 

de trabalho em níveis diferenciados, de acordo com a natureza da atividade a ser 

desempenhada pelo trabalhador, de tal forma que o trabalhador que desempenha 
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 Para Alice Monteiro de Barros, “essa definição encontra-se amplamente utilizada pelos teóricos 
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atividades de natureza intelectual encontra-se sujeito a um menor grau de 

subordinação, desfrutando maior confiança perante o empregador121. 

No entanto, a doutrina tem reconhecido a possibilidade de intervenção do 

empregador em determinados aspectos da vida pessoal do trabalhador, em virtude 

da natureza das atividades desempenhadas pelos mesmos, como ocorre com os 

jogadores de futebol, que estão constantemente sujeitos a intervenções que visam a 

assegurar melhor alimentação, melhor condicionamento físico, bem como uma 

postura social mais adequada. 

De tal forma, resta patente que a subordinação pressupõe uma relação de 

obediência, uma condição de sujeição, que pode variar sua intensidade consoante à 

atividade que envolve a relação laboral, cabendo ao empregado submeter-se às 

determinações do seu empregador, que estabelece as regras concernentes ao 

desenvolvimento das atividades. 

Observa-se ainda que a subordinação é elemento característico do contrato 

de trabalho que está diretamente interligado com o poder empregatício, que 

corresponde à capacidade conferida ao empregador para estabelecer as regras 

concernentes ao desempenho das atividades no âmbito da relação jurídico 

laboral.122  

Contrariamente, a definição de subordinação que pressupõe uma condição de 

sujeição e dependência, o poder empregatício por seu turno, corresponde a uma 

prerrogativa conferida ao empregador que está fundamentada no fato de que é este 

quem assume os riscos da atividade econômica. No entanto, esse não é o único 

fundamento que visa a justificar o poder empregatício, embora seja notável a 

inviabilidade das atividades econômicas se não houvesse uma situação de poder e 
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subordinação entre as partes e os trabalhadores detivessem o controle total das 

atividades a serem desempenhadas. 

Nesse sentido, é salutar compreender as várias teorias que buscam 

fundamentar o poder empregatício, pois o conhecimento sobre os fundamentos 

jurídicos que envolvem esse fenômeno tem papel relevante para a compreensão dos 

institutos presentes no ordenamento jurídico, especialmente nas normas que 

regulam as relações laborais.  

A propriedade privada consiste num dos principais fundamentos encontrados 

pelos jus trabalhistas para justificar a relação de poder que rege as relações 

trabalhistas,  admitindo o dono da propriedade como senhor soberano, pois é ele 

quem controla os meios de produção e os recursos, assumindo os riscos inerentes à 

atividade econômica.123  

Murari124 critica tal posicionamento, argumentando que a propriedade é 

dotada de uma finalidade social incompatível com o exercício do poder soberano 

pelo empregador e defende que o poder empregatício é decorrente de uma relação 

contratual, de tal forma que o poder empregatício que confere ao empregador a 

capacidade para fixar condições e diretrizes é incompatível com o posicionamento 

unilateral proposto pela teoria da propriedade.  

Essa concepção de poder empregatício decorrente da propriedade privada 

recebeu severas críticas, haja vista estabelecer uma condição de subordinação 

absoluta que em nada se distinguia dos modelos econômicos escravocratas ou 

servis de períodos anteriores. 
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 Maurício Godinho Delgado destaca entre os principais defensores da teoria da propriedade 
privada os pensamentos de Evaristo Morais Filho, Victor Russomano e Célio Goyatá, no entanto 
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nas relações escravistas e servis. In. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, pp.194-196. 
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Por sua vez, contrariamente à teoria da propriedade privada, surgiu a teoria 

institucional, para a qual o fundamento do poder empregatício encontra-se na 

própria empresa e no interesse social desta, devendo prevalecer o interesse comum 

sobre os interesses individuais, de tal forma que as atividades devem se organizar 

com o objetivo de atingir a finalidade socioeconômica daquela empresa.125 

O terceiro fundamento que busca justificar o poder empregatício é 

denominado pelos doutrinadores de “delegação do poder público” ou teoria 

publicista. Tal denominação empregada é autoexplicativa, pois a concepção dessa 

teoria funda-se justamente na ideia de delegação do poder público ao empregador. 

Embora essa teoria preserve elementos da teoria institucionalista defensora 

da propriedade privada, é cediço esclarecer que ela guarda algumas distinções no 

que concerne ao fundamento do poder patronal, pois entende este como sendo 

decorrente da delegação de poder público e não como mera consequência de uma 

condição servil. 

Consoante Murari126, essa teoria teve grande importância em 1943, com o 

surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fortemente influenciada 

pelo regime fascista italiano que defendia que as relações entre particulares 

deveriam ser regidas consoante os interesses superiores da nação, e favorecia o 

pensamento de que o poder empregatício assemelhava-se com o Direito penal, já 

que afirmava que somente ao Estado era cediço fixar sanções. 

No entanto, essa teoria não conquistou muitos adeptos, vindo a surgir uma 

quarta teoria, atualmente adotada no Brasil, intitulada de teoria contratualista, que 

defende que o poder parte do próprio contrato, sendo este instrumento que 
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estabelece um ajuste de vontade das partes, fazendo surgir para o empregado uma 

condição de subordinação para com o empregador. 

Para Delgado127, a teoria contratualista é a que melhor fundamenta o 

fenômeno do poder intra-empresarial, importando em um pacto de vontades que 

gera direitos e deveres para ambas as partes, embora destaque que tal concepção 

pode servir de fundamento para as mais diversas situações. O referido autor destaca 

ainda que a teoria contratualista mostra-se a mais completa, pois é a única que 

versa sobre o fenômeno do poder empregatício sobre os mais diversos enfoques 

histórico-jurídicos, e defende que o contrato constitui de fato o fundamento para 

esse poder presente nas relações laborais, haja vista que sem ele jamais haveria a 

relação empregado/empregador. 

Diante das inúmeras teorias que buscam justificar o poder empregatício, é 

certo que, em síntese, o poder empregatício é um conjunto de prerrogativas 

conferido pelo direito àquele que emprega em virtude de uma relação contratual na 

qual as partes se submetem a condições previamente estabelecidas. 

Outrossim, a doutrina costuma defender a divisão do poder empregatício em 

diversas esferas, classificando-o em poder diretivo, poder disciplinar, poder 

regulamentar e poder de fiscalizar, dando ao empregador os elementos necessários 

à devida prestação do serviço no âmbito da relação laboral. O poder regulamentar 

corresponde à capacidade conferida ao empregador para fixar as normas gerais que 

se aplicam no ambiente de trabalho, mas que não podem contrapor ao ordenamento 

jurídico trabalhista. 

Dessa forma, o poder regulamentar, além de observância às normas 

trabalhistas gerais, deve ainda restringir-se ao ambiente interno do trabalho, 
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traduzindo a capacidade do empregador para fixar regras concernentes à prestação 

da atividade laboral. Delgado128 afirma tratar-se apenas de mais um instrumento de 

concretização das intenções do empregador. 

O poder fiscalizatório corresponde à capacidade conferida ao empregador 

para fiscalizar o desempenho das atividades, bem como as condutas praticadas pelo 

trabalhador dentro do ambiente de trabalho, evitando que estes possam repercutir 

de maneira negativa no processo de produção. 

O poder disciplinar, por seu turno, confere ao empregador a capacidade de 

fixar sanções ao empregado sempre que ele não observar suas obrigações, 

devendo limitar-se exclusivamente ao aspecto funcional da atividade laboral e à 

prestação de serviços no âmbito do trabalho.129 

A doutrina mostra-se divergente acerca da existência do poder disciplinar, 

pois uma parcela entende que o poder para impor sanções pertence exclusivamente 

ao Estado, não cabendo a particulares tal prerrogativa, negando a autotutela 

daqueles envolvidos na relação de emprego.130  

No entanto, para Delgado131, tal entendimento não merece prosperar, pois 

defende que a concepção de que o poder concentra-se exclusivamente no Estado é 

uma concepção autoritária, e que as experiências vivenciadas ao longo da história 

demonstram que a sociedade civil vem absorvendo cada vez mais poder em 

contraposição ao autoritarismo estatal.  

Dessa forma, o poder disciplinar encontra seu fundamento na autonomia 

privada para conduzir as relações jurídicas, tendo em vista que ao Estado somente é 
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cediço intervir nas hipóteses em que há violação ao interesse público, ameaça ao 

bem-estar social ou ofensa aos direitos fundamentais do trabalhador. 

Muito embora parcela da doutrina mantenha-se firme nas críticas ao poder 

disciplinar do empregador, é cediço esclarecer ainda que essa prerrogativa encontra 

respaldo na legislação laboral, que prevê as modalidades das infrações que podem 

ser praticadas pelo trabalhador bem como a penalidade culminada para cada tipo de 

ato praticado. 

Assim, o poder disciplinar não confere amplos poderes ao empregador, 

devendo este observar as sanções previstas no texto consolidado, tais como, 

advertência escrita, advertência verbal, suspensão e demissão por justa causa. Essa 

última modalidade de punição mais grave somente deverá ser aplicada quando a 

conduta praticada pelo trabalhador configurar falta grave.  

Por oportuno, ressalte-se que as sanções aplicadas ao obreiro jamais 

deverão ultrapassar os limites do contrato do trabalho e adentrar na esfera pessoal 

do indivíduo, devendo ficar restritas à relação jurídico-laboral.  

No que se refere ao poder diretivo, é importante esclarecer que, para parcela 

da doutrina, esse consiste no termo mais abrangente capaz de definir do poder 

empregatício, sendo as demais formas de poder, já estudadas, manifestações do 

poder que englobam esse fenômeno.  

Assim, para a maioria dos doutrinadores, o poder regulamentar e o poder 

disciplinar correspondem, tão somente, aos instrumentos de concretização do poder 

diretivo do empregador que concentra todas as manifestações de poder, conferindo 

ampla capacidade de direção. 
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Delgado132 define o poder diretivo como o conjunto de prerrogativas 

concedidas ao empregador, que conferem ao mesmo a capacidade de dirigir, 

organizar e estruturar o espaço empresarial interno, incluindo ainda a capacidade 

para regular o processo produtivo no estabelecimento da empresa com orientações 

direcionadas à prestação de serviços.  

O poder diretivo consiste em prerrogativa do empregador, que assume os 

riscos da atividade e, portanto, tem a autonomia que lhe permite estabelecer a forma 

como as atividades deverão ser desempenhadas, ressaltando que tal direito não 

confere ao mesmo a capacidade para intervir em outros aspectos da vida do 

trabalho, pois não implicam uma sujeição pessoal entre as partes. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o poder empregatício somente tem 

aplicação estrita aos fatos que estão diretamente relacionados à prestação de 

serviços, não se admitindo qualquer intervenção na esfera pessoal da vida do 

indivíduo, que poderá deixar de cumprir as determinações do seu empregador 

sempre que extrapolarem os limites da relação laboral e vierem a atingir a 

integridade moral ou física do indivíduo. 

Assim, embora o poder empregatício, consoante exposto anteriormente, 

derive da manifestação de vontade de partes, consolidadas a partir de uma relação 

contratual previamente estabelecida, que pressupõe uma condição de subordinação 

do empregado, é salutar destacar a imposição de limites à relação patronal. 

Dessa forma, embora se confira ao empregador as prerrogativas para dirigir, 

coordenar, supervisionar e estabelecer regras ao desenvolvimento da prestação de 

serviços, bem como disciplinar e estabelecer sanções previamente definidas em lei, 
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na hipótese de descumprimento pelo empregado das condições estabelecidas é 

necessário compreender os limites que se impõem ao poder diretivo do empregador 

e à subordinação típica das relações laborais.  

Os limites estabelecidos ao poder de direção do empregador encontram seu 

fundamento na proteção dos direitos fundamentais e podem ser facilmente 

localizados na Constituição Federal do Brasil vigente.133 

Porém, o poder diretivo e os direitos dos empregados são também direitos 

fundamentais, dando ensejo a uma hipótese de colisão entre direitos fundamentais 

que deverá ser avaliada a partir da observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, conforme será tratado mais adiante. 

Ainda sobre a observância aos direitos fundamentais nas relações 

trabalhistas, especialmente nas limitações ao exercício do poder empregatício e na 

subordinação do trabalhador, é essencial observar a prevalência do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que servirá como ponto de equilíbrio para aplicação 

dos outros princípios que visam a assegurar a proteção a esses direitos. 

Para Chohfi134, em algumas relações de trabalho é fácil observar a violação 

ao princípio da dignidade, quando os trabalhadores são submetidos a situações 

vexatórias, a trabalhos análogos à condição de escravos ou quando o abuso 

praticado na relação laboral transcende a esfera pessoal do indivíduo e repercute 

perante toda uma comunidade; porém é nas situações rotineiras e em contratos de 

trabalhos comuns que reside a principal dificuldade em se identificar a ofensa ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, salientando que a violação à dignidade 

da pessoa humana muitas vezes encontra-se contratualmente mascarada pela 

licitude. 
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No que se refere à observância aos direitos fundamentais e aos princípios 

que fundamentam o Estado democrático de direito, muitos questionamentos foram 

levantados acerca da incidência dos mesmos sobre as relações privadas que 

envolvem uma relação jurídico-laboral. 

Para Murari135, predomina no Brasil o entendimento que defende a aplicação 

direta e imediata dos direitos fundamentais às relações privadas, pois sua aplicação 

não deve restringir-se apenas à atuação do Estado, embora parcela contrária da 

doutrina defenda que a aplicação direta e imediata ofende a autonomia privada, 

igualmente considerada direito fundamental. 

Embora a autonomia privada goze do status de direito fundamental, é devido 

esclarecer que em se tratando de colisão de direitos ou princípios fundamentais, 

haverá que buscar a valorização daqueles direitos que melhor refletem o atual 

Estado democrático de direito, e que melhor se aplica na consecução dos interesses 

sociais e proteção à dignidade da pessoa humana. 

Igualmente, é possível vislumbrar inúmeras situações nas relações 

trabalhistas atuais que já se banalizaram como práticas rotineiras, muito embora 

diversos questionamentos sejam suscitados acerca do abuso do poder empregatício 

em tais circunstâncias, tendo como principal justificativa o exercício de um direito 

fundamental.  

Em que pese tal argumento, é devido observar sempre o respeito ao princípio 

da dignidade humana, de tal forma que a aplicação direta e imediata dos direitos 

fundamentais deverá estar presente inclusive nas relações privadas. 

Sobre a importância do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio 

supremo que alicerça todo o sistema de proteção aos direitos fundamentais, 
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Murari136 ensina: “O princípio da dignidade da pessoa humana é o feixe iluminador 

dos direitos fundamentais, configurando verdadeiro alicerce desses”. O autor137 

destaca ainda que o princípio da dignidade da pessoa humana conduz todo o 

ordenamento jurídico, legitimando a aplicação da teoria da eficácia direta e imediata 

dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, pois entende que somente 

haverá o devido respeito à dignidade da pessoa humana quando os direitos 

fundamentais forem integralmente respeitados, fazendo-se necessária uma ampla 

aplicação desses direitos. 

Dessa forma, é preciso reconhecer que, embora o poder empregatício 

encontre seu fundamento no direito fundamental da livre iniciativa, este não pode ser 

exercido livremente, devendo observância aos demais direitos fundamentais que 

visam a proteger os direitos do trabalhador. 

Outrossim, deve-se observar que os direitos fundamentais atuam como 

garantias que buscam assegurar a promoção de uma vida digna a todos os sujeitos, 

e por tal razão a aplicação dos direitos fundamentais deve sempre observar os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como forma de melhor promover 

condições dignas ao homem e o bem-estar da sociedade. 

 

4.1.2 O FENÔMENO DA PARASSUBORDINAÇÃO 

  

Acompanhando as transformações que orientam as relações jurídico-laborais, 

é imperioso tratar acerca do fenômeno da parassubordinação, que cada vez mais 
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tem ganhado espaço no Direito do Trabalho, em consonância com os novos 

processos que orientam as relações de produção.  

As transformações ocorridas nas relações de trabalho como consequência 

dos avanços tecnológicos e dos meios de comunicação deram ensejo a uma nova 

relação, criando a possibilidade de o trabalhador exercer suas atividades em 

ambiente externo. 

As discussões envolvendo a parassubordinação tiveram início na Itália, por 

volta de 1973, no Código Processual Civil italiano, ao atribuir à Justiça do Trabalho a 

competência para julgar os contratos de “colaboração, representação comercial, 

agência, desde que estes operem de forma continuada, coordenada e não sejam 

caracterizados pela subordinação”138. 

Nascimento139 define a parassubordinação como uma espécie de trabalho 

diferenciado que está inserido entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo, 

como a representação comercial, o trabalho desenvolvido por profissionais liberais, 

quando prestados com pessoalidade, continuidade e coordenação. 

Dessa forma, tem-se que as características do trabalho parassubordinado são 

a pessoalidade, a dependência econômica e a não eventualidade, excluindo-se do 

conceito de parassubordinação a prestação de serviço autônomo que ocorre em 

caráter excepcional. 

Ao estabelecer uma comparação entre o trabalhador autônomo e o 

parassubordinado, Oliveira140 ensina que “[...] o trabalhador subordinado é mais 

subordinado no resultado do que o autônomo e mais autônomo no modo de fazer do 
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que o trabalhador subordinado”, de tal forma que a relação de parassubordinação se 

dá através da inclusão do colaborador no processo produtivo do tomador de 

serviços. 

O mesmo autor propõe ainda que a autonomia do trabalhador 

parassubordinado está relacionada tão somente à organização do seu trabalho de 

colaboração, não sendo suficiente para afastar o vínculo empregatício por ausência 

de poder diretivo, pois a autonomia do trabalhador limita-se à execução do processo 

produtivo fixado pelo tomador de serviços, que efetivamente estabelece as regras141.   

O surgimento dessa nova figura mostra-se necessário, pois é essencial 

desenvolver novos institutos hábeis a proteger aqueles trabalhadores que não se 

encontram resguardados pela lei por não se enquadrarem como típicos 

trabalhadores. 

Nesse sentido, em que pese o ordenamento jurídico pátrio ainda não conter 

dispositivos que tratem acerca desse novo instituto, a doutrina, bem como a 

jurisprudência, já se manifestam amplamente a favor da sua aplicação, como é 

possível observar no julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região, do 

relator Luiz Cosmo da Silva Júnior, que reconheceu a existência de uma terceira 

classe de trabalhadores. 142 
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Ainda sobre essa terceira categoria de trabalhadores, o TRT da 9ª região, ao 

afirmar que o conceito tradicionalmente adotado de subordinação não mais 

comporta as transformações ocorridas no Direito laboral, devendo este resguardar 

aqueles profissionais que embora sejam detentores de autonomia técnica e gozem 

de maior autonomia em relação aos demais trabalhadores, ainda assim podem ser 

considerados empregados, reconhecendo a aplicação do instituto da 

parassubordinação.143  

Em que pese a jurisprudência pátria dispor sobre o fenômeno da 

parassubordinação, ainda prevalece a discussão acerca da extensão dos direitos 

trabalhistas. Nesse sentido, Nascimento144 orienta que nas hipóteses em que o 

trabalho parassubordinado tiver características preponderantes de subordinação 

deverá então aplicar-se a legislação pertinente ao trabalhador subordinado.  

Entretanto, se faz imperiosa a criação de novos diplomas com a finalidade de 

estabelecer a proteção dessa nova classe de trabalhadores que, mascarados pelo 
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manto da autonomia, se veem obrigados a submeterem-se às imposições 

estabelecidas por aqueles que possuem o controle sobre o sistema de proteção. 

 

4.2 OS PRINCÍPIOS PROTETIVOS DO DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO 

 

As normas do Direito do Trabalho sempre fixam níveis de proteção, inspiradas 

no princípio protetor do trabalhador, de forma que esse princípio se projeta em 

outros princípios do Direito Material do Trabalho, em que estes constituem 

verdadeiro desdobramento lógico e concretizador dessa proteção jurídica do 

trabalhador. 

Isso se deve ao fato de que o princípio da proteção tem sua abrangência e 

aplicação no Direito do Trabalho amplamente justificada e aceita por seu papel 

fundamental e relevante, razão pela qual os demais princípios desse ramo jurídico 

são fortemente influenciados por ele, carregando fortemente resquícios do amparo 

jurídico disseminado pelo princípio protetor. 

Rodriguez entende que o princípio da proteção se expressa sob três formas 

distintas, sendo dimensões que comportam esse princípio, quais sejam: a regra do 

in dubio pro operário, da norma mais favorável e da condição mais benéfica.145 

A regra do in dubio pro operario se aplica especialmente nos casos em que 

houver uma real dúvida sobre a interpretação do enunciado normativo que será 
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dado, marcando o Direito do Trabalho como ramo autônomo do ordenamento 

jurídico, dado a sua especificidade nesse âmbito.146 

Tal regra tem o caráter especial de conferir amparo da parte mais 

hipossuficiente do contrato trabalhista, em razão do reconhecimento prévio da 

situação desigual entre trabalhador e empregador, que é pressuposto básico para a 

própria existência da relação laboral, muito embora não esteja previsto 

expressamente em nosso ordenamento. 

Pode-se dizer que a regra do in dubio pro operario é uma regra interpretativa 

de excelência no campo da hermenêutica do Direito Trabalhista, verdadeira projeção 

do princípio da proteção, que ocupa espaço fundamental nesse ramo do Direito, 

através da qual possibilita ao intérprete chegar a uma conclusão jurídica, 

determinando o sentido da norma diante de vários outros possíveis. 

Insta esclarecer que esse procedimento interpretativo não é para correção da 

norma, nem sua integração, sua aplicação se dá quando há uma norma e vários 

significados que podem dela ser extraídos.147  

Dessa forma, a aplicação da regra do in dubio pro operario necessariamente 

pressupõe a existência de uma norma e que esta gere uma dúvida sobre seu 

alcance, sendo esse seu primeiro limite. Constitui, assim, desdobramento do 

princípio da proteção atinente no âmbito da interpretação jurídica, através da qual 
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nenhum se pode deduzir de sue texto ou de seu contexto”. In: Princípios de Direito do Trabalho. 
3.ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 111.  
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estabelece precipuamente que entre várias possibilidades interpretativas que 

comporta determinada norma, deve-se dar preferência à mais favorável ao 

trabalhador.148 

Nesse intento, o princípio do in dubio pro operario rege que diante de uma 

norma dotada de pluralidade de sentidos, deve-se favorecer a parte hipossuficiente, 

ou seja, quando a norma possui várias interpretações, devendo o intérprete e 

aplicador fazer prevalecer aquela que mais favorece ao trabalhador. 

Nessa perspectiva protecionista do Direito Laboral, a interpretação da norma 

trabalhista também deve condizer com esse caráter, a fim de que o aplicador do 

Direito, em um caso concreto, busque escolher o sentido da norma mais condizente 

com o abrandamento da desigualdade presente na relação de emprego. 

Isso se deve ao fato de que o princípio da proteção também se estende na 

própria aplicação da norma jurídica trabalhista; mormente, diante dessa regra 

jurídico-laboral, e não somente influenciar na sua elaboração, se dirigindo à proteção 

do trabalhador tanto ao legislador quanto ao magistrado. Essa preferência no modo 

de interpretar a norma é peculiar ao Direito do Trabalho, já que no Direito Civil e no 

geral, por exemplo, a interpretação, via de regra, em caso de dúvida, se resolve em 

favor do devedor149. 

                                                           
148

 Afirma Murilo Carvalho Sampaio Oliveira: “A condição para aplicação do princípio é o contexto de 
dubiedade na norma a ser interpretada. O intérprete somente se valerá da orientação hermenêutica 
quando verificar, para a mesma norma, dois caminhos interpretativos possíveis. A dúvida é entendida 
com pluralidade interpretativa, desde que haja razoabilidade nos caminhos hermenêuticos. 
Constatada a pluralidade de interpretação, há que se prevalecer aquela mais favorável ao obreiro”. In: 
(Re)Pensando o princípio da proteção na contemporaneidade. São Paulo: LTr, 2009, p. 113. 
149

 “A singularidade desta regra de interpretação consiste na inversão da diretriz geral do Direito 
Privado de favorecer o devedor quando da hipótese de dúvida interpretativa. [...] Nas relações de 
trabalho, a desvantagem reside, inversamente, no polo ativo. É o trabalhador que é hipossuficiente, 
tendo na sua remuneração a sua condição de sobrevivência. A inversão da situação fática de 
vantagem e desvantagem reclama também a inversão da regra. Sua justificativa, assim, reside no 
sentido protecionista que conduz a inversão das regras in dubio pro reo ou in dubio por devedor”. In: 
Op. cit., p. 112. 
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Deve-se ponderar que sua aplicação para proteger o trabalhador se dá sob o 

enfoque de que o in dubio por misero serve tanto para aumentar uma vantagem do 

trabalhador já conferida quanto diminuir certo e determinado prejuízo. 

Sua aplicação abrange, outrossim, não somente nos casos individuais do 

trabalho, mas também na tutela trabalhista de grupos ou coletivos, especialmente na 

interpretação de contratos e acordos coletivos, que apesar de serem formados a 

partir de uma situação de igualdade entre empregados e empregadores, sua 

aplicação persiste no momento da dúvida eventualmente por eles gerados, devendo 

a interpretação se dirigir na proteção dos trabalhadores atingidos. 

Destaque-se ainda que sua aplicação deve ser comedida, moderada pelo 

aplicador, para que a interpretação não se desfaleça em um perigoso subjetivismo, 

para que se possa evitar interpretações dúbias e questionáveis. 

Para Rodriguez150, deverão ser observados dois limites básicos para sua 

aplicação: quando houver dúvida acerca do alcance da norma legal e sempre que 

não estiver em descordo com a vontade do legislador. 

Assim, é imprescindível que exista uma real e autêntica dúvida sobre o 

alcance da norma para que se evitem eventuais tentativas de criação de novos 

direitos em favor da classe trabalhadora e, ainda, a interpretação favorável não pode 

contrariar a vontade do legislador, pois o intérprete da lei jamais pode substituir o 

legislador, devendo observar a ratio legis, consistindo tais hipóteses como 

verdadeiros limites na aplicação da referida regra. 

Assim, a dúvida deve ser patente, pois a mera existência de outras 

interpretações divergentes não suprime a necessidade de dubiedade, de maneira 
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 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3ª edição. São Paulo: LTr, 2000, 

p. 110. 
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que esse limite reforça a própria denominação de in dubio pro operario em 

detrimento do princípio pro operario. 

No entanto, Delgado151 apresenta dois problemas quanto à aplicação dessa 

regra. O primeiro abrange a dimensão temática já bordada por outro princípio 

justrabalhista específico, que é o da norma mais favorável, o que o torna 

redundante, já que em situações de confronto entre interpretações consistentes de 

certo preceito normativo, deve-se optar pela mais favorável ao trabalhador, e o outro 

problema que diz respeito tão somente a dimensão de interpretação normativa. 

Entretanto, tal crítica não merece prosperar, pois a interpretação da regra in 

dubio pro operario foi por ele mal compreendido, vez que este não se confunde com 

o da norma mais favorável, pois nessa regra o intérprete terá que escolher entre 

duas normas, dando preferência à que mais beneficia o trabalhador, já a do in dubio 

pro misero o intérprete está diante de uma só norma, mas que no caso concreto 

gera duas ou mais intepretações, devendo o aplicador escolher o sentido da norma 

que seja mais favorável ao trabalhador. 

O segundo problema mais grave relatado por Delgado152 se refere ao choque 

dessa regra com o princípio do juiz natural, isto é, de sua imparcialidade, que 

engloba uma dimensão de aferição e valoração dos fatos trazidos a exame do 

intérprete e aplicador do Direito, por propor que a decisão judicial se dirija em 

benefício do trabalhador, porém com a evolução técnico-cientifica do Direito, 

especialmente quanto à teoria do ônus da prova, hoje se tem o entendimento de que 

havendo dúvida do juiz, este deverá decidir em desfavor da parte que tenha o ônus 
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 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: Editora LTr. 

2006, p. 65 
152 Ibid., pp. 64-66. 
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da prova naquele tópico e não mais segundo diretriz genérico do in dubio pro 

operario. 

Nesse caso, trata-se a aplicação mais restrita do princípio do in dubio por 

operario em relação aos fatos alegados em um processo, no entanto sua aplicação 

ainda deve persistir nesse âmbito, vez que a regra protecionista que estabelece o 

caráter tutelar no direito material do trabalho também se dirige ao processo do 

trabalho, já que é este que garante a efetividade do próprio direito material. 

Percebe-se que a aplicação do mencionado princípio por ter essencialmente 

caráter hermenêutico se restringe mais especificamente no âmbito processual do 

trabalho, pois é ele que direciona a atividade interpretativa do juiz diante do caso 

concreto. Em razão disso, esse princípio terá melhor tratamento em capítulo próprio, 

o qual estudará a proteção do trabalhador no Direito instrumental trabalhista, 

mormente diante da sua aplicação na inversão do ônus probandi. 

O princípio da proteção também origina outra regra importante. Trata-se da 

aplicação da regra mais favorável ao trabalhador, fazendo com que o aplicador da 

norma escolha a mais favorável ao obreiro, ou seja, que opte pela norma que melhor 

realize o sentido teológico e essencial do Direito do Trabalhador, que é o da 

proteção do hipossuficiente. Sua aplicação necessariamente pressupõe a ocorrência 

de pluralidade de normas vigentes e aplicáveis ao caso concreto e a evidente 

colisão entre estas, proporcionando ao aplicador uma pluralidade normativa 

conflitante. 

Tal princípio atua em uma tríplice dimensão do Direito Trabalhista, com 

função informadora, interpretativa e normativa ou hierarquizada, segundo Delgado153 

o referido princípio estabelece que o operador do Direito do Trabalho deverá optar 
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 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: Editora LTr, 
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pela norma mais benéfica para o trabalhador no momento da elaboração da lei, 

quando houver conflito entre normas concorrentes  ou, por último, na oportunidade 

de interpretação dos normas jurídicas.  

Nessa constância interpretativa, há que ressaltar a importância de preservar o 

caráter científico e ter uma conduta mais objetiva na escolha da norma mais 

favorável154, de forma que a proteção do trabalhador se torna mais intensa e 

abrangente como o princípio da norma mais favorável, pois seu alcance vai desde a 

elaboração da norma, numa fase pré-jurídica, constituindo assim verdadeira fonte 

material formal da norma, e na fase jurídica atua na eventual ocorrência de confronto 

normativo como critério de hierarquia e na interpretação das regras jurídicas.155 

É importante ressaltar que esse princípio é peculiar ao Direito do Trabalho, 

pois somente neste ramo do Direito que a hierarquia normativa pode não ser 

observada, quando se admite, por exemplo, que a norma hierarquicamente inferior 

seja aplicada em detrimento da superior, ou seja, a compatibilização hierarquia 

normativa é desprezada quando se trata de proteger o trabalhador no caso concreto. 

Assim, diferentemente do Direito comum, no qual a organização normativa 

obedece à pirâmide de Kelsen, através de uma estrutura escalonada da ordem 

jurídica que possui como vértice a Constituição Federal, o Direito Trabalhista pode 

desprezar essa hierarquização e vislumbrar tão somente a aplicação da regra mais 

favorável ao obreiro, podendo no caso concreto tornar ineficaz a regra de nível 

superior. 
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 Consoante Maurício Godinho Delgado: “Na pesquisa e eleição da regra mais favorável, o 
intérprete e aplicador do Direito obviamente deverá se submeter a algumas condutas objetivas, que 
permitam preservar o caráter científico da compreensão e apropriação do fenômeno jurídico. Assim, 
haverá de ter em conta não o trabalhador específico, objeto da incidência da norma em certo caso 
concreto, mas o trabalhador como ser componente de um universo mais amplo (categoria 
profissional, por exemplo). In: Curso de Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 200. 
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Ao destacar a hierarquia das fontes no Direito do Trabalho e a aplicação da 

norma mais favorável, Barros156 ensina que isso lhe proporciona uma maior 

flexibilidade, fazendo com que as condições do trabalhador sejam melhoradas ainda 

que pertençam a normas de nível ou grau hierárquico mais baixo, transformando 

assim esse princípio da norma mais favorável como consequência lógica do próprio 

princípio da proteção no Direito laboral. 

A prevalência da norma hierarquicamente superior pode prejudicar o 

trabalhador, de forma que esse princípio é singular por suas peculiaridades técnicas 

de interpretações distintas.157  

Essa questão do escalonamento normativo é muito relevante, e não quer 

dizer que a hierarquia tradicional seja totalmente esquecida pelo Direito do Trabalho, 

ou seja, não há subversão da clássica hierarquia das fontes do Direito, 

especialmente quanto ao exame da legalidade e constitucionalidade das normas 

trabalhistas, tão somente permite concluir que o Direito do Trabalho possui uma 

hierarquia flexível, eis que a norma ápice a ser aplicada será a mais benéfica. 

Ressalta-se, ainda, que a Constituição será sempre hierarquicamente 

superior, dado ao seu caráter de norma fundamental do Estado, mas suas 
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 Para Alice Monteiro de Barros, “possui relevância no exame da hierarquia das fontes a prevalência 
da norma mais favorável ao empregado, a qual torna maleável a hierarquia apresentada. Isso 
significa que deve ser aplicado o instituto que proporcione melhores condições para o empregado, 
ainda que contidos em norma hierarquicamente inferior. Esse é o traço de originalidade que marca o 
Direito do Trabalho. A prevalência da norma mais favorável é um corolário do princípio da proteção 
que norteia o Direito do Trabalho brasileiro, como se infere do caput do art. 7º, da Constituição 
vigente, e dos arts. 444 e 468 da CLT, dos quais se constata que a lei atua assegurando um mínimo 
de garantias sociais para o empregado, passível de tratamento mais benéfico pela vontade das 
partes ou por outra fonte do Direito. O fundamento da adesão da condição mais benéfica ao pacto 
laboral é o direito adquirido”. In: Curso de Direito do Trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 102. 
157

 Conforme Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, “o Direito do Trabalho traz na sua índole um 
pluralismo em suas fontes, que englobem, na vertente autônoma, os acordos e convenções coletivas 
de trabalho, contratos individuais, e, na vertente heterônoma, as leis e sentenças normativas. Neste 
emaranhado de normas, a prevalência do postulado da aplicação da norma hierarquicamente 
superior seria dissonante da proteção do hipossuficiente, eis que, na maioria das vezes, as normas 
autônomas são mais vantajosas do que as estatais, apesar da clarividente superioridade hierárquica 
das últimas”. In: (Re)Pensando o princípio da proteção na contemporaneidade. São Paulo: LTr, 
2009, p. 116. 
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proposições somente serão aplicadas se forem mais vantajosas ou mais proveitosas 

ao obreiro. 

A distinção, contudo, em relação aos demais ramos do Direito, dar-se-á tão 

somente no momento da escolha da norma a ser aplicada ao caso concreto, onde o 

aplicador estará autorizado, por força do princípio tuitivo da norma mais favorável, a 

optar por aquela mais benéfica ao trabalhador, ainda que seja inferior 

hierarquicamente, utilizando a tutela protetiva para tanto. Seu efeito se dará apenas 

na aplicação e não na organização hierárquica normativa propriamente dita.158 

No entanto, a própria Constituição Federal de 1988 estipula que em alguns 

casos pode uma norma inferior, ainda que mais desvantajosa, prevalecer sobre a 

superior, como por exemplo, os casos previstos do art. 7º, inciso VI, XII e XIV, que 

tratam respectivamente de irredutibilidade de salário, de jornada diária e de jornadas 

de turno ininterrupto de revezamento.  

Nesses casos, a Constituição expressamente permite a possibilidade de que 

uma convenção coletiva estipule cláusulas bem menos vantajosas do que aquelas 

previstas em lei, e ainda assim prevaleçam sobre estas. Doutrinariamente, em linhas 

gerais, essa previsão se justifica em razão da presença da equivalência dos 

contratantes em matéria de Direito coletivo, exortando o componente da debilidade. 

A negociação coletiva é também fonte do Direito Trabalhista, e sua 

importância é constitucionalmente reconhecida, como já relatado, constituindo um 

verdadeiro limite às normas protetivas do trabalhador e à intervenção estatal nesse 
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 Afirma Alice Monteiro de Barros: “Asseveram os autores que a aplicação da norma ou da condição 
mais favorável não significa eliminação do princípio da hierarquia das leis. O que ocorre é que a 
própria lei deixa espaço para ser sobrepujada por uma norma de hierarquia inferior, por exemplo, a 
convenção coletiva. A norma mais vantajosa não viola a categoria superior, exatamente porque então 
sendo respeitados os limites mínimos por esta fixados. A lei atua, portanto, como norma mínima 
superável, e a convenção coletiva é uma maneira de aprimorá-la”. In: Curso de Direito do Trabalho.   
7.ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 143. 
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ramo, representando uma atual flexibilização das relações trabalhistas, tema que 

será melhor analisado em tópico próprio. 

Todavia, é de bom alvitre ressaltar que esse princípio tem outro limite em sua 

aplicação, como por exemplo, diante das normas de ordem pública, que devem 

necessariamente ser observadas, independentemente de serem favoráveis ou não 

ao trabalhador, pois sua finalidade precípua não é a proteção dos trabalhadores, 

mas a organização da ordem social. 

Essa prevalência se justifica em detrimento da proteção ao trabalhador, pela 

não aplicação da norma mais favorável ao caso concreto, pois há casos em que o 

bem comum, o bem da coletividade, exige sacrifícios momentâneos de vantagens ou 

benefícios ao obreiro, mormente por esta norma trazer em seu bojo garantias 

maiores, melhorando a organização social que de forma imediata atinge o interesse 

público e imediatamente beneficia o trabalhador159. 

Um exemplo prático dessa prevalência da norma de ordem pública sobre a 

norma mais favorável é o art. 623 da CLT, declarando nula a disposição de 

convenção ou acordo coletivo que contrariar disposição da política econômico-

financeira do governo ou a política salarial em vigência.160  

Delgado161 ainda salienta que esse princípio possui tríplice dimensão no 

Direito do Trabalho, quais sejam: informadora, interpretativa/normativa e 
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 Outra tortuosidade está no caráter de ordem pública de algumas normas, cuja inderrogabilidade é 
absoluta. Nesses termos, não há como derrogá-las, posto que o interesse da sociedade – que 
atribuiu a natureza de absoluto – não pode ser subjugado para a defesa de interesse de certos 
grupos sociais. Quando se trata das normas de ordem pública absoluta, não há como pretender 
invocar o princípio em debate, posto que o interesse geral da sociedade prepondera sobre os 
interesses de grupos sociais. (OLIVEIRA, 2009, p. 118) 
160

 Art. 623: “Será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo coletivo que, direta ou 
indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do 
Governo ou concernente 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”. 
161 Para Maurício Godinho Delgado, “o operador do Direito do Trabalho deve optar pela regra mais 

favorável ao obreiro em três situações ou dimensões distinções: no instante de elaboração da regra 
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hierarquizante. Tal regra é aplicada em todos os setores do Direito do Trabalho, sua 

abrangência e alcance podem, inclusive, interferir no poder administrativo da 

empresa, sendo de observância obrigatória pelo empregador na condução de seu 

negócio. 

Rodriguez162 afirma que o princípio da norma mais favorável deve ser 

aplicado em todo o Direito do Trabalho sem deixar de fora qualquer zona, vez que 

não há motivos plausíveis para justificar exceções, de forma que não há de se 

rechaçar completamente o poder de direção do empregador, mas esse deve ser 

exercido dentro de seu âmbito, como consequência da responsabilidade da direção 

econômica da empresa.  

O fundamento constitucional para o reconhecimento do princípio da norma 

mais favorável desse plano se encontra no caput do art. 7º da Constituição Federal 

de 1988; e na CLT, o fundamento legal nos arts. 444 e 620, por exemplo. 

Saliente-se que a aferição concreta da norma mais favorável é realizada pelo 

que os doutrinadores denominaram de teoria da acumulação ou atomização, bem 

como pela teoria do conglobamento ou inscindibilidade, quando se questiona se 

deve haver comparação normativa em seu conjunto ou de forma isolada. 

A teoria da acumulação possibilita que o intérprete e aplicador da norma 

retirem de cada uma das fontes analisadas partes mais favoráveis ao trabalhador, 

reunindo-as todas para sua aplicação em conjunto no caso concreto, fazendo um 

verdadeiro recorte normativo unicamente para a proteção do trabalhador. 

                                                                                                                                                                                     
(princípio orientador da ação legislativa, portanto) ou no contexto de confronto entre regras 
concorrentes (princípio orientador do processo de hierarquização de normas trabalhistas) ou por fim, 
no contexto de interpretação das regras jurídicas (princípio orientador do processo de revelação do 
sentido da regra trabalhista)”. In: Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2006, p. 199. 
162 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3ª edição. São Paulo: LTr, 2000, 

p. 127. 
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Tal método pode verdadeiramente possibilitar na aplicação da norma mais 

favorável ao caso concreto. Todavia, não observa a organicidade e harmonia interna 

do sistema de direitos, tampouco sua lógica jurídica, incorrendo também em um 

evidente processo de criação legislativa, tudo isso porque a norma mais vantajosa a 

ser aplicada nada mais é do que o fruto de uma conjunção de fragmentos 

normativos diversos. Além de provocar instabilidade jurídica, Delgado163 critica essa 

teoria, porque esta compromete o caráter sistemático da própria ordem jurídica, bem 

como por ser flagrantemente casuístico. 

Já a teoria do conglobamento preceitua que as fontes normativas devem ser 

comparadas em seu conjunto e aplicar, assim, ao caso concreto aquela que for ao 

todo mais vantajosa ao trabalhador, trazendo as vantagens por respeitar a harmonia 

interna e a organicidade das fontes jurídicas, bem como por observar a vontade do 

legislador.  

Para Barros164, essa teoria é mais vantajosa sob o aspecto de que não 

fragmenta as fontes normativas objeto do confronto, entretanto poderá conduzir ao 

subjetivismo do magistrado ao verificar qual a norma mais favorável diante da 

diversidade existente entre elas.  

O operador do Direito deve, ao buscar a norma mais favorável, realizar uma 

análise de todo o sistema, eis que como toda a interpretação jurídica não deve 

isoladamente considerar a norma, porém deve visualizá-la como uma parte 

integrante de um complexo normativo que não pode ser ignorado. 
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 Para Maurício Godinho Delgado: “[...] o encontro da regra mais favorável não se pode fazer 
mediante uma separação tópica e casuística de regras, acumulando-se preceitos favoráveis ao 
empregado e praticamente criando-se ordens jurídicas próprias e provisórias em face de cada caso 
concreto, como resulta do enfoque proposto pela teoria da acumulação”. In: Curso de direito do 
trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006. p, 200. 
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Trata-se, pois, de um método mais amplo, que não enseja espaços para a 

criação do intérprete durante a interpretação das normas, entretanto se torna de 

difícil aplicação quando se trata de comparação normativa heterogênea, vez que a 

torna paralelas normas distintas, perde-se a unidade de comparação fazendo com 

que em alguns casos essa interpretação se torne inexequível. 

Diante das críticas às referidas teorias, a doutrina vem adotando outra, a 

chamada teoria do conglobamento por instituto, em que a comparação realizada 

pelo intérprete se refere somente a um mesmo instituto, ainda que de diplomas 

jurídicos distintos. 

Barros165 destaca que essa teoria foi adotada expressamente pela Lei do 

Contrato de Trabalho na Argentina, a qual tem como objeto de comparação o 

conjunto de normas que versam sobre um mesmo instituto em sua integralidade, e 

em virtude da unidade conferida aos institutos do Direito Trabalhista, resta 

impossibilitada a sua aplicação de forma parcial, de tal modo que a norma deverá 

ser aplicada como um todo, no que diz respeito a apenas um instituto ou para cada 

instituto. 

Rodriguez166 opta pela teoria do conglobamento de institutos para aferição da 

norma mais favorável, pois “[...] o conjunto que se leva em conta para estabelecer a 

comparação é integrado pelas normas referentes à mesma matéria, que não se 

pode se dissociar sem perda de sua harmonia interior.”  

Outro princípio que decorre da proteção ao trabalhador é o princípio da 

condição mais benéfica, que busca preservar determinada situação anteriormente 

reconhecida e protegida, quando esta for mais favorável e que oferece maiores 
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benefícios ao trabalhador, sendo assim um verdadeiro postulado pelo não 

retrocesso, vez que as normas posteriores não podem se modificar ou substituir 

para piorar a situação do trabalhador. 

Rodriguez167 conceitua esse princípio como sendo a regra mais benéfica “[...] 

pressupõe a existência de uma situação concreta, anteriormente reconhecida, e 

determina que ela deve ser respeitada, na medida em que seja mais favorável ao 

trabalhador que a nova norma aplicável”. 

Assim, o mínimo de proteção já reconhecido não pode ser diminuído ou 

restringido, já que o princípio da proteção reza pela aplicação da condição mais 

favorável ao obreiro diante de uma situação concreta. Por condição, deve-se 

entender aquela situação particular fática, estabelecida voluntariamente pela 

empresa, ou de direito, concedida por lei anterior. 

O ordenamento jurídico brasileiro expressamente consagra tal princípio, com 

arrimo no próprio direito adquirido com base no art. 5º, inciso XXXVI e art. 7º caput 

da Constituição de 1988.  

Segundo Delgado168, “este princípio importa na garantia de preservação, ao 

longo do contrato, da cláusula contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se 

reveste do caráter do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88)”. Em síntese, ressalta 

que o princípio da condição mais benéfica busca proteger “situações pessoais mais 

vantajosas que se incorporam ao patrimônio do empregado, por força do próprio 

contrato de forma expressa ou tácita, que não poderão ser retiradas, sob pena de 

violação ao art. 468 da CLT”.169 
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Barros170 ressalta que as condições mais favoráveis podem ser casuais, 

quando são concedidas em razão de uma qualidade especial do empregado, e 

concessivas, quando outorgadas pelo empregador, sem o cunho sinalagmático.  

Infraconstitucionalmente, a legislação trabalhista estabeleceu a vedação das 

alterações contratuais lesivas através do art. 468 da CLT171, representando uma 

evidente consequência do princípio da condição mais benéfica, eis que veda 

posteriores alterações contratuais. 

Conforme leciona Rodriguez172, essa regra funciona especialmente nos casos 

em que há sucessão normativa, através da qual garante o respeito aos níveis 

alcançados pela norma derrogada, se mais benéficos ao trabalhador ou se não 

contemplados na nova norma, representando uma verdadeira garantia ad personam, 

eis que se proteja de maneira particular para cada indivíduo. 

Nessa esteira é importante salientar, com fulcro ainda no referido dispositivo, 

que o princípio da condição mais favorável, em um sentido amplo, abrange as 

cláusulas contratuais, sejam elas tácitas ou expressas, traduzindo no princípio da 

inalterabilidade contratual lesiva e o da intangibilidade contratual objetiva, que 

conferem proteção ao trabalhador quanto às cláusulas contidas no contrato de 

trabalho estabelecido. 

A doutrina explica que a aplicação concreta do princípio da condição mais 

benéfica deve-se ater a dois limites básicos: os limites intrínsecos e os limites 

extrínsecos. 
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O limite intrínseco da condição mais benéfica consiste na não concessão de 

vantagens ou benefícios inseridos no regramento interno da empresa ao empregado 

admitido após sua revogação, não protegendo assim a incorporação ao contrato 

individual de trabalho das vantagens inseridas em norma coletiva, já o limite 

extrínseco seria diante de norma posterior mais vantajosa do que a condição mais 

benéfica, implicando o desparecimento desta, de maneira que essas vantagens não 

se acumulariam173. 

Sobre esses limites, principalmente diante de normas transitórias, 

Rodriguez174 destaca que “[...] se um benefício se prolongou além da circunstância 

que lhe deu origem, ou que não esteja ligado a nenhuma situação transitória 

especial, devemos concluir que constitui condição mais benéfica, que deve ser 

respeitada”. 

Importa destacar que o ordenamento laboral brasileiro possui dispositivos que 

garantem a ultratividade da condição mais benéfica, como por exemplo, nos arts. 

444 e 468 da CLT, bem como nos arts. 611 e 619, através do qual se determina que 

a autonomia de vontade individual não pode contrariar norma de convenção ou 

acordo coletivo, bem como que o contrato individual de trabalho não pode ser 

alterado em prejuízo do trabalhador.  

Diante dos princípios analisados, consistindo cada um deles como evidentes 

desdobramentos do próprio princípio da proteção do trabalhado, princípio esse 

consagrado por direito fundamental e princípio orientador e fundante do sistema de 

direitos trabalhistas, percebe-se a grandeza que envolve a proteção jurídica do 

obreiro. 
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A proteção, assim, se irradia em outros princípios trabalhistas que conferem 

amparo ao trabalhador, que não só orientam, mas também prescrevem condutas 

que obrigatoriamente devem ser observadas no caso concreto, sob pena de restar 

ameaçada ou mitigada a própria dignidade humana como valor supremo 

constitucional.  
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5 LIMITES E APLICAÇÃO PRÁTICA DO PRINCÍPIO PROTECIONISTA 

 

O princípio protecionista do Direito do Trabalho começa na atualidade a ser 

amplamente discutido, mormente diante da tendência doutrinária que busca sua 

flexibilização, ao argumentar uma possível crise jurídica desse princípio diante da 

mudança da ordem econômica que requer a intervenção mínima estatal, inclusive na 

relação trabalhista. 

Com a busca da flexibilização, a rigidez das normas trabalhistas é atingida, 

mas a questão é saber se, e como, isso comprometerá o caráter tutelar e protetor 

que lhes são inerentes e, por outro lado, compreender como se poderá garantir que 

os “novos tempos” não ignorem direitos e garantias mínimas do trabalhador. 

No presente capítulo, serão analisadas as correntes que defendem uma maior 

abertura da autonomia de vontade na relação de trabalho, fruto do neoliberalismo 

com o qual se convive atualmente, bem como se estudar a possibilidade de 

repensar o princípio da proteção, sem olvidar de que se trata de uma relação em 

que ainda é fundamentada e movida pela relação de subordinação, poder 

empregatício e hipossuficiência do trabalhador.  

Outrossim, será abordada a aplicação atual do princípio tuitivo, com base na 

proporcionalidade, a fim de que seu âmbito de incidência não se porte além ou 

aquém do que é devido, ou do que é pretendido, compreendendo-o como um 

princípio que necessita ser interpretado e ponderado antes de ser efetivamente 

aplicado. 

Assim, com uma interpretação proporcional almeja-se uma orientação a fim 

de evitar arbitrariedades no âmbito trabalhista, bem como para que impeça uma 

flexibilização maior do que a realidade atual necessita. O estudo se deterá em 

analisar como a proporcionalidade deve ser aplicada no princípio da proteção, a fim 
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de que direitos e garantias mínimas do obreiro inerentes a sua dignidade humana 

não sejam ignorados, mas que há razões concretas e plausíveis que ainda exigem 

uma ampla proteção do trabalhador. 

 

5.1 CRISE DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E A FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO 

TRABALHISTA 

  

A nova ordem econômica mundial encampada pelo neoliberalismo e a 

expansão da globalização, típicas da atualidade e dos complexos sistemas 

econômicos e novas modalidades de trabalho de diferentes níveis de subordinação, 

pondo-se em xeque a prevalência do princípio da proteção como centro ontológico 

do Direito Trabalhista a fim de alargar a severidade de suas normas. 

É inconteste que tais mudanças requerem a formulação de um Estado 

contemporâneo mínimo para impor um sistema normativo que considere a atual 

necessidade de um padrão econômico dinâmico de competição, que por vezes  

esbarra na “rigidez” do Direito Trabalhista.  

Essa rigidez é o que possibilita o próprio rigor do mercado de trabalho, 

constituindo uma das principais razões através das quais fundamentam uma maior 

flexibilidade nesse ramo, por tornar mais alto o próprio custo do trabalho e do 

consequente desemprego. 

Almeja-se que a legislação que regula as relações individuais e coletivas de 

trabalho se adapte às novas realidades econômicas e sociais, que devam refletir as 

correspondentes mudanças ocorridas no mundo fenômeno, de modo que a ideologia 

da proteção como núcleo central dos direitos trabalhistas merece ser devidamente 

repensada. 
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A crítica que se faz é que o mercado de trabalho mudou consideravelmente, 

de maneira que o Direito Laboral não deve apenas se conter na proteção de 

determinada parte da relação, mas deve buscar equilibrá-la. Outrossim, conforme 

consta expressamente no art. 8º da CLT, não é possível que o interesse particular 

prevaleça sobre o interesse público. Justifica-se ainda essa mitigação face ao 

fortalecimento das categorias trabalhistas através dos sindicatos, o que não 

acontecia anteriormente, quando era necessária uma maior abrangência do princípio 

da proteção diante da evidente hipossuficiência do obreiro.  

A crise do princípio tuitivo se alastra também aos seus desdobramentos 

lógicos, ou seja, desemboca por atingir os princípios consectários do princípio da 

proteção, como o princípio do in dubio pro operario no que tange à matéria 

probatória posta em juízo, bem como o princípio da norma mais favorável, quando o 

ordenamento permite a flexibilização do salário e jornada de trabalho por 

negociações coletivas. 

A crise se constitui especialmente no valor social do trabalho, que indica uma 

reconfiguração do labor na sociedade e necessariamente reflete na atuação estatal 

nesse ramo, especialmente na esfera legiferante, através de normas mais flexíveis 

para que assim reduzam-se as vantagens e direitos em detrimento do avanço desse 

novo cenário trabalhista especialmente a preservação e geração de postos de 

trabalho175. 

Propõem-se uma tendência liberalizante do Direito laboral ao estabelecer 

alternativas eficazes para superação dessa dita crise, especialmente flexibilizando 
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suas normas e consequentemente amenizando sua rigidez, numa tentativa de 

superação da intervenção estatal, para que esse ramo do Direito melhor se adapte 

aos novos tempos176.  

A flexibilização torna as normas trabalhistas mais maleáveis e ajustáveis às 

variadas situações fáticas, tornando a norma trabalhista menos imperativa e mais 

dispositiva, seus reflexos firmam pelo abrandamento das normas mais rígidas que 

se mostram incompatíveis com o atual momento histórico do Direito do Trabalho, 

que consequentemente afetará a proteção consagrada nesse ramo por realizar uma 

releitura do Princípio da Proteção177. 

Tal plano flexibilizatório que é especificamente concedido aos sindicatos que 

podem negociar o salário e a jornada in pejus, presente em nossa atual Carta 

Magna178. O autor formula e reforça uma série de fundamentos que questionam o 

princípio da proteção, assinalando especialmente que sua origem é meramente 

corporativista e não se dirige para a proteção dos interesses dos trabalhadores179. 
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Romita180 defende ainda o primado da negociação coletiva, sugerindo a 

supremacia do negociado pelo legislado, ainda que com condições normativas 

inferiores (fim do princípio da norma mais favorável) para dar atuação prática desse 

instituto constitucional, dando uma maior liberdade sindical que ainda não foi 

implantado no Brasil, “pois ele [princípio da liberdade sindical] dá ênfase à 

negociação coletiva das condições de trabalho, sempre que os interlocutores sociais 

mostrarem descontentamento com a legislação vigente”. 

Essa flexibilização vem sendo apontada como uma das saídas para a crise 

laboral contemporânea, considerando esse cenário jurídico de flexibilização do 

Direito Trabalhista e da crise enfrentada pelo Princípio da Proteção. 

Souza181 sustenta que o princípio da flexibilização encontra seu fundamento 

no reconhecimento de que a proteção de forma heterogênea mostrou-se insuficiente 

ou determinada em muitos casos. O Direito do Trabalho muitas vezes atua em 

desfavor daqueles que buscam proteger, restando evidenciado que os princípios 

claros do Direito do Trabalho conflitam com o Direito já formado e repleto de normas 

protetivas.  

A alternativa flexibilizatória do Direito Laboral se submete a um discurso mais 

liberalista diante do mundo capitalista e globalizado para lhe oferecer uma tendência 

mais atual, ao considerar que seu caráter protecionista, por ser mais rígido, acarreta 

a inefetividade dos direitos trabalhistas e aumento do mercado informal e do 

desemprego estrutural. 

É de bom alvitre ressaltar que a construção do Direito do Trabalho surgiu em 

um momento de crise, como resposta aos abusos cometidos aos trabalhadores, 

                                                           
180

  Ibid., p. 35. 
181

 SOUZA, Otávio Augusto Reis de. Nova teoria geral do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 
2002, p. 62. 



120 

 

para solucionar os conflitos fáticos existentes que negavam a dignidade humana e a 

igualdade material.  

Desta feita, antes de se argumentar sobre a necessidade de flexibilização das 

normas trabalhistas, deve-se refletir sobre sua função primordial no sistema de 

direitos. O Direito do Trabalho, como já visto, se desenvolveu pela luta dos 

trabalhadores por melhores condições de trabalho e que buscavam a edição de uma 

legislação protetiva que se voltasse para a parte mais vulnerável da relação. 

Todavia, é inegável que esse ramo está sujeito às instabilidades políticas e 

econômicas, não sendo, pois, um ramo estático, de forma que atualmente 

questiona-se sua rigidez conquistada diante das novas perspectivas do mercado de 

trabalho, buscando-se um recuo normativo da força normativa das leis trabalhistas 

através de sua flexibilização. 

Nesse intento, Souza182 propõe uma ousada reconstrução do Direito do 

Trabalho, com sua desconstitucionalização parcial, data venia, a 

constitucionalização do Direito ainda deve ser um fenômeno preservado em nosso 

sistema de direitos, especialmente o trabalhista, de maneira que a função estatal 

como regulador e fiscalizador na promoção dos direitos fundamentais sociais ainda 

deve ser plenamente observada, sob pena de uma maior fragilização da eficácia 

social da Constituição e dos próprios direitos fundamentais183. 
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Percebe-se que essa perspectiva de mitigação do princípio da proteção muda 

completamente o rumo do direito laboral, pois “desconsidera” seu principal 

fundamento de proteção ao hipossuficiente, que é especialmente norteado pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana, que nesse âmbito, postula melhores 

condições do exercício do trabalho. 

Passaria então o Direito do Trabalho a se preocupar com a preservação do 

emprego e não com a proteção da parte mais desfavorecida da relação de trabalho, 

atribuindo-lhe, assim, uma nova finalidade: “harmonização das relações de 

trabalho”184 tão somente para se atender a essa nova ordem econômica e política.  

As práticas flexibilizantes, assim, firmariam a coexistência do princípio da 

autonomia privada e o princípio protecionista do trabalhador, propondo uma 

alternativa para o desemprego estrutural, possibilitando uma estratégia empresarial 

diante da alta tecnologia, alterando o processo produtivo e a competição global. 

Considerando essa radical mudança, Oliveira185 adverte que a proteção seria 

do emprego, e não do trabalhador hipossuficiente, dispondo de um sistema formado 

por normas capazes de assegurar a manutenção dos empregos já existentes, bem 

como facilitando a dispensa e admissão de novos empregados. Nesse sentido, essa 

nova concepção busca retirar a rigidez conferida à natureza protetora do Direito 

Trabalhista. 

Não há como se negar a contribuição que o fortalecimento do sindicalismo 

proporcionou para o equilíbrio das partes da relação trabalhista, todavia não se pode 

abandonar o princípio protetor, por ser ainda essa decisão muito prematura. 
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Para Rodriguez186, muitos setores trabalhistas ainda não possuem sindicatos 

ou apresentam deficiências, justificando-se a manutenção do princípio da proteção 

com o objetivo de socorrer aqueles setores que não usufruem o amparo sindical, 

mesmo porque a manutenção do referido princípio não afronta os setores que se 

encontram plenamente sindicalizados. 

Por outro lado, mesmo com todas as mudanças econômicas, não há como se 

negar que a relação de subordinação, e com ela a caracterização da vulnerabilidade 

do trabalhador, ainda persiste nos dias atuais, justificando perfeitamente a 

permanência do princípio protetor e principal vetor valorativo das normas 

trabalhistas. 

Ora, é evidente que o contrato de trabalho ainda estabelece ligações entre 

partes economicamente distintas, que indubitavelmente originam a hierarquização e 

subordinação trabalhista, em que o empregador detém o poder diretivo sobre o 

obreiro e cabe a este o dever de obediência, eis que a realidade laboral ainda se 

assenta na desigualdade dos contratantes. 

Barros187 afirma que ao celebrar o contrato de trabalho, o empregador 

compromete-se ainda com o dever de obediência aos comandos do empregador, 

sendo esta uma característica inerente à subordinação jurídica da relação de 

trabalho e poder diretivo do empregador, estando o trabalhador subordinado aos 

comandos de natureza lícita. 

É certo, como já restou demonstrado, que a nossa Constituição Federal de 

1988 elegeu, ainda que implicitamente, o princípio protetor como direito 

fundamental, abordando a valorização do trabalho dentro da produção ligada aos 

interesses econômicos, mas também aos interesses da sociedade, com a finalidade 
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precípua que na relação trabalhista fosse reservada e garantida a dignidade da 

pessoa humana. 

A flexibilização do Direito Trabalhista, todavia, foi também contemplada em 

nossa Carta Magna, estabelecendo claros limites ao princípio protetor quando 

permite a tutela coletiva através da negociação sindical, conforme prevê o art. 7º, VI, 

XIII, XIV, inclusive para prejuízo do trabalhador, 

Pode parecer, mas essa previsão não é contraditória, pois representa tão 

somente essa nova realidade da flexibilização que atualmente é inegável, porém que 

deve ser comedidamente aplicada, para que não se comprometa completamente o 

direito trabalhista, provocando um sério efeito desprotetor causador de uma nova e 

aguda desigualdade. 

Saliente-se que o direito pretendido pela Constituição com essa flexibilização 

depende de sindicatos fortes, representativos e combativos, o que infelizmente não 

ocorre nos dias atuais, pondo em risco os direitos do trabalhador em razão da 

autonomia privada coletiva. 

Para Rodriguez188, essa flexibilização das normas trabalhistas não é 

novidade, vez que sempre esteve presente nas normas trabalhistas, exaltando e 

defendendo a permanência do princípio da proteção. 

Em que pesem os avanços significativos para a diminuição da 

hipossuficiência, o trabalhador ainda permanece dependente do trabalho, 

especialmente agravada pela crise do sindicalismo, contudo há que prevalecer 

alternativas que conjugam certas medidas flexibilizatórias protecionistas e flexíveis, 
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 Afirma Américo Plá Rodriguez: “Por outra parte, certa dose de flexibilidade sempre existiu no 
Direito do Trabalho como consequência de sua proximidade da realidade. O fato de subsistir essa 
dose ou de aumentá-la em termos moderados e razoáveis não vai mudar o sentido das coisas. Por 
isso não há por que descaracterizar a disciplina, prescindindo de seu princípio básico”. In: Princípios 
de Direito do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 98. 
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diante da crise do princípio da proteção e da inefetividade das medidas 

flexibilizadoras.189  

A condição de hipossuficiente e o contexto de dependência na relação 

trabalhista ainda implica a defesa de um direito laboral de cunho protetivo, 

justamente por persistirem as razões que a fundamentam, especialmente diante da 

evidente desigualdade econômica existente. 

Com efeito, os argumentos de uma crise do princípio tuitivo apenas resvalam 

os mesmos argumentos que rechaçaram o próprio surgimento do Direito Trabalhista, 

não pela ideia da liberdade, mas valendo-se dos ideais de competitividade e nas 

próprias leis de mercado que permeiam o neoliberalismo.190 

Todavia, é de bom alvitre ressaltar que retirar o manto protetor do Direito 

Laboral, reduzindo-o a uma mera regulamentação civilista, minimizando sua rigidez 

que é própria dessa finalidade, implicaria em destruir o próprio Direito do Trabalho, 

eis que sua essência seria reduzida a nada. 

Essa nova ordem econômica (neoliberalismo) e suas eventuais crises não 

justificam a eliminação da ontologia protecionista, mas deve ser considerada e 

acompanhada pela legislação trabalhista, o que de fato sempre ocorreu, inclusive 

quando esta, através de suas normas, flexibilizam sua rigidez, sem contudo subjugar 

o valor social do trabalho e o princípio da igualdade, em detrimento dos interesses 

econômicos. 
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 Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, ao discorrer sobre a hipossuficiência do trabalhador, aduz: “A 
hipossuficiência persiste, em particular agravada pela crise que assola o sindicalismo, uma vez que a 
reposta da autotutela ou mesmo a capacidade de negociação coletiva não se tem mostrado apta a 
estatuir condições dignas ou melhores de trabalho. Pelo contrário, o que se tem visto é adoção 
negociada de medidas flexibilizatórias, com disposições in pejus para os trabalhadores em troca do 
bem maior hodierno: manutenção do emprego. No atual cenário nacional, a tendência”. In: 
(Re)Pensando o princípio da proteção na contemporaneidade. São Paulo: LTr, 2009, p. 129. 
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 Conforme Luiz Pinho Pedreira de Silva, “o discurso dos defensores da flexibilidade é o mesmo 
discurso dos que se opuseram no princípio do século ao surgimento do Direito do Trabalho. Com uma 
roupagem verbal apenas diferente: não se invoca a liberdade, como nessa época, mas a eficácia; 
mas continua-se invocando a competitividade, a inexorabilidade das leis do mercado, a necessidade 
de baixar custos”. In. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p. 37. 
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Como já visto, a própria razão de ser do Direito Trabalhista, sua própria 

vocação no ordenamento jurídico, ao atuar de forma interventiva, fundamenta a 

tutela da igualdade jurídica entre as partes, sendo verdadeiramente compromissária 

da própria dignidade humana, devendo essa proposta de flexibilidade normativa 

observar esse caráter. 

Não se pode querer tutelar apenas os interesses econômicos, aviltando as 

condições de trabalho para os trabalhadores, pondo a descoberto a proteção destes, 

eis que pelo postulado do princípio da forfetariedade, deve-se proteger o 

trabalhador, especialmente no que diz respeito a seu salário, contra os eventuais 

riscos do empreendimento, para que assim haja a completa desvinculação dos 

riscos do negócio dos direitos dos trabalhadores. 

Para Rodriguez191, esses momentos de crise e a necessidade de reafirmação 

dos princípios originários, atuam como a confirmação do valor social da proteção 

aos trabalhadores que se impõe, resguardando a proteção como um princípio 

trabalhista. 

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as hipóteses em que poderá haver 

alteração quantitativa do contrato de trabalho in pejus, ou seja, quando a redução do 

salário devido ao empregado, previsto no art. 503 da CLT, relacionado à força maior, 

desde que respeitado o salário mínimo; a hipótese do art. 468, parágrafo único da 

CLT, no caso de reversão do empregado ao cargo efetivo para outro de confiança 

ou na situação de provimento interino ou de substituição eventual ou temporária, na 

forma do art. 450 da CLT. 
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A redução de salário que aparentemente afronta o princípio da forfetividade 

está prevista na Lei nº 4.963/65, quando permite a diminuição do salário em face da 

conjuntura econômica, desde que devidamente comprovada, mas que por outro 

lado, garante a redução da jornada de trabalho e que essa redução não seja 

superior a 25% do salário contratual, quando devidamente homologado pelo 

Ministério do Trabalho. 

Para a doutrina, a hipótese prevista no art. 503 da CLT é inconstitucional, vez 

que está em desacordo com o texto expresso da Constituição Federal de1988, 

expresso no art. 7º, VI, a despeito de consagrar a irredutibilidade por convenção ou 

acordo coletivo, o que evidentemente desprestigia a proteção do trabalhador.192  

Outras hipóteses de flexibilização em nosso ordenamento foi a instituição do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como regime obrigatório, para 

permitir a dispensa sem justa causa do trabalhador (art. 7º, I da Constituição 

Federal), o que impede a estabilidade do trabalhador; a instituição do contrato de 

trabalho temporário pela Lei n° 6.019/74 e da contratação por prazo determinado 

pela Lei n° 9.601/98, enfraquecendo o princípio da continuidade da relação 

empregatícia; a instituição do banco de horas (art. 59, §§2º,3º e 4º da CLT), 

permitindo que o trabalhador preste horas sem o devido pagamento das horas 

suplementares trabalhadas; previsão do trabalho part-time (art. 58-A da CLT), 

permitindo o trabalho em regime de tempo parcial com salário proporcional ao tempo 

trabalhado, entre outras. 

Todavia, ressalta-se que as hipóteses previstas na Constituição de 1988, no 

art. 7º, VI, XIII e XIV, como casos de flexibilização dos direitos trabalhistas, podem 

ser toleradas apenas como medidas de caráter excepcional, ou seja, sua aplicação 
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só poderá ser admitida em virtude de ocasional e comprovada dificuldade financeira 

ou operacional da empresa. 

A permanência do princípio da proteção é cristalina, o Direito do Trabalho 

deve, sim, se adaptar à realidade e estar sensível às mudanças fáticas, todavia não 

poderá ser em razão disso, que sua finalidade e diretrizes fundamentais, como o 

princípio da proteção do trabalhador, devem ser abandonadas, eis que “os princípios 

não são obstáculos às mudanças exigidas pelos tempos e pelas circunstâncias. Sua 

própria maleabilidade lhes permite manter a substância mesmo que tudo o mais se 

mude”.193  

Indubitavelmente, a globalização, como um fenômeno econômico e político 

mundial, enseja a construção de mudança nas relações trabalhistas, entretanto as 

conquistas trabalhistas insertas em nosso ordenamento devem ser mantidas a fim 

de assegurar direitos mínimos do trabalhador.  

A globalização e o neoliberalismo, como fatores econômicos que não podem 

ser ignorados, não deixa entender que o trabalho não é item da competitividade do 

mercado global, pois o trabalho deixou de ser há muito tempo mera mercadoria, não 

podendo assim ser este considerado como variável econômica, de maneira que o 

amparo ao trabalhador ainda deve ser priorizado. 

A flexibilização não pode servir para a diminuição da proteção trabalhista, 

com base em fundamentos meramente econômicos, que apenas induzem no 

aumento dos lucros da empresa e no barateamento da força de trabalho e de 

produção. 

Não se pode, assim, olvidar que a própria relação trabalhista estabelece 

situações fáticas e verdadeiramente desiguais, não podendo a lei considerar o 
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trabalhador como parte igual, pois a hipossuficiência jurídica, a dependência do 

trabalho para garantir sua sobrevivência e a subordinação decorrente dos poderes 

do empregador reafirmam a necessidade de proteção, de forma que o argumento da 

reestruturação produtiva, a instrução das novas tecnologias e a diminuição da 

intervenção estatal nesse ramo não deve prevalecer totalmente. 

Numa última análise, e não menos importante, mas como já estudado, 

constitui real fundamento da proteção, a dignidade humana do trabalhador deve ser 

essencialmente preservada, a despeito dessa nova conjuntura econômica e clamor 

pela flexibilização do Direito do Trabalho.194 

A dignidade como núcleo mínimo de valor fundamental torna imperativa a 

(re)afirmação do princípio da proteção no Direito do Trabalho, mesmo que 

paulatinamente seja mitigado pelas tendências legislativas liberalizantes desse 

direito, como vem ocorrendo em nosso ordenamento jurídico específico. 

O trabalho não é um fim em si mesmo, mas constitui meio necessário para 

que o homem busque ser um sujeito social mais completo, diante da apuração de 

suas habilidades inerentes ou adquiridas e para lhe fornecer subsídios para uma 

vida melhor. A proteção e a natureza tutelar ainda devem estar presentes no Direito 

do Trabalho, para que o trabalhador não seja diminuído ou desconsiderado no 

exercício de suas atividades, dada a importância de valor pessoal e social que o 

trabalho possui. 
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 Afirma Murilo Carvalho Sampaio Oliveira: “Urge confirmar a dignidade humana. Na análise de 
documentos normativos (Carta internacional de Direitos Humanos e Constituição Federal), pode-se 
identificar uma filosofia subjacente aos direitos humanos, centrada na dignidade essencial do homem, 
que impede toda forma de instrumentalização do ser humano (coisificação). Partindo de um 
personalismo ético que reconhece, em cada homem, um fim, um sujeito, um valor, uma dignidade 
inalienável, a dignidade humana é conceituada como algo inalienável e com responsabilidade 
insubstituível. Sendo assim, as modificações nos processos produtivos advindos dos avanços 
tecnológicos, a reestruturação produtiva e a redução de cistos têm que observar estes preceitos, 
devendo, ainda, ser compromissárias da reinvenção da concepção de trabalho, como expressão de 
dignidade humana”. In: (Re)Pensando o princípio da proteção na contemporaneidade. São Paulo: 
LTr. 2009, p. 57. 
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Não será o exercício do trabalho que por si só dignifica o homem, mas o 

trabalho que põe a salvo direitos inerentes a sua condição humana, em que a 

igualdade material é assegurada, a liberdade contratual é delimitada e que o 

trabalho não seja fragilizado a ponto de o trabalhador ser reduzido a mercadoria.  

A proteção, portanto, deve plenamente persistir na contemporaneidade, 

especialmente firmada pela força normativa dos princípios constitucionais sociais, da 

dignidade humana e da igualdade substancial, ainda que a tutela seja diferenciada, 

considerando os diferentes graus de hipossuficiência e subordinação das relações 

trabalhistas, vez que enaltece a condição do obreiro em um meio econômico 

competitivo, agressivo e visivelmente desigual. 

A argumentação flexibilizante do Direito do Trabalho diante de sua crise não 

pode se sobrepor à realidade social ainda vivenciada, pois os fundamentos da 

proteção ainda estão presentes, de forma que não deve haver sua negação, mas 

sua reafirmação de maneira repensada e mais adequada aos tempos modernos.195  

Com efeito, resta evidente que o princípio de proteção ao trabalhador vem 

experimentando um redimensionamento diante da forte tendência da flexibilização 

do Direito do Trabalho, pois esse princípio não é absoluto e o empregado não pode 

ser considerado de forma isolada, mas o ordenamento trabalhista deve também 

preservar o interesse coletivo. 

É notório que, mesmo nesses tempos de céleres mudanças sociais, 

econômicas e políticas, motivadas pelas transformações sociais, ainda se deve 

entender que a proteção dada pelo Direito Trabalhista tem como precípua função 

                                                           
195

 Para Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, “qualquer proposta de recomposição, atualização ou 
repensar deve respeitar a feição protecionista do Direito do Trabalho. Seu caráter protetivo é 
defendido. Repensar aqui o princípio da proteção implica na reafirmação de sua ontologia protetiva. A 
fundamentação da manutenção da proteção juslaboral reside, sinteticamente, na persistência visível 
da condição de debilidade econômica do trabalhador no mundo pós-moderno e pós-fordista”. Op. cit., 
p. 145. 
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garantir a dignidade do trabalhador para minimizar sua fragilidade, que é 

naturalmente decorrente da desigualdade presente na relação de trabalho. 

O princípio da proteção, portanto, ainda é hodiernamente verdadeiro e 

essencial instrumento de resistência, consubstanciado por razões e compromissos 

históricos e, por representar a própria raiz do sistema normativo trabalhista. Sua total 

restrição representaria o próprio fim do Direito do Trabalho, eis que a ontologia 

juslaboral é fundamentalmente protecionista.   

Para tanto, é preciso enaltecer e reafirmar a proteção como princípio para 

conferir a flexibilidade necessária que ora se pugna e requer, sem retirar o caráter 

ontológico essencial das normas trabalhistas. Nesse rumo, deve-se aplicar o 

princípio da proteção de forma racional, razoável e adequada, de maneira que, como 

ensina Rodriguez196, “[...] se distinga o permanente do circunstancial, se separe o 

essencial do contingente”. 

A perspectiva futura do Direito Laboral deve continuar a caminhar de mãos 

dadas com sua ontologia originária, que é a proteção do ser humano, que precisa de 

reforço e reafirmação para se enfrentar os problemas e crises dos tempos atuais, 

especialmente compreendendo a força normativa e vinculando os princípios 

constitucionais que fundamentam sua existência, como o princípio da igualdade 

substancial e dignidade humana. 

Repensar o princípio da proteção diante da flexibilização das normas 

trabalhistas deve ser um exercício do intérprete e aplicador da norma que não 

poderá olvidar seu atrelamento do caráter histórico que esse direito possui, como 

verdadeiro sustentáculo e amparo dos trabalhadores para a consecução de valores 

supremos delineados na nossa Carta Magna. 
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A dignidade humana como valor supremo constitucional é fundamento da 

proteção, como já analisado anteriormente, de modo que os questionamentos sobre 

o princípio tuitivo devem ser respondidos, asseverando-se que este, nas relações de 

trabalho, busca especialmente concretizar a plena realização dos direitos 

fundamentais que asseguram uma vida digna.  

A despeito de a flexibilização já ser realidade em nosso ordenamento jurídico, 

impondo ao Direito Trabalhista uma nova postura ante as mudanças atuais, no 

entanto considerando-o originariamente amparados pelos direitos fundamentais de 

segunda dimensão, não se pode fazer tábua rasa sob qualquer pretexto neoliberal, 

pois repensar a proteção é antes de tudo promover uma aplicação adequada, 

razoável e proporcional desse princípio. 

Desse modo, a flexibilização não pode servir de argumento para o 

empregador obter mais vantagens lucrativas, deve ser utilizada com cautela, nas 

hipóteses gerais legais previamente estabelecidas e comprovada a extrema 

necessidade, devendo haver uma verdadeira ponderação entre a flexibilização e os 

valores sociais do trabalho encartados na Carta Magna e na dignidade do 

trabalhador, considerando sempre a realidade econômica e social enfrentada. 

 

5.2 A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E APLICAÇÃO DA 

PROPORCIONALIDADE 

 

A proteção como fundamento axiológico do Direito do Trabalho é princípio 

jurídico e, como tal, deve ser interpretado e aplicado ao caso concreto. Todavia, sua 

aplicação pode gerar algumas discussões, especialmente se seu âmbito de 

incidência se posta além ou aquém do que é devido ou de que é pretendido. 
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Definir sua atuação deve, contudo, primar por reafirmar a proteção como um 

princípio jurídico laboral, senão o maior e mais e fundamental de todos, 

compreendendo que os princípios jurídicos devem ser interpretados e aplicados, de 

modo a evitar arbitrariedades no âmbito respectivo, para que impeça uma 

flexibilização maior do que a de que a realidade atual precisa, ou barre uma 

superproteção que engessa a correspondente relação. 

Nesse desiderato, se faz necessário compreender que os princípios preveem 

fins a serem atingidos197, como normas que se relacionam a valores que demandam 

a busca subjetiva de seu significado e um diferenciado modo de concretização em 

razão da sua reverenciação como pilares do ordenamento jurídico, especialmente o 

princípio da proteção em relação ao Direito Trabalhista. 

Em que pese o fortalecimento do debate constitucional, cenário que propiciou 

a força normativa dos princípios, essa concepção ainda não é largamente utilizada 

na prática pelos juízos e tribunais de primeira instância.198 

A problemática atual é saber o método ou o modo mais seguro para garantir a 

efetivação e aplicação do princípio da proteção, eis que a transformação do mero 

texto normativo em verdadeira norma jurídica depende da construção equilibrada de 

seu conteúdo e alcance pelo processo interpretativo que é contínuo, vez que a 
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 Sobre os princípios, Humberto Ávila afirma que são eles “normas que atribuem fundamento a 

outras normas, por indicarem fins a serem promovidos, sem, no entanto, preverem o meio para sua 

realização. Eles apresentam, em razão disso, alto grau de indeterminação, não no sentido de mera 

vagueza, presente em qualquer norma, mas no sentido específico de não enumerarem 

exaustivamente os fatos em presença dos quais produzem a consequência jurídica ou de 

demandarem a concretização por outra norma, de modos diversos e alternativos”. In. Teoria dos 

Princípios: da definição á aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

127. 
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 Afirma Lourival José de Oliveira: “Como foi evidenciado, os princípios eram classificados como 
orientações sem qualquer efeito vinculante, sem gozar da mesma força que existe nas demais regras 
jurídicas. Hodiernamente, os avanços da doutrina que assevera uma função normativa dos princípios 
não obtiveram, ainda, a hegemonia no plano da decisão judicial, ou seja, apesar da aderência da 
força normativa no plano acadêmico, muito pouco se vê nos juízos de primeira instância, tribunais 
regionais e estaduais e, uma incipiente utilização nos tribunais superiores dos princípios”. In. Direito 
do Trabalho segundo o princípio da valorização do trabalho humano. São Paulo: Ltr, 2011, p. 
150 
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inefetividade decorre do não reconhecimento da força normativa dos princípios 

constitucionais do trabalho fundamentados nessa proteção. 

Atenção especial deve ser dada na aplicação do princípio da proteção, eis 

que seu embasamento essencial encontra-se na própria dignidade da pessoa 

humana e no desdobramento do princípio da igualdade material, como já 

anteriormente dialogado, tendo, portanto, fundamento constitucional especialmente 

decorrente dos direitos fundamentais sociais do trabalhador. 

Assim, é plenamente válido reafirmar que o princípio da proteção é o princípio 

que orienta a criação de todos os demais princípios de defesa dos direitos e 

interesses do empregado, como o da norma mais favorável, o da imperatividade das 

normas trabalhistas e o da indisponibilidade desses direitos, de forma que não 

restam dúvidas se tratar de um princípio primeiro do Direito Trabalhista, guardião 

dos direitos fundamentais próprios dos trabalhadores. 

Em suma, essa reafirmação e guinada principiológica decorre especialmente 

da força normativa dos princípios constitucionais como o da realização da dignidade 

humana, da igualdade material e do valor social do trabalho. 

A força normativa dos princípios constitui tema atual e em evidência, fruto do 

constitucionalismo atual, que considera os princípios dotados de força prima facie, 

de modo que sua aplicação e eventual colisão com outros princípios devem ser 

cuidadosamente analisados, mormente quando se trata de normas principiológicas 

trabalhistas, que consagram a proteção dos trabalhadores em face da livre iniciativa 

e poderes inerentes do empregador. 

Trabalhar com essa nova concepção de princípios consiste em atribuir 

dimensões de peso diferenciadas. Conforme ensina Ávila para Dworkin, os 

princípios, diferentemente das regras, possuem uma dimensão diferenciada e, na 



134 

 

hipótese de colisão um prevalecerá sobre o outro sem que este perca sua validade. 

Por seu turno, Alexy sustenta que os princípios jurídicos são apenas normas através 

da qual se estabelecem “deveres de otimização”, e havendo colisão entre os 

mesmos a solução não se dá através da prevalência de um sobre o outro, mas 

através da ponderação aplicável ao caso concreto199. 

Considerando a força normativa dos princípios, Ávila destaca a necessidade 

de saber se eles podem ser definidos como normas carecedoras de ponderação, 

para se submeterem, no caso concreto, ao sopesamento através do qual uns podem 

ser derrotados por outros princípios colidentes.200 

Analisando esse raciocínio, Ledur conclui que os direitos fundamentais sociais 

são vinculativos, assentando que o modelo proposto por Alexy, de forma que estes 

prima facie somente podem ser afastados se existirem razões jurídicas plausíveis 

pra tanto, definindo assim o modelo de ponderação de princípios opostos.201 

Retomando, as análises principiológicas admitem a força normativa dos 

princípios, no sentido de que estes possuem o condão de irradiarem força provisória, 

dissipável em razão de princípios contrários, conforme tese sustentada pelas teorias 

hoje predominantes de Dworkin e Alexy. Contudo, enfatiza que nem toda aplicação 

de princípios será pela ponderação, como por exemplo, os chamados princípios 

estruturantes202, princípios que orientam a atuação estatal e não podem ser 

afastados diante de um caso concreto.203 
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 Afirma Humberto Ávila: “Os chamados princípios estruturantes, como os princípios federativos e 
da separação dos poderes, por exemplo, normatizam o modo e o âmbito de atuação estatal. Como 
toda atuação estatal, e não apenas uma parte dela, em todas as situações, não apenas em uma parte 
delas, deverá conformar-se ao seu conteúdo, eles não possuem uma eficácia provisória, prima facie, 
mas permanente, nem tem sua eficácia graduável ou afastável, mas linear e resistente. [...] Tal 
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Todavia, a aplicação e efetivação do princípio da proteção não é esse caso, 

pois os direitos fundamentais sociais que nele se fundamentam não são princípios 

estruturantes estatais, de forma que é plenamente possível, diante do caso concreto, 

a ponderação entre os princípios colidentes nesse âmbito. 

Sobre a técnica de ponderação, Ávila204 discorre que a distinção entre regras 

e princípios é que estes são carecedores de ponderação, pois quando regras se 

opõem, ou uma abre uma exceção que afasta o conflito ou uma das regras deve ser 

declarada inválida, não se aplica a eles tal técnica, ao contrário dos princípios que 

são ponderados quando em conflito, ambos mantendo sua validade ou uma espécie 

de hierarquia móvel e concreta entre eles. 

Percebe-se que os princípios jurídicos podem ser plenamente afastados. São, 

portanto, defectíveis, quando em colisão com outro princípio de maior peso e de 

maior significação, podendo ser relativizados ou ponderados no caso concreto.  

Importante ressaltar que os princípios não explicitam apenas valores, mas 

também correlacionam uma espécie de mandamento comportamental aos seus 

                                                                                                                                                                                     
constatação decorre do fato de que esses princípios são de algum modo instrumentais da atuação 
estatal, não sendo adequado referir-se a eles com expressão ‘dimensão de peso’. Como eles 
preveem uma estrutura que organiza e ordena determinados elementos ou conforma determinados 
modos de atuação e de manifestação, a sua observância não propriamente gradual, nem podem as 
suas exigências ser simplesmente afastadas por razões contrárias”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos 
Princípios: da definição á aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. São Paulo: Malheiros. 2011, p. 
126. 
203

 Ibid., p. 134. 
204

 Afirma Humberto Ávila: “a conjunção desses dois critérios de distinção entre regras e princípios 
conduz à qualificação dos princípios como ‘normas carecedoras de ponderação’. Em outras palavras, 
o que caracterizaria os princípios, em contraposição às regras, segundo essas teorias, seria o modo 
como eles seriam aplicados – ‘mediante ponderação’. E a ponderação, no sentido restrito adotado, é 
o balanceamento concreto entre princípios por meio do qual eles são realizados em vários graus, 
inclusive no grau ante de determinada situação particular. Desse modo, a ponderação conduz à 
restrição, em maior ou menor medida, de um princípio em favor de outro. A capacidade de 
ponderação implica, pois, a capacidade de restrição e de afastamento de um princípio em razão de 
outro. Assim, ser uma norma-princípio é ser uma norma que se caracteriza pela restringibilidade e 
pela afastabilidade. Mais, ser uma norma-princípio é ser uma norma que se caracteriza pela carência 
de confronto horizontal com outras normas-princípio”. Ibid., p. 123. 
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destinatários205, verdadeiros mandados de otimização, que devem ser observados 

devidamente pelo aplicador do Direito. 

Considerando esse aspecto, faz-se necessária a utilização dos princípios 

interpretativos ou postulados normativos, como assevera Ávila, como o da 

proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que o intersubjetivismo argumentativo 

não se firme em um mero capricho decisório do intérprete e aplicador da norma.206 

Essa relativização principiológica deve ser comedida e equilibrada, mormente 

quando se trata de princípios atinentes ao juslaboralismo, que como todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, é marcadamente assecuratório de direitos 

fundamentais voltados para a concretização da dignidade da pessoa humana, que 

quando conjugados no âmbito trabalhista induzem a uma postura essencialmente 

protetiva.  

Em contrapartida, deve-se considerar que há preceitos que tanto no plano 

prático como no teórico aparentemente colidem, especialmente o da valorização 

social do trabalho como a livre iniciativa e o direito de propriedade, de forma que a 

solução para essa tensão permanente é o aplicador do Direito fazer uso da 

proporcionalidade.207 

                                                           
205

 Consoante Humberto Ávila, “os princípios não são apenas valores cuja realização fica na 
dependência de meras preferências pessoais. Eles são, ao mesmo tempo, mais do que isso e algo 
diferente disso. Os princípios instituem o dever de adotar comportamentos necessários à realização 
de um estado de coisas pela adoção de comportamentos a ele necessários [...]. Logo se vê que os 
princípios, embora relacionados a valores, não se confundem com eles. Os princípios relacionam-se 
aos valores na medida em que o estabelecimento de fins implica qualificação positiva de um estado 
de coisas que se quer promover. No entanto, os princípios afastam-se dos valores porque, enquanto 
os princípios se situam no plano deontológico e, por via de consequência, estabelecem a 
obrigatoriedade de adoção de condutas necessárias à promoção gradual de um estado de coisas, os 
valores situam-se no plano axiológico ou meramente teleológico e, por isso, apenas atribuem uma 
qualidade positiva a determinado elemento”. Op. Cit., p. 80. 
206

 Ibid., p. 122. 
207

 Afirma Murilo Carvalho Sampaio de Oliveira: “No capítulo da ordem econômica, a Constituição, 

dispondo sobre os princípios gerais, afirma que estes são fundados ‘na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa’, ungidos pelos ‘ditames da justiça social’ (art. 170, caput), para estipular 

alguns princípios sobre a matéria, inclusive a busca do pleno emprego (art. 170,VII). No art. 193, ao 

regular a ordem social, estabelece que esta tem ‘como base o primado do trabalho, e como objetivo o 
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Percebe-se que para a aplicação correta e nos casos de colisão entre 

preceitos antagônicos, a proporcionalidade, seja um princípio ou postulado 

normativo, surge para dar estruturação da decisão, a fim de produzir um resultado 

através do qual as desvantagens percebidas não superem as vantagens auferidas, 

no qual a ponderação será meramente fática entre fins e meios juridicamente 

possíveis. 

Sobre a proporcionalidade, Ávila208 assevera que sua aplicação se dá 

especialmente nos casos em que há constitucionalmente a exigência de fins que 

aparentemente não são congruentes209, mas o aplicador do Direito deve observar se 

o fim alcançado restringe demasiadamente os direitos fundamentais. 

A proporcionalidade surge e cresce em importância como instrumento de 

controle de atos do Poder Público, para harmonização dos direitos individuais e 

interesses coletivos210. Seu caráter aberto e princípiológico permite uma maior 

adaptabilidade às situações concretas que envolvem preceitos importantes de 

                                                                                                                                                                                     
bem-estar e a justiça sociais’ (art. 193, caput). Todavia, em muitos casos, no plano abstrato-teórico, 

tais preceitos colidem. Em especial, a valorização do trabalho com a livre iniciativa e direito e 

propriedade. E, verdade, convivem conflituosamente os citados fundamentos na relação capital-

trabalho, posto que tal relação é ontologicamente antagônica. De fato, a Constituição brasileira traduz 

em seus dispositivos uma tensão permanente entre capital-trabalho decorrente da mesma tensão da 

sociedade, expressada na colisão persistente entre valor social do trabalho e direito de propriedade. 

Contemporaneamente, a solução para esta tensão deve ser amparada pela proporcionalidade”. In: 

(Re) Pensando o princípio da proteção na contemporaneidade. São Paulo: LTr, 2009, p. 155. 
208

 Afirma Humberto Ávila: “A proporcionalidade aplica-se nos casos em que exista uma relação de 
causalidade entre o meio e fim concretamente perceptível. A exigência de realização de vários fins, 
todos constitucionalmente legitimados, implica a adoção de medidas adequadas, necessárias e 
proporcionais em sentido estrito. [...] Um meio é proporcional quando o valor da promoção do fim não 
for proporcional ao desvalor da restrição dos direitos fundamentais. Para analisá-lo é preciso 
comparar o grau de intensidade da restrição dos direitos fundamentais. O meio será desproporcional 
se a importância do fim não justificar a intensidade da restrição dos direitos fundamentais.” Op. Cit., p. 
195. 
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 Ibid., pp. 173-174. 
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 Consoante Drimitri Dimoulis e Leonardo Martins, “o vinculo do legislador aos direitos 
fundamentais, isto é, sua obrigação de observá-los e respeitá-los ao estatuir regras gerais e 
abstratas, está intimamente ligado ao surgimento da ideia da proporcionalidade no direito 
constitucional. Com uma abrangência material que, em termos históricos, conheceu um grande 
crescimento nos últimos séculos, os direitos fundamentais representam, ao garantir a liberdade 
individual, verdadeiros óbices à ação do Estado que se dá em razão de interesses coletivos”. In: 
Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 169-170. 
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ordem constitucional. Saliente-se que alguns doutrinadores, como Dimoulis e 

Martins, ressaltam que a proporcionalidade não constitui simples princípio, no 

sentido dado por Alexy, apresentando mais uma natureza de regra do que de 

princípio211.  

É por considerar esse caráter, que Ávila212, estabelece que a 

proporcionalidade não é nem princípio, tampouco regra, mas uma “metanorma” ou 

um postulado normativo213, ao afirmar que a proporcionalidade na verdade não é 

uma espécie de princípio, por não ter exatamente elevado grau de generalidade e 

abstração, pois se dirige essencialmente a situações determinadas de colisão entre 

princípios, tampouco pode ser considerada como uma regra, eis que não há 

hipótese e consequência para a realização da subsunção, categorizando a 

proporcionalidade, a fim de compreender suas diversas manifestações em três 

exames diversos ou três máximas que se complementam, quais sejam: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

Resumidamente, a adequação observa se o meio é apto para o fim almejado, 

constituindo uma relação empírica entre o meio e fim, a necessidade analisa a 

existência de dois ou mais meios similarmente eficazes para optar pelo menos 

gravoso e, por fim, o da proporcionalidade em sentido estrito, o qual examina o 

sopesamento da lei de acordo com o maior e menor grau de afetação ou de não 
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 Ibid., p. 170. 
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 Ibid., p. 150. 
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 Aduz Humberto Ávila: “As normas de segundo grau, redefinidas como postulados normativos 
aplicativos, diferenciam-se das regras e dos princípios quanto ao nível e quanto à função. Enquanto 
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determinar condutas obrigatórias, permitidas e proibidas, ou condutas cuja adoção seja necessária 
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Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. São Paulo: 
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satisfação, constituindo uma verdadeira escala de promoção e afetação de 

princípios que no caso concreto são antagônicos. 

Considerando que os princípios são mandamentos de otimização, normas 

que estabelecem determinados fins a serem buscados, apenas no caso concreto 

pode-se avaliar a intensidade de sua aplicabilidade, isto é, sua observância deve se 

dar na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes, a ponderação ou sopesamento é a medida acertada que se impõe. 

A ponderação analisada isoladamente consiste então em um método que 

atribui pesos a determinados bens (princípios, interesses, fins, valores) que se 

entrelaçam, sem contudo pressupor a existência de pontos de vista materiais que 

orientem esse sopesamento. 

Tal método, quando catalisado pela ponderação, aplica-se quando os bens 

analisados se insiram numa relação de causalidade entre meio e fim, optando por 

um, ou lhe conferindo maior grau de necessidade prática, analisa-se se essa 

escolha é proporcional, se a importância do fim justificar a intensidade de restrição 

do outro meio, ou bem especialmente quando estes são direitos fundamentais. 

O princípio da proteção impõe que haja na prática instrumentos que amparem 

o trabalhador considerando seu grau de hipossuficiência, embasado no valor social 

do trabalho e na dignidade da pessoa humana, no entanto na prática, tal princípio 

entra em rota de colisão com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da 

propriedade privada, o que flagrantemente requer a manifestação do postulado da 

proporcionalidade, ponderando os interesses em conflito no plano fático. 

A flexibilização das normas trabalhistas e, consequentemente, da proteção 

através delas conferida ao obreiro, é um reflexo legislativo prático dessa tensão 

entre princípios constitucionais antagônicos, cabendo ao intérprete e aplicador do 
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direito buscar a solução mais proporcional possível, com o fim de sempre buscar 

garantir ao máximo os direitos fundamentais aprioristicamente mais relevantes 

envolvidos. 

O valor social do trabalho deve, no caso concreto, sempre prevalecer sobre o 

valor da livre iniciativa, pois aquele é fundamentado pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana ao afirmar que a proporcionalidade “deve perfilhar na trilha da 

dignidade humana e na conjugação de todos os dispositivos constitucionais 

mencionados, porque sua totalidade atua normativamente nessa colisão”.214 

Sobre a atuação normativa do princípio da dignidade nessa colisão de 

interesses, destaca-se ainda que quando presente o confronto entre o valor social 

do trabalho e da livre iniciativa, deverá prevalecer aquele como instrumento da 

dignidade da pessoa humana “e da totalidade de preceitos de valorização do 

trabalho (ou melhor, do trabalhador)”.215  

Pode-se, assim, refletir, que a ponderação dos interesses antagônicos 

colidentes, quando envolver direitos fundamentais, deve sempre observar a 

dignidade com limite para restrições desses direitos216. 

Assim, numa visão protecionista, por estar o valor social do trabalho e os 

princípios trabalhistas como um todo fundamentados na dignidade da pessoa 

humana, sua colisão com a livre iniciativa e o direito de propriedade e os preceitos 

que deles derivam será efetivamente resolvida pelo exame da proporcionalidade, 

pelo sopesamento destes associados à analise do caso concreto, com prevalência 
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 OLIVEIRA, Lourival José de. Direito do Trabalho segundo o princípio da valorização do 

trabalho humano. São Paulo: LTr, 2011, p. 156. 
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 Consoante Ingo Wolfgang Sarlet, o princípio da dignidade humana “serve como importante 
elemento de proteção dos direitos contra medidas restritivas e, portanto, também contra o uso 
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sentido, por atuar como elemento limitador destes”. In: Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 148. 
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ao conteúdo social, por força da normatividade e vinculação dos princípios protetivos 

como imperativos da dignidade217. 

Dessa forma, quando as circunstâncias fáticas assim permitirem, o postulado 

da proporcionalidade poderá ser utilizado para limitar ou especificar o âmbito de 

abrangência do princípio da proteção, será analisado com o fim de garantir a própria 

dignidade como valor supremo de nosso ordenamento, que impede o tratamento 

desigual sem justificativa, o exercício de atividades que colidam com os princípios 

protecionistas do trabalhador, que possibilitam medidas disciplinares com base no 

poder diretivo do empregador de forma proporcional, entre outros aspectos da 

relação trabalhista. 

Ora, na própria relação trabalhista sempre haverá confrontos diretos e 

constantes de direitos fundamentais das partes envolvidas, é por isso que a 

proporcionalidade como postulado normativo deve atuar para proporcionar o 

equilíbrio esperado e necessário, principalmente diante da atual busca pela 

flexibilização das normas trabalhistas que, como já analisada, deve antes de tudo 

pressupor uma acurada reflexão da adequação, razoabilidade e proporcionalidade 

de sua aplicação prática. 

A proporcionalidade firmada da ideia de proteção dos direitos e das 

liberdades individuais ou coletivas, não apenas busca conferir esse equilíbrio entre 

os interesses divergentes da relação de trabalho, deve também, considerando a 

realidade persistente da realidade de hipossuficiência dos trabalhadores, conferir 

uma maior prevalência da valorização do trabalhador.  
                                                           
217

 Conforme Lourival José de Oliveira, “o imperativo de dignidade humana, numa visão valorativa, é 
muito mais próximo do valor social do trabalho do que da livre iniciativa. Este postulado é reafirmado 
quando se observa a realidade do trabalho e das condições socioeconômicas do trabalhador 
brasileiro que comprovam a sua flagrante hipossuficiência. Confirmada a hipossuficiência, não resta 
outra tarefa ao intérprete senão a de, no conflito conjecturado, subjugar a livre iniciativa para 
enaltecer a valorização social do trabalho, concretizando o postulado de proteção trabalhista como 
mecanismo de acesso à dignidade”. In: Direito do Trabalho segundo o princípio da valorização do 
trabalho humano. São Paulo: LTr, 2011, p. 158. 
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Sobre essa prevalência do princípio da proteção quando em conflito com 

outras regras e normas, o art. 1º, VI, informa que a República Federativa do Brasil 

tem entre seus fundamentos o valor social do trabalho, assim como o art. 170 dispõe 

que a ordem econômica funda-se na valorização do trabalho e o art. 193 afirma que 

a ordem social tem seu fundamento no trabalho, de tal sorte que resta plenamente 

evidenciada a intenção do Estado brasileiro de reconhecer o direito social do 

trabalho como condição para efetivação da dignidade da pessoa humana.  

Dessa forma, a dignidade da pessoa humana fornece, neste caso, um plus na 

aplicação da proporcionalidade diante de preceitos antagônicos em conflito, o que 

reafirma o princípio da proteção e os princípios trabalhistas dela decorrente.218 

Sob a ótica da dignidade humana, não se impede a limitação do princípio da 

proteção, ao contrário, este pode ser ponderado no caso concreto, mas com a 

finalidade de sempre resguardar o mínimo de garantias possíveis que efetivamente 

garantam essa dignidade, eis que a situação de hipossuficiência do trabalhador além 

de ser presumida ainda é a realidade trabalhista com que se convive. 

Assim, a limitação do princípio da proteção é plenamente possível, mas a 

manifestação da proporcionalidade deve sempre considerar a própria dignidade com 

baliza ou como verdadeiro limite a restrições de direitos fundamentais do 

trabalhador, eis que, se na ponderação de valores houver o sacrifício da dignidade, 

esta restrição será inadmissível, pois restaria relativizada219. 

                                                           
218 Para Lourival José de Oliveira: “A proteção trabalhista é reafirmada, desse modo, pela 

continuidade da hipossuficiência, como também a partir de uma ponderação/proporcionalidade 
protetiva que indica um resgate dos princípios da norma mais favorável, condição mais benéfica, in 
dubio pro operario, que funcionam como metanormas (postulados) nos conflitos de normas, de 
princípios e na análise da situação concreta. As contribuições da proporcionalidade, ponderação e 
função normativa dos princípios, confirmam, no Direito do trabalho, os clássicos princípios protetivos, 
sob nova roupagem”. In: Direito do Trabalho segundo o princípio da valorização do trabalho 
humano. São Paulo: LTr, 2011, p. 160. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012, p. 166. 
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Nesse sentido, Sarlet220, acerca da possibilidade de relativização da 

dignidade da pessoa humana, destaca que a doutrina majoritária mostra-se 

amplamente contrária a qualquer tipo de restrição imposta à dignidade pessoal, 

chegando-se a afirmar que qualquer tipo de violação implicaria restrição à dignidade, 

encontrando-se vedada pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, “nem mesmo o 

interesse comunitário poderá justificar ofensa à dignidade individual, esta 

considerada como valor absoluto e insubstituível de cada ser humano”. 

Nessa perspectiva, conclui-se que a dignidade da pessoa humana como valor 

intangível impõe que a proporcionalidade ou ponderação do princípio da proteção 

seja observada numa visão de garantia aos direitos fundamentais mais relevantes e 

mais próximos dessa noção, principalmente os direitos sociais do trabalhador, eis 

que considera a situação peculiar de subordinação e hipossuficiência no âmbito da 

relação trabalhista.  

Assim, percebe-se que tanto a origem quanto a aplicação do princípio da 

proteção deve ser sob a ótica de garantia do próprio princípio da dignidade humana, 

sendo preceito que configura o início e o fim para a proteção do obreiro, revelando-

se, pois, razão de ser e razão de permanecer a proteção na relação trabalhista 

contemporânea, constituindo a dignidade humana como resposta fundamental pelo 

olhar diferenciado do ordenamento jurídico para tutela efetiva do trabalhador. 

 

 

 

                                                           
220 Ibid., p.162 
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5.3 A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO 

 

Consoante abordado nas análises anteriores, o princípio da proteção tem 

como principal fundamento resguardar direitos mínimos do trabalhador, dada a sua 

condição de hipossuficiente nas relações de trabalho, consubstanciando-se em 

outros princípios aplicáveis, especialmente as relações laborais, como o princípio da 

norma mais favorável, da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e o princípio do 

in dubio pro operario. 

Dessa forma, doutrina e jurisprudência conscientes da condição de 

hipossuficiência do trabalhador reconheceram a necessidade de se conferir maior 

efetividade ao referido instituto a partir da aplicação de princípios protetivos na 

esfera do processo trabalho. 

Entretanto, deve-se pontuar a relevância do Direito processual trabalhista e 

da sua prática como instrumento de concretização dos direitos jurídico-laborais, 

razão pela qual iniciará um breve estudo da aplicação de alguns dos princípios 

protetores pela jurisprudência pátria. 

Dentre esses princípios, o princípio da norma mais benéfica determina a 

aplicação da norma mais favorável ao trabalhador independentemente de hierarquia 

entre os dispositivos legais. Sobre esse tema, a Terceira turma do TST221 tem se 

manifestado favoravelmente com o intuito de considerar a aplicação das convenções 

coletivas sobre os acordos, quando aqueles estipularem condições mais favoráveis 

ao trabalhador.  
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 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR  292002420065180161 29200-24.2006.5.18.0161, da 
3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, DEJT 17/06/2011. Disponível em: 
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2420065180161. Acesso em 25 de mar. de 2013. 
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Ainda sobre a aplicação do referido princípio, o relator James Magno Araújo 

Farias, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, manifestou-se no sentido 

de que, havendo o confronto entre dois atos normativos deverá prevalecer aquele 

que for mais favorável ao trabalhador, argumentando a fim de que esse princípio 

constitua corolário do princípio protetor, tendo por fundamento assegurar o mínimo 

de garantias sociais ao trabalhador, de tal sorte que se uma norma traz maiores 

benefícios deverá prevalecer222. 

Para Silva223, o princípio da norma mais favorável é o princípio exclusivo do 

Direito do Trabalho, e o mais amplo em termo de proteção ao trabalhador, pois em 

nenhuma hipótese admite-se a prevalência de uma norma inferior em desprezo a 

uma norma hierarquicamente superior no ordenamento jurídico brasileiro.  

Na hipótese de conflito entre normas trabalhistas, vigentes e aplicáveis a uma 

mesma situação, deverá prevalecer aquela mais benéfica ao trabalhador, 

independentemente da escala hierárquica que se encontra. Sobre o princípio da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas, esse tem como fundamento evitar que o 

trabalhador, submetido a qualquer tipo de pressão, venha a renunciar seus direitos. 

Esse princípio, também reconhecido como princípio da irrenunciabilidade, 

limita a autonomia da vontade, pois não seria viável que o empregado em condição 

                                                           
222

  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. “No Direito do Trabalho, o confronto entre 
dois atos normativos tratando sobre a mesma matéria resolve-se pela aplicação do princípio da 
norma mais favorável. Tal princípio, corolário do princípio da proteção, parte do pressuposto de que a 
lei atua assegurando um mínimo de garantias sociais para o obreiro, as quais, no entanto, são 
suscetíveis de tratamento mais benéfico pela vontade das partes ou por outra fonte de Direito”.  TRT- 
16ª. Processo n. 1002200900416000 MA 01002-2009-004-16-00-0. Relator James Magno Araújo 
Farias, Publicado em: 17/11/2011. Disponível em: <http://trt-
16.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20758894/1002200900416000-ma-01002-2009-004-16-00-0-trt-
16>. Acesso em 27 de mar. de 2013. 
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 SILVA, Luiz Pinho Pedreira de. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p. 
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hipossuficiente renunciasse, ainda que livremente, a direitos básicos compelidos 

pela necessidade do emprego ou por medo de perdê-lo224. 

Sobre o tema, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região se manifestou 

acerca do referido princípio ao afirmar que o mesmo tem como objetivo restabelecer 

o desequilíbrio socioeconômico existente entre as partes.225 

Nesse sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 226, no Agravo 

de Petição 248200602116008 MA 00248-2006-021-16-00-8, ao dispor sobre a 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas, ensina que esse princípio deverá se 

operar em favor do trabalhador, sendo cabível a sua relativização consoante a 

realidade fática. 

Corroborando com esse entendimento, o ministro Maurício Godinho Delgado, 

ao decidir sobre o pagamento proporcional do adicional de periculosidade, foi 

                                                           
224

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 7. ed. 2011, p. 146. 
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 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. PRESCRIÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Pedido de diferenças de complementação de aposentadoria 
pela correta consideração de seu valor inicial (critério de cálculo). Prestações e lesões que se 
renovam mês a mês. Aplicação da Súmula 327 do TST. CEEE E CEEEPREV - COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA - TRANSAÇÃO E RENÚNCIA - ADESÃO A NOVO PLANO - 
QUITAÇÃO.3271. A indisponibilidade no direito do trabalho visa à proteção do empregado durante a 
relação de emprego, como instrumento jurídico destinado a equilibrar a assincronia socioeconômica 
das partes. 2. É válida a transação extrajudicial em que o ex-empregado, por livre e espontânea 
vontade, migra para novo plano de previdência, dando quitação integral ao anterior, tanto para a 
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respeita a suplementação temporária. Inteligência dos artigos 1.025 a 1.036 do Código Civil de 1916, 
vigente à época dos (...) 1.0251.036Código Civil de 1916(9939220105040022 RS 0000993-
92.2010.5.04.0022, Relator: RICARDO TAVARES GEHLING, Data de Julgamento: 17/05/2012, 22ª 
Vara do Trabalho de Porto Alegre). Disponível em: <http://br.vlex.com/vid/-317253454>. Acesso em: 
27 em mar. de 2013. 
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 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. AGRAVO DE PETIÇÃO. ASSINATURA 

DE CTPS. DIREITO INDISPONÍVEL. A indisponibilidade dos DIREITOS do trabalho não pode nem 

deve prejudicar o trabalhador, eis que esta se opera em seu favor, devendo ser relativizada diante do 

que o mundo fático nos apresenta, pelo que seria uma verdadeira inversão de valores a aplicação de 

multa ao trabalhador pela não apresentação de sua CTPS. (248200602116008 MA 00248-2006-021-

16-00-8, Relator: JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2009, Data de 

Publicação: 20/03/2009). Disponível em: < http://trt-

16.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4526348/248200602116008>. Acesso em: 4 de abr. de 2013. 
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incisivo ao afirmar que a referida verba está relacionada diretamente com a saúde e 

o bem-estar do trabalhador, consistindo em direito de indisponibilidade absoluta227. 

Sobre o tema, é imperioso destacar a necessidade da participação sindical 

nos atos que envolvem o reconhecimento de direitos ou a renúncia destes por parte 

do trabalhador, tal como ocorre na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, 

quando o mesmo deverá estar assistido pelo seu respectivo sindicato com a 

finalidade de assegurar que o trabalhador não renuncie às suas garantias, seja por 

estar sendo pressionado, constrangido ou simplesmente pela falta de conhecimento 

acerca dos seus próprios direitos. 

Aqui cabe retratar o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

que, por decisão do pleno 228, que não reconheceu a validade de cláusula constante 

em termo de adesão a programa de demissão voluntária, não podendo o trabalhador 

transacionar renunciar ou dar quitação ao contrato de trabalho na hipótese do 

trabalhador não estar devidamente assistido pela entidade sindical. 

Não se pode olvidar que a renúncia é ato unilateral, como se sabe, seus 

efeitos vão além do simples ato unilateral, interferindo também nos 

atos bilaterais de disposição de direitos (transação, portanto). Dessa forma, para a 

                                                           
227

 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho RO 520004520095070000 52000-45.2009.5.07.0000, 
Seção Especializada em Dissídios Coletivos da Turma do Tribunal Superior do Trabalho, DEJT 
17/08/2012. Disponível em <http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22094575/recurso-ordinario-
trabalhista-ro-520004520095070000-52000-4520095070000-tst>. Acesso em: 25 de mar. de 2013. 
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 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. ADESÃO A PDV. PRINCÍPIO DA 

INDISPONIBILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS. Mercê do princípio da indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas, não se reconhece a validade de cláusula inserida em termo de adesão a 

programa de demissão voluntária, mediante a qual o trabalhador transaciona ou renuncia, 

amplamente, a direitos trabalhistas, dando, de forma genérica, plena e geral quitação ao extinto 

contrato de trabalho, desde que não tenha sido assistido pela Entidade Sindical respectiva, em 

cumprimento do disposto no artigo 477, § 1º da CLT.477§ 1ºCLT (924000820035070002 CE 

0092400-0820035070002, Relator: ANTONIO MARQUES CAVALCANTE FILHO, Data de 

Julgamento: 27/05/2008, PLENO DO TRIBUNAL, Data de Publicação: 23/07/2008 DOJTe 7ª Região). 

Disponível em: <http://trt-7.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16868634/recurso-ordinario-ro-

924000820035070002-ce-0092400-0820035070002> Acesso em: 27 de mar. de 2013. 
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ordem justrabalhista, não será válida a renúncia ou a transação que importe em 

prejuízo ao trabalhador229.  

Por seu turno, o princípio in dubio pro operario, também conhecido como in 

dubio pro misero, orienta no sentido de que havendo mais de uma interpretação 

para uma norma deverá prevalecer aquela que for mais favorável ao trabalhador. 

Tal inversão se justifica pelo fato de que nas relações trabalhistas, é o polo 

ativo que se encontra em posição de desvantagem, pois sua remuneração é 

condição de sobrevivência, de tal forma que essa inversão do polo em situação de 

maior vantagem conduz uma inversão das regras que costumam atribuir maior 

vantagem àquele que se encontra no polo passivo.230  

Entretanto, em que pese o caráter protetivo do referido princípio, a atual 

jurisprudência tem se orientado no sentido da não aplicação do mesmo no que se 

refere às provas, limitando a sua incidência ao campo da hermenêutica231. 

Assim, apesar da natureza eminentemente protetiva do referido princípio, o 

mesmo se encontra limitado ao momento da interpretação, considerando-se que 

normas trabalhistas são, em princípio, protetivas aos trabalhadores, consoante o 
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 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 5ª ed. São Paulo. LTr, 2006, pp. 
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231
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entendimento exposto pelo juiz Amaury Rodrigues Pinto Júnior, do Tribunal Regional 

da 24ª Região.232 

Confrontando com o entendimento que limita a aplicação do in dubio pro 

operario apenas à interpretação das normas, é cediço esclarecer que a condição de 

hipossuficiente do trabalhador não se restringe ao plano normativo, mas na prática 

processual, pois normalmente é o empregador que dispõe de maiores recursos para 

defender seus interesses, utilizando-se de funcionários da sua própria empresa 

como testemunhas, bem como o acesso ilimitado a documentos que se encontram 

em seu poder. 

Nesse sentido, há que discordar da jurisprudência, pois o Direito processual 

do Trabalho funciona como instrumento concretizador das normas trabalhistas, 

considerando-se ainda as dificuldades enfrentadas pelo trabalhador para a produção 

de provas somadas ao fato de que as dúvidas que envolvem a relação jurídica 

laboral não estão restritas necessariamente à aplicação do direito material, podendo 

ainda relacionar-se à valorização do conjunto probatório.   

Corroborando com esse entendimento, Rodriguez233 defende a aplicação 

desse princípio no âmbito processual na hipótese de dúvida, “para valorar o alcance 

ou o significado de uma prova”, não com o objetivo de sanar omissões, mas 
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aplicando-se ao conjunto probatório, observando-se as circunstâncias que envolvem 

o caso.  

Os desdobramentos desse pensador salientam ainda que as mesmas razões 

que fundamentam a aplicação do princípio in dubio pro misero no Direito material 

devem ser estendidas à análise dos fatos, pois o trabalhador, em regra, possui uma 

dificuldade muito maior para provar certos fatos ou ter acesso a determinados dados 

e documentos. 

Outro princípio que vem sendo aplicado amplamente pelos tribunais pátrios é 

o princípio da condição mais benéfica, que visa a conservar as vantagens obtidas 

pelo trabalhador e que se consolidam como verdadeiros direitos adquiridos face à 

legislação ulterior. 

O princípio da condição mais benéfica está consagrado expressamente no 

art. 5º, inciso XXXVI, com supedâneo no direito adquirido, e no art. 468 da legislação 

trabalhista, estampada na CLT, que veda que sejam efetuadas alterações nas 

condições de trabalho que resultem prejuízos ao empregador. 

Assim, é possível afirmar que o princípio da condição mais benéfica se 

distingue do princípio da norma mais favorável, pois o primeiro envolve pluralidade 

de situações concretas ao qual deverá prevalecer aquela que for mais benéfica ao 

trabalhador, ainda que contrária à norma posterior, ao passo que o segundo 

princípio está diretamente relacionado com o conflito de aplicação de normas234. 

Sobre o princípio da condição mais benéfica e sua aplicabilidade no Direito 

Trabalhista, o TST, através da súmula 51, estabeleceu que as alterações 

regulamentares que alterem ou revoguem direitos dos trabalhadores serão 

aplicáveis somente àqueles trabalhadores admitidos após tal alteração. Com esse 
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posicionamento, o Tribunal Superior do Trabalho visa a resguardar os direitos 

conferidos ao trabalhador anteriormente, evitando que alterações posteriores afetem 

os direitos já conquistados. 

Em que pese a aplicação de inúmeros princípios com o objetivo de conferir 

maior concretude ao megaprincípio da proteção, trata-se de um tema que não se 

encontra rigorosamente delimitado, pois os princípios trabalhistas, especialmente 

aqueles que visam a proteção do trabalhador, encontram-se em constante 

transformação. 

Ademais, é devido destacar ainda que os princípios protetores não são 

dotados de aplicação irrestrita, consoante demonstrado, haja vista a necessidade de 

observância a postulados máximos do Direito que pugnam pelo ideal de justiça, 

devendo o princípio da proteção ter aplicação na justa medida da hipossuficiência do 

trabalhador, não podendo ser utilizado de forma ilimitada, que conduzirá a um 

sistema de opressão mascarado pela necessidade de proteção do mais fraco. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os direitos fundamentais encartados no ordenamento jurídico brasileiro 

buscam especificamente garantir que em toda relação humana direitos mínimos que 

conferem um tratamento digno às partes sejam observados, evitando dessa forma o 

aviltamento do mínimo existencial necessário para a vida digna de cada ser. A 

constitucionalização desse debate vem crescendo paulatinamente, ao passo que a 

concretização dessa base principiológica tem sido reclamada a fim de garantir sua 

efetividade jurídica – e mais, acerca-se desse território de debate o grau de 

materialização desses direitos, como forma de estabelecer o equilíbrio entre as 

partes que buscam uma resposta jurisdicional. 

Essa compreensão garantista vem sendo incorporada ao longo da história 

humana e alcançada como corolário de lutas coletivas paulatinamente 

desenvolvidas e dimensionadas a partir dos conflitos sociais existentes que 

impulsionaram, assim, o direito como verdadeiro regulador da vida em sociedade ao 

impor direitos que compreendessem os humanos como iguais, conferissem 

instrumentos oponíveis contra o Estado e encartassem direitos fomentadores da 

justiça social, em especial os direitos insertos na relação trabalhista alvo de 

absurdas arbitrariedades e desumanidades em nome do desenvolvimento 

econômico. 

O direito trabalhista, desde seu nascedouro, trouxe consigo o viés protetivo, 

que busca conferir amparo à parte mais vulnerável da relação trabalhista ante sua 

patente desigualdade jurídica e econômica, a fim de equilibrá-la e dar-lhe enfoque 

diferenciado, ou seja, para que as atividades laborais desenvolvidas promovam não 

só o progresso econômico, mas também protejam aqueles que empreendem dia 

após dia sua força de trabalho nesse intento. É nessa relação de lutas que se 
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evidencia a necessidade de valoração protetiva do trabalhador, o realce da sua 

característica humana que reclama o princípio da dignidade, além de estabelecer o 

necessário equilíbrio na relação de forças. 

A noção do valor supremo da dignidade humana é o que até hoje impulsiona 

as garantias dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Eis que, ainda vibrante 

essa desigualdade, é necessário que seja ela mesma minorada, ainda que 

persistente – devendo permanecer assim o vetor axiológico do direito trabalhista nos 

dias atuais: o princípio da proteção, com todos os seus regramentos e princípios 

originários, essa resistência econômica perniciosa que desvalorizou a razão do 

trabalho humano, mantendo-se insistentemente na relação de trabalho e ocasiona o 

desnivelamento dos princípios protetivos, que vislumbram reconhecer o trabalhador 

como um sujeito de direitos a serem efetivamente concretizados. Esses fatores que 

geraram desequilíbrios foram estudados e evidenciados como forma de combatê-los 

desde logo, quando se trata de relações jurídicas do trabalho. 

A funcionalidade contemporânea desses princípios norteadores e protetivos 

tem proporcionado a ampliação do debate caracterizador dos avanços sociais 

conquistados pelos trabalhadores, dando outro sentido às normas trabalhistas e à 

formulação dessa abertura normativa que promoveu um entendimento da real 

dimensão a que são necessárias às garantias laborativas. Cabe ressaltar que o 

trabalho não pode jamais ser considerado como um fim em si mesmo, mas seguiu-

se que essa ideia constituiu meio necessário para que o homem buscasse sua 

racionalidade social, tornando-se mais completo diante da apuração de suas 

habilidades inerentes ou adquiridas, a fim de lhe fornecer subsídios para uma vida 

melhor, um verdadeiro corolário do mínimo existencial.  
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Verificou-se o status da proteção e a natureza tutelar do Direito Trabalhista 

ainda como forma de amparo e presença no seio dos debates jurídicos para que os 

direitos do trabalhador não fossem diminuídos ou ignorados. Dessa forma, o 

exercício do trabalho que dignifica o homem, constatando nessa ideia o viés que 

instrumentalizou esses direitos inerentes a sua condição humana, em que a 

igualdade material fosse assegurada, a liberdade contratual prévia e legalmente 

delimitada determinasse essa garantia e que o valor do trabalho não fosse 

fragilizado a ponto de o trabalhador reduzir-se a mercadoria. 

Ao lançar um olhar para a temática do Direito Laboral, percebeu-se que este 

ainda deve continuar a caminhar de mãos dadas com sua ontologia originária, qual 

seja: a proteção do ser humano –, que precisa de reforço e reafirmação para se 

enfrentar os problemas e crises dos tempos atuais, observando a força normativa da 

Constituição e atrelando-a aos princípios que fundamentam a sua existência e 

permanência, como o princípio da igualdade substancial e a dignidade humana. 

A aplicação da análise principiológica primou, entretanto, pela observância ao 

princípio da proporcionalidade através do uso da ponderação no caso concreto, que 

procurou reafirmar a proteção como um princípio jurídico concretizador e indelével 

para que impedisse uma flexibilização maior do que a realidade atual precisa, ou 

que esbarrasse numa superproteção – que poderia engessar a própria relação 

trabalhista e o desenvolvimento econômico. Foi a partir dessa proporcionalidade 

visualizada que se buscou o equilíbrio necessário para que as partes pudessem 

dialogar e receber uma prestação jurisdicional capaz de promover a verdadeira 

justiça social. 

A dignidade da pessoa humana, especialmente nesse caso, revelou-se como 

valor intangível, revestindo-se com a proporcionalidade e ponderação do princípio da 
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proteção numa visão de garantia aos direitos fundamentais e mais próximos dessa 

noção de proteção ao trabalhador, ainda considerando a situação peculiar de 

subordinação e hipossuficiência no âmbito da relação trabalhista. Sem a 

observância aos referidos postulados e princípios jurídicos protetivos não haveria 

como visualizar avanços na área do Direito Trabalhista, considerando que esses 

elementos promovem uma ordem (re)estruturante no modo de pensar acerca da 

temática jurídica que se firma no debate trabalhista. 

Tanto na origem quanto na aplicação do princípio da proteção foi observada a 

ótica garantista do próprio princípio da dignidade humana, sendo preceito que 

configurou o início e o fim para a proteção do obreiro, revelando-se, pois, razão de 

ser e de permanecer a proteção na relação trabalhista contemporânea, constituindo 

a dignidade humana como resposta fundamental pelo olhar diferenciado do 

ordenamento jurídico para tutela efetiva do trabalhador. 

Portanto, a proteção da dignidade humana e da igualdade substancial 

formulou a concretização da tutela do Direito Trabalhista, que considerou os 

diferentes graus de hipossuficiência e subordinação das relações trabalhistas, vez 

que enalteceu a condição do obreiro em um meio econômico competitivo, agressivo 

e visivelmente desigual. Dessa forma, o modo pelo qual foi promovida a discussão, 

as propostas garantistas amoldaram-se nos propósitos de ressignificação desses 

valores, de modo que estabeleceu com justiça a dignificação que sempre existiu no 

exercício humano do trabalho desenvolvido. 
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