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RESUMO  
 

O objetivo da presente pesquisa é analisar o princípio da proteção ao trabalhador, que se desdobra em outros 

três subprincípios, quais sejam princípio da norma mais favorável, princípio da prevalência da condição mais 

benéfica e princípio do in dubio pro misero. Existe uma grande discussão acerca deste tema, haja vista que 

alguns acreditam que o princípio da proteção ao trabalhador acaba entrando em atrito com o princípio da 

isonomia. No entanto, conforme será demonstrado através da presente pesquisa, não há um atrito, e sim uma 

confirmação de um princípio em decorrência do outro. Trata-se de uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, 

onde não foram coletados dados “em campo”. 

Palavras-chaves: Princípio da proteção ao trabalhador. Princípio da isonomia. Atrito. Confirmação. 

 

 

ABSTRACT  
 

The goal of this research is to analyze the principle of worker protection, which unfolds in three other 

subprinciples, namely the principle of more favorable standard principle of prevalence the most favorable 

condition and principle of in dubio pro misero. There is a big discussion about this, considering that some believe 

that the principle of protection to the worker ends up at odds with the principle of equality. However, as will be 

demonstrated in the present study, there is no friction, but a confirmation of a principle due to the other. It is 

exclusively a literature search, where no data were collected "in the field". 

Keyword: Principle of worker protection. Principle of equality. Friction. Confirmation.. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

É cediço que a parte hipossuficiente da relação 

de emprego é sempre o empregado, haja vista que o 

mesmo encontra-se subordinado ao empregador. 

No entanto, necessário se faz lembrar que a 

referida subordinação deve ser analisada apenas sob 

o enforque jurídico, e não financeiro ou intelectual.  

A problemática da presente pesquisa consiste 

na seguinte indagação: o princípio da condição mais 

favorável atrita contra o princípio da isonomia? 

O objetivo geral deste trabalho é compreender 

que o princípio da condição mais favorável não atrita, 

e sim confirma o princípio da isonomia. 

Além do objetivo geral, a presente pesquisa 

procurou também demonstrar o que são princípios, 

analisar os principais princípios do Direito do 

Trabalho e entender o princípio da isonomia. 

Este assunto tem grande importância, uma vez 

que é bastante atual e se faz presente na realidade 

cotidiana, haja vista que existem diversas discussões 

acerca do atrito ou não causado pelo princípio da 

proteção ao trabalhador ao princípio da isonomia. 

O presente trabalho encontra-se organizado da 

seguinte forma: primeiramente, uma análise do que 

são princípios, bem como os principais princípios que 

norteiam o Direito do Trabalho, além da busca pelo 

entendimento do que é o princípio da isonomia, 

finalizando na compreensão acerca da reafirmação do 

princípio da isonomia através do princípio da proteção 

ao trabalhador. 

 

2.   PRINCÍPIOS 
 

O estudo dos princípios se faz necessário em 

todos os ramos do Direito. Mas o que seriam os 

princípios? 

De acordo com Renato Saraiva (2009) 

 
Princípios são proposições genéricas que servem 

de fundamento e inspiração para o legislador na 

elaboração da norma positivada, atuando também 

como forma de integração da norma, suprindo as 

lacunas e omissões da lei, exercendo, ainda, 

importante função, operando como baliza 

orientadora na interpretação de determinado 

dispositivo pelo operador de direito. 

 

Ou, conforme entende Vólia Cassar (2009, p. 

129), 

 
Princípio é a postura mental que leva o intérprete 

a se posicionar desta ou daquela maneira. Serve de 

diretriz, de arcabouço, de orientação para que a 

interpretação seja feita de uma certa maneira e, 

por isso, tem função interpretativa. [...] Servem não 

só de parâmetro para a formação de novas normas 

jurídicas, mas também de orientação para a 

interpretação e aplicação das normas já existentes. 

 

Ou, como afirma Ricardo Resende (2014, p. 18), 

“princípios são os elementos de sustentação do 

ordenamento jurídico, elementos estes que lhe dão 

coerência interna”. 

Destarte, princípios nada mais são do que 

enunciados genéricos que servem para ajudar o 

criador da norma e o intérprete da norma jurídica. 

Devendo esta ajuda ser entendida da seguinte forma: 

em relação ao criador da norma, os princípios servirão 

de inspiração, enquanto que em relação ao intérprete 

da norma, os princípios terão como tarefa a sua 

orientação. 

  

3. PRINCÍPIOS DO DIREITO DO 

TRABALHO 
 

Os princípios estão ligados aos valores que o 

Direito visa realizar (RESENDE, 2014, p. 18). 

Mas será se o Direito do Trabalho reconhece 

uma gama de princípios aplicáveis apenas aos 

trabalhadores e empregadores? 

 

3.1 Princípio da proteção ao trabalhador 
 

A diretriz básica do Direito do Trabalho é a 

proteção do trabalhador, uma vez que o empregado 

não tem a mesma igualdade jurídica que o 

empregador, como acontece com os contratantes no 

Direito Civil. 

A finalidade do Direito do Trabalho é a de 

alcançar uma verdadeira igualdade substancial entre 

as partes e, para tanto, necessário é proteger a parte 

mais frágil desta relação: o empregado. 

Em face deste desequilíbrio existente na 

relação travada entre empregado e empregador, por 

ser o trabalhador hipossuficiente, ou seja, 

economicamente mais fraco, em relação ao 

empregador, consagrou-se o princípio da proteção ao 

trabalhador para equilibrar esta relação desigual. 

É bom lembrar que os princípios de Direito do 

Trabalho se aplicam a todos os empregados, inclusive 

para aqueles excluídos da CLT, como é o caso dos 

domésticos. 

O primeiro princípio que você estuda no Direito 

do Trabalho se chama princípio da proteção ao 

trabalhador, sendo considerado o princípio mais 

importante. 

A própria nomenclatura deste princípio revela o 

significado do mesmo, qual seja é o princípio que visa 

proteger o trabalhador. 

Conforme já fora analisado, princípios são 

enunciados genéricos. No entanto, o princípio da 
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proteção ao trabalhador, ou seja, o princípio que visa 

proteger o trabalhador, é extremamente genérico, 

haja vista que existem diversas formas de proteger o 

trabalhador. 

Destarte, visando reduzir essa generalidade, a 

melhor doutrina consagrou a divisão do princípio da 

proteção ao trabalhador em outros três subprincípios 

decorrentes dele, quais sejam princípio da norma mais 

favorável, princípio da prevalência da condição mais 

benéfica e princípio do in dubio pro misero. 

Importante se faz ressaltar que a doutrina 

trabalhista mais moderna já está tratando estes três 

princípios decorrentes do principio da proteção ao 

trabalhador como três princípios autônomos. 

 

3.1.1 Princípio da norma mais favorável 
 

O princípio da norma mais favorável deriva do 

princípio da proteção ao trabalhador e pressupõe a 

existência de conflito de normas aplicáveis a um 

mesmo trabalhador.  

Para aplicar este princípio é necessário que se 

tenha mais de uma norma aplicável ao caso. Ou seja, 

é preciso ter mais do que uma norma para que se 

possa escolher entre elas.  

Neste caso, deve-se optar pela norma que for 

mais favorável ao trabalhador, pouco importando a 

sua hierarquia formal. 

O princípio determina que, caso haja mais de 

uma norma aplicável a um mesmo trabalhador, deve-

se optar por aquela que lhe seja mais favorável, sem 

se levar em consideração a hierarquia das normas. 

A regra geral em outras áreas do direito é que 

quando há conflito de normas aplicáveis ao mesmo 

caso concreto, deve-se aplicar a de grau superior e, 

dentre as de igual hierarquia, a promulgada mais 

recentemente. 

No entanto, no Direito do Trabalho a regra é 

diferente, pois segue o princípio da norma mais 

favorável ao trabalhador.  

Onde, neste caso, não há um respeito à 

hierarquia formal da norma e sim, em cada caso, à 

fonte que for mais benéfica ao empregado, desde que 

esteja acima do mínimo legal, prevalecendo a norma 

que lhe trouxer mais benefícios. 

Quando existirem duas normas conflitantes 

que se apliquem ao mesmo trabalhador, mas que 

disciplinem a matéria de forma diversa ou, ainda, que 

contenham partes benéficas e partes menos 

favoráveis que a outra norma em comparação, deve-

se respeitar a que for mais favorável ao empregado, 

observando-se, em relação às normas autônomas o 

critério de comparação segundo as teorias do 

conglobamento, atomista e intermediária.   

Conglobamento significa exame em bloco, 

ou seja, se for escolhida uma norma, será apenas 

essa norma que poderá ser aplicada, sendo 

proibida escolha apenas das melhores partes de 

cada norma. 

Na teoria do conglobamento observa-se o 

que cada conjunto normativo, sob um ângulo 

unitário, possui de melhor, utilizando-se o 

instrumento mais favorável para o trabalhador. Há 

uma comparação das fontes pelo seu conjunto, 

sendo considerada a teoria majoritária.  

Já na teoria atomista haverá a verificação de 

cláusula por cláusula, fracionando-se os preceitos 

ou institutos jurídicos, extraindo o que vem a ser 

melhor para o trabalhador. As normas são 

“retalhadas”. Reúne-se as disposições mais 

favoráveis ao trabalhador, havendo a 

transformação do juiz em legislador, haja vista 

que o mesmo estará criando uma nova norma.  

Esta teoria é de baixíssima aplicação, vez 

que caso seja efetuada uma escolha apenas 

daquilo que existe de melhor em cada norma, não 

se estará aplicando nenhuma das duas, sendo 

considerado como se estivesse havendo a criação 

de uma nova norma, como se fosse uma colcha de 

retalhos. E o princípio da norma mais favorável 

não tem o intuito de criar uma nova norma.  

E, por fim, há a teoria intermediária também 

chamada de teoria do conglobamento por 

institutos, onde não é feita a interpretação 

somando os benefícios de ambas as normas, 

relativas ao mesmo grupo de matéria, nem 

ignorando uma norma em prol da outra, em seu 

conjunto.  

A referida teoria seleciona os institutos 

existentes entre as duas normas para compará-los 

e, a partir daí, escolher exclusivamente o mais 

benéfico de cada norma para aplicá-lo ao 

trabalhador. Na teoria do conglobamento por 

institutos o objeto de comparação é extraído do 

conjunto de normas que se referem a um mesmo 

instituto. Ou seja, a comparação deve ser feita 

com relação ao conjunto das cláusulas que se 

referem a um mesmo instituto.  

Quando o conflito ocorrer entre uma norma 

autônoma e outra heterônoma, ou entre duas 

heterônomas, deverá ser aplicado o critério 

atomista (leva-se em conta o benefício isolado 

contido em cada norma, acumulando-os em uma 

só), pois as teorias do conglobamento e 

intermediária desprezam uma das normas 

heterônomas ou parte dela em detrimento de 

outra e, como as normas heterônomas são 

indisponíveis, não é possível a exclusão, apenas a 

soma. 
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3.1.2 Princípio da prevalência da condição 

mais favorável 
 

O princípio da prevalência da condição mais 

favorável também deriva do princípio da proteção ao 

trabalhador e pressupõe que o empregado já 

experimentou mais de uma condição contratual.  

Destarte, o referido princípios só pode ser 

aplicado quando o empregado experimentou mais de 

uma condição contratual. 

Ora, é óbvio que há a necessidade do 

empregado ter experimentado pelo menos duas 

condições ao longo do contrato de trabalho. Se só 

experimentou uma única condição, não tem como 

aplicar esse princípio, pois para ter uma condição 

mais benéfica tem que ter uma comparação, mais do 

que uma, devendo ser verificada qual foi a mais 

benéfica. 

Pergunta-se: qual a condição que prevalece, a 

anterior a alteração ou a posterior? 

Este princípio determina que toda circunstância 

mais vantajosa em que o empregado se encontrar 

habitualmente prevalecerá sobre a situação anterior. 

Dentro desse estudo, há um dispositivo da CLT 

que é muito importante, qual seja o art. 468:  

 
Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é 

lícita a alteração das respectivas condições por 

mútuo consentimento, e ainda assim desde que 

não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 

empregado, sob pena de nulidade da cláusula 

infringente desta garantia. 

 

O referido artigo trata das alterações 

contratuais, ou seja, das alterações do contrato de 

trabalho. 

O contrato de trabalho não tem uma forma 

definida, podendo ser tácito ou expresso, e ainda 

escrito ou verbal, sendo as regras estabelecidas no 

início do contrato. 

No entanto, pode acontecer de terem sido 

estabelecidas algumas regras no início e no 

decorrer do contrato, serem mudadas essas regras. 

Mas para mudar essas regras, deve ser 

obedecido o art. 468 da CLT, ou seja, tem que haver 

um mútuo consentimento, haja vista que o contrato 

nasce de um acordo de vontades, devendo as 

alterações também nascer de um acordo de 

vontades. 

O legislador não permite as alterações 

unilaterais, a princípio. 

Se o art. 468 da CLT dispusesse apenas sobre a 

questão da proibição de alteração unilateral, ele não 

iria cumprir sua finalidade de proteger o trabalhador, 

pois é muito fácil conseguir o consentimento do 

empregado enquanto ele é empregado, haja vista que 

o empregado não está em pé de igualdade com o 

empregador. 

Empregado e empregador não são 

naturalmente iguais. Então, não pode ser deixado a 

cargo somente do mútuo consentimento tais 

alterações, pois é lógico que o empregado vai 

concordar, mesmo que fosse ser prejudicado, afinal 

ele não quer ser mandado embora. 

Por isso que o legislador deu um passo a mais, 

prevendo que o empregador pode alterar com o 

mútuo consentimento, desde que inexista prejuízo ao 

empregado. 

Mesmo que o empregado assine concordando 

com a alteração, se a referida alteração trouxer 

prejuízo, ela será nula. 

Então, todo tratamento favorável ao 

trabalhador, concedido tacitamente e de modo 

habitual, prevalece, não podendo ser suprimido, 

porque incorporado ao patrimônio do trabalhador, 

como cláusula contratual ajustada (art. 468 CLT). 

Ao permitir que o empregado usufrua de uma 

condição que lhe é mais favorável que aquela prevista 

no contrato de trabalho e na lei, o empregador 

limitou seu poder de variar e vinculou-se ao 

cumprimento desta nova condição, por tacitamente 

ajustada pela habitualidade. 

Na verdade, estes benefícios se incorporaram 

de forma definitiva ao contrato de trabalho daquele 

empregado.  

Se concedido expressamente, o requisito da 

habitualidade é desnecessário, pois o benefício é 

cláusula contratual ajustada pelas partes, não 

podendo o empregador descumprir o pacto. 

A concessão de uma utilidade ou de um 

tratamento só será considerada benéfica se não ferir 

as regras gerais de direito do trabalho, seus princípios 

e bons costumes, de forma que não cause prejuízos 

diretos ou indiretos ao empregado. 

Nem sempre é fácil distinguir o que é bom 

para o trabalhador, pois a análise do caso concreto 

pode perpassar por fundamentos diversos, ou seja, 

se a condição é realmente benéfica para o 

trabalhador ou não. 

O olhar do intérprete deve levar em conta o 

bem-estar do empregado segundo as normas de 

direito e não suas preferências pessoais. 

Entende-se por bem-estar do empregado 

tudo que proteja sua saúde mental, física, biológica 

e social. 

Então, se o empregador fornece 

habitualmente cigarros ou bebida alcoólica, esta 

condição não se incorporará jamais ao contrato, 

pois constitui em malefício à saúde do empregado, 

mesmo que para ele seja vantajosa a concessão 

graciosa, pois mantém seu vício sem ônus. 
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O trabalho noturno, insalubre, perigoso ou 

extraordinário é considerado nocivo ao trabalhador. 

Por isso, o empregador poderá, a qualquer tempo, 

suprimir estas condições de trabalho, mesmo que 

importe na redução de sua gama salarial, pois o 

adicional só é pago enquanto o empregado 

permanecer na situação prevista em lei. 

Quando o empregador se comprometer 

expressamente a fornecer um benefício ao 

trabalhador, deverá cumprir o combinado.  

No entanto, nem sempre a concessão do 

benefício decorre de ajuste expresso. Quando isso 

acontece, para se presumir a existência de pacto 

será necessária a habitualidade. 

Habitual é o que se repete no tempo (VÓLIA, 

2009). Então, quando o empregador fornece um 

benefício por um curto espaço de tempo, não se 

poderá considerar que a concessão foi tacitamente 

ajustada. 

Porém, se a prática deste tratamento mais 

vantajoso para o empregado for frequente, o 

benefício se incorpora ao contrato de trabalho, 

como cláusula ajustada, sendo relevante se o ajuste 

foi tácito ou expresso. 

Não há como estipular qual seria o tempo 

necessário para se considerar habitual a concessão 

de um benefício. Recomenda-se o uso do bom 

senso para resolver esta questão, haja vista que o 

critério é subjetivo. 

 

3.1.3 Princípio do in dubio pro misero 
 

O princípio do in dubio pro misero também 

deriva do princípio da proteção ao trabalhador e 

pressupõe que havendo dúvida deve ser decidido a 

favor do empregado. 

Ou seja, se existir algum tipo de dúvida, 

deve-se pender para o lado do operário. 

Essa dúvida é em relação à interpretação da 

norma jurídica, ou seja, é uma regra de 

hermenêutica. Serve para resolver as situações em 

que o intérprete fica na dúvida a respeito do 

alcance de determinada norma. 

Então o juiz tem que julgar uma lide 

trabalhista, onde o empregado está invocando uma 

cláusula de uma norma coletiva, onde a redação 

não está muito boa, podendo ser interpretada de 

duas formas: O trabalhador está interpretando da 

forma que lhe é mais favorável. E a empresa, na 

contestação, diz que a interpretação é outra. 

Como o juiz deverá julgar? 

Este princípio recomenda que o intérprete deve 

optar, quando estiver diante de uma norma que 

comporte mais de uma interpretação razoável e 

distinta, por aquela que seja mais favorável ao 

trabalhador, já que este é a parte fraca da relação. 

Ou seja, quando surgir dúvida a respeito da 

interpretação da norma, desde que seja razoável, o 

intérprete deverá optar por aquela que beneficiar o 

hipossuficiente. 

Mas este princípio somente poderá ser aplicado 

quando preenchido um requisito, qual seja sempre 

que não esteja em desacordo com a vontade expressa 

do legislador. 

 

3.2 Princípio da primazia da realidade 
 

Para o Direito do Trabalho prevalecem os fatos 

reais sobre as formas, ou seja, o que importa é o que 

realmente aconteceu e não o que está escrito. Nem 

sempre o que está no documento reflete a realidade. 

Devendo prevalecer a realidade, e não o documento, 

haja vista que algumas vezes há uma verdade formal 

que é uma verdade irreal. 

O empregador, levando em consideração a sua 

hipersuficiência, acaba colocando no papel o que ele 

quer, ou seja, algumas situações que interessam a ele. 

Então, o que interessa é a qualidade da prova. 

Que a prova realmente consiga convencer o juiz. 

No Direito do Trabalho, os documentos geram 

uma presunção de veracidade relativa, ou seja, têm 

validade, desde que não se prove o contrário. 

O princípio da primazia da realidade destina-se 

a proteger o trabalhador, já que seu empregador 

poderia, com relativa facilidade, obrigá-lo a assinar 

documentos contrários aos fatos e aos seus 

interesses.  

Haja vista que em decorrência do estado de 

sujeição permanente que o empregado se encontra 

durante o contrato de trabalho, algumas vezes acaba 

se submetendo às ordens do empregador, mesmo 

contra a sua vontade. 

 

4. PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
 

O princípio da isonomia, princípio este aplicado 

em todos os ramos do Direito, significa igualdade. 

Mas igualdade em quê? Ao analisar o conceito 

de princípios, viu-se que princípios são enunciados 

genéricos. Mas o princípio da isonomia já é 

extremamente genérico. 

O princípio da isonomia é a igualdade. Nada 

mais é do que tratar a todos de forma igual. Aliás, 

todos não são iguais? Então, se todos são iguais, 

merecem tratamento igual. É a regra. Por isso que ele 

é genérico. 

Destarte, igualdade é tratar de forma igual os 

iguais e de forma desigual os desiguais na medida de 

suas desigualdades. 
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5. DA REAFIRMAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 

 

O primeiro princípio que estudado no Direito 

do Trabalho é o princípio da proteção ao trabalhador, 

sendo o mais importante. 

O princípio da proteção ao trabalhador é o 

princípio que visa proteger o trabalhador, conforme já 

fora visto anteriormente. 

Mas, numa primeira análise, causa estranheza o 

princípio da proteção ao trabalhador ao ser analisado 

também o princípio da isonomia, haja vista que, 

conforme o princípio da isonomia, todos não devem 

ser tratados de forma igual? Então, como é que uma 

das partes pode estar sendo mais protegida que a 

outra? 

Se está havendo uma proteção para o 

trabalhador, essa proteção ocorre em detrimento do 

empregador. Então, empregado e empregador não 

estão sendo tratados de forma igual. 

Então, será se o princípio da proteção ao 

trabalhador atrita contra o princípio da isonomia? 

A verdadeira igualdade só é alcançada quando 

são tratados de forma igual os iguais. 

Mas quando se está diante de duas pessoas que 

não são naturalmente iguais e estas são tratadas de 

forma igual, a única coisa que se vai conseguir é 

manter a desigualdade entre elas. E isso se encaixa 

exatamente nas relações de trabalho. 

Ora, empregado e empregador são iguais? Na 

grande maioria dos casos, o empregador é o 

hipersuficiente, ao passo que o empregado é o 

hipossuficiente. Eles não são naturalmente iguais. Na 

verdade, o empregado encontra-se subordinado ao 

empregador. 

Subordinação quer dizer submissão, 

dependência, subalternidade hierárquica. 

Em face do poder de comando do empregador, 

o empregado tem o dever de obediência, podendo o 

empregador dirigir, fiscalizar a prestação de serviços, 

bem como punir o trabalhador. 

A subordinação nada mais é do que o dever de 

obediência ou o estado de dependência na conduta 

profissional, a sujeição às regras, orientações e 

normas estabelecidas pelo empregador inerentes ao 

contrato, à função, desde que legais e não abusivas 

(VÓLIA, 2009). 

Mas quando se fala em subordinação, não é 

subordinação econômica, pois apesar de serem raros 

os casos, o empregado pode possuir situação 

financeira superior à do seu empregador. Nem 

tampouco a subordinação técnica, considerando que o 

obreiro, muitas vezes detém a técnica de trabalho que 

seu empregador não possui. 

A subordinação apontada é a subordinação 

jurídica, que advém da relação jurídica estabelecida 

entre empregado e empregador. 

Em função do contrato de trabalho celebrado, o 

obreiro passa a ser subordinado juridicamente ao 

patrão, devendo o trabalhador acatar as ordens e 

determinações emanadas, nascendo para o 

empregador, inclusive, a possibilidade de aplicar 

penalidades ao empregado (advertências, suspensão 

disciplinar e dispensa por justa causa), em caso de 

cometimento de falta ou descumprimento das ordens 

emitidas. 

Então, o que o Direito do Trabalho faz? Ele 

começa a proteger o trabalhador até alcançar a 

verdadeira igualdade, haja vista que igualdade é 

tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os 

desiguais na medida de suas desigualdades. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Direito do Trabalho tem como objetivo 

precípuo proteger a parte hipossuficiente da relação 

de emprego, qual seja o empregado, através do 

princípio da proteção ao trabalhador. 

O empregado não tem a mesma igualdade 

jurídica que o empregador, como acontece com os 

contratante no Direito Civil. 

O empregado encontra-se subordinado 

juridicamente ao empregador, haja vista que o 

empregador tem o poder de comando em relação ao 

empregado. 

Ou seja, o empregado deve obedecer ao seu 

empregador, e este tem o direito de punir o seu 

empregado nos casos onde houver desobediência. 

Destarte, se empregado e empregado não são 

sujeitos iguais, não há que se falar em atrito causado 

pelo princípio da proteção ao trabalhador com relação 

ao princípio da isonomia, haja vista que como a 

diretriz básica do Direito do Trabalho é alcançar a 

verdadeira igualdade substancial entre as partes, 

necessário se faz proteger a parte mais frágil desta 

relação, qual seja o empregado. 

O princípio da proteção ao trabalhador tem 

fundamento na desigualdade. Enquanto que no 

Direito Civil, teoricamente, as partes contratantes 

possuem igualdade patrimonial. 

Destarte, a igualdade prevista pelo Direito do 

Trabalho é tratar os desiguais de forma desigual na 

medida das suas desigualdades. 

O empregado já inicia a relação de emprego 

em desvantagem, ou porque é vulnerável 

economicamente, ou porque sua sobrevivência 

depende daquele emprego, o que faz com que este 

empregado venha a se sujeitar a condições cada vez 

menos dignas de trabalho. 
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Motivo pelo qual entende-se que o princípio da 

proteção ao trabalhador não atrita e nem contraria o 

princípio da isonomia, e sim reafirma-o, confirmando 

que os desiguais devem ser tratados de forma 

desigual para que seja alcançada a verdadeira 

igualdade. 
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