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O presente texto conta um pouco da alteração e da extinção do contrato de trabalho, 

mostrando ao longo do discurso os seus tipos de espécies de alteração do contrato e as suas 

formas de extinção do contrato de trabalho, visando melhor esclarecer sobre a temática e 

dividimos a mesma em dois momentos distintos: a primeira parte menciona o assunto da 

formação e os seus tipos de espécies de alteração do contrato de trabalho; e a segunda parte 

descreve sobre as suas formas de extinção do contrato de trabalho. 

Antes de tratamos da alteração e extinção do contrato de trabalho é importante 

compreendermos um pouco do conceito de contrato de trabalho que pode ser descrito como 

sendo um negócio jurídico que nasce por um certo tempo, que tem como finalidade principal 

estabelecer obrigações e fazer cumprir de maneira parcial ou de modo integral os seus termos 

estabelecidos pelas partes no contrato, podendo está sujeito a possíveis alterações e extinções ao 

longo do seu tempo. 

A formação dos contratos de trabalho pode ser realizada mediante a manifestação 

expressa ou tácita da vontade entre as partes. Nela os conteúdos estabelecidos por meio de 

cláusulas nos contratos podem ser alterados de distintas maneiras ao longo do cumprimento do 

pacto empregatício. 

Na primeira análise, voltada para os contratos podemos destacar as alterações 

contratuais objetivas são aquelas que atingem as cláusulas do contrato (os conteúdos 

contratuais), alterando as mesmas ao longo do desenvolvimento do pacto; e a outra, as 

alterações contratuais subjetivas são aquelas que atingem os sujeitos contratuais, 

substituindo-os ao longo do desenrolar do contrato. 

Na segunda análise, as alterações contratuais objetivas se classificam quanto à origem, 

obrigatoriedade, objeto e efeitos. 

No parâmetro da origem da alteração contratual consiste de dois tipos de 

modificações objetivas do contrato: as provenientes de normas jurídicas (alterações normativas) 

que são as decorrentes de diplomas normativos do Estado; enquanto, as oriundas da vontade 

unilateral ou bilateral das partes contratuais (alterações meramente heterônomas) são as que 

resultam do exercício unilateral da vontade das partes, em geral por parte do empregador que 

são as alterações unilaterais, ou também, por parte de ambas as vontades contratuais que são as 

alterações bilaterais. 

No parâmetro da obrigatoriedade da alteração contratual pode ser de duas formas 

de modificações do contrato: as imperativas ou obrigatórias são descritas como sendo as 

alterações que se impõem às partes contratuais, independente de sua vontade e as suas 



alterações produzirem efeitos favoráveis ou contra qualquer uma das partes envolvida na 

situação. Já, as voluntárias está relacionado às alterações decorrentes do exercício lícito da 

vontade pelas partes contratadas, não se impondo necessariamente a ambas. 

No parâmetro do objeto das alterações contratuais está associada a três tipos de 

modificações do contrato: as alterações qualitativas são as relacionadas à natureza das 

prestações, sendo modificações que envolvem o próprio caráter da prestação ou situação 

contratual da mesma; enquanto, as alterações quantitativas são as associadas ao montante das 

prestações, que envolvem a expressão numérica tradutora da extensão da prestação enfocada; já 

as alterações circunstanciais são as que dizem respeito à situação ambiental ou organizativa 

referente às prestações contratuais, no qual consiste nas modificações que atingem o local de 

trabalho, a forma de contraprestação salarial. 

E no parâmetro dos efeitos das alterações contratuais diz respeito a dois tipos de 

modificações do contrato: as favoráveis ao empregado consistem em um patamar de direitos 

superior ao padrão normativo fixado que tendem a ser sempre válidas, contribuindo para 

beneficiar com uma vantagem o trabalhador; e as desfavoráveis ao empregado são consideradas 

como ilícitas. 

Na terceira análise, as alterações contratuais objetivas dos contratos empregatícios 

relacionam-se à regência de alguns princípios informativos do Direito do trabalho, sendo: o 

primeiro, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva que é um tipo de diretriz especial do 

direito do trabalho e está relacionado às alterações contratuais favoráveis ao empregado, 

buscando evitar todas as alterações desfavoráveis ao trabalhador; o segundo, o princípio do 

direto de resistência obreiro, ou seja, o jus resistentiae é responsável por informar a prerrogativa 

de o empregador opor-se, validamente, a determinações ilícitas provenientes do empregador no 

contexto da prestação laborativa; o terceiro, o princípio do jus variandi empresarial é 

responsável por informar o conjunto de prerrogativas empresariais, de ordinariamente, ajustar, 

adequar e até de alterar as circunstâncias e critérios de prestação laborativa pelo obreiro, desde 

que não afronte à ordem normativa, contratual, ou extraordinário, em face de permissão 

normativa, modificar cláusula do próprio contrato de trabalho. 

Na quarta análise, as alterações contratuais objetivas do tipo qualitativo são aquelas 

modificações no seu objeto de trabalho que atingem a natureza das prestações pactuadas, ou 

seja, quanto a sua estrutura constitutiva dessas prestações, em que sua principal alteração 

qualitativa acontece no ramo trabalhista é a alteração de função, podendo elas ser vistas ou não 

como favoráveis ao trabalhador. Vale destacar que nas alterações funcionais lícitas são aquelas 

comuns ao cotidiano de uma empresa, que envolve modificações funcionais de distintos 

empregados, podendo ser enfocados a situações excepcionais ou de emergências; de 

substituição temporária; de destituição de cargos ou função de confiança; de extinção do cargo 

ou função; de alterações de Plano de Cargos e Salários (PCS) ou Quadro de Carreira; de 

readaptação funcional por Causa Previdenciária; e de promoção ou remoção. 



 Na quinta análise, as alterações contratuais objetivas do tipo quantitativo são 

modificações no objeto de contrato de trabalho que atingem o montante das prestações 

pactuadas podendo ser de três modalidades: no sentido ampliativo da duração do trabalho; no 

sentido redutor da duração do trabalho; e nas alterações ocorridas no horário de trabalho, com 

ou sem influência na própria duração laborativa. 

No sentido ampliativo da duração do trabalho, ela está relacionada a três aspectos: 

quanto a classificação das alterações licitas ampliadoras da duração laborativa obreira consiste 

naquelas que servem para aumentar a duração laborativa obreira por além do padrão fixado 

contratual ou por meio de regra jurídica; também, pode ser classificada quanto as repercussões 

jurídicas das prorrogações licitamente realizadas  que é compreendido como sendo os elementos 

classificatórios, o instrumento reconhecido pelo Direito como hábil a deflagrar a dilatação lícita 

da jornada de trabalho, pode ser classificado em três tipos: no ato (ou na vontade) unilateral do 

empregador, no exercício do chamado jus variandi; no ato (ou na vontade) bilateral das partes; e 

no ato (ou na vontade) coletivamente negociado no contexto da relação de emprego; e ainda 

pode ser classificada quantos os efeitos jurídicos da prestação de horas suplementares no Direito 

do Trabalho do pais que corresponde a toda jornada extraordinário cumprida pelo obreiro no 

contrato será devida com remuneração especifica, ou seja com adicional de horas extras. 

No sentido redutor da duração do trabalho é compreendida naquela que diminuem o 

tempo de labor ou de disponibilidade do obreiro por alguém do padrão fixado contratual ou por 

norma jurídica, podendo ser divididas em dois grupos: nas reduções classificadas segundo o seu 

título jurídico autorizativo; e nas reduções classificadas segundo a causa ou fator buscado na 

ocorrência. 

Nas alterações ocorridas no horário de trabalho, com ou sem influência na própria 

duração laborativa são modificações que atingem o posicionamento da jornada laborativa 

voltada à distribuição diária e semanal da prestação de serviços pelo empregado, sendo de três 

tipos: a primeira, as alterações dentro do mesmo horário padrão, seja diurno ou noturno; a 

segunda, as alterações do horário noturno para o diurno; e a terceira, as mudanças do horário 

diurno para o noturno. 

Vale frisar, que as alterações de salário podem ser positivas, ou também, chamadas de 

elevações salariais, quando ajudam a incrementar o nível salarial do trabalhador, por isso, sendo 

consideradas como licitas; Já, as mudanças salariais negativas ou também, chamadas de 

reduções salariais são aquelas que servem para restringir o nível salarial do trabalhador, sendo 

considerada como ilícita. 

E, na ultima análise, consiste nas alterações contratuais objetivas do tipo 

circunstancial que diz respeito à situação ambiental ou organizativa referentes às prestações 

contratuais, sendo a mais comum, a mudança de local de trabalho, ou também, denominada 

como remoção ou transferência; e ainda as mudanças na forma de contraprestação.  



Entretanto, na segunda parte deste trabalho, quando imaginamos as formas de extinção 

do contrato de trabalho, devemos ter em mente que ela é compreendida de maneira bem sucinta 

como sendo o fim do contrato de trabalho (ou do vinculo juslaborativo), podendo esse termino 

ocorrer de distintas maneiras. 

Na fase do termino do contrato de trabalho os princípios especiais justrabalhistas que 

mais atuam nesse momento são: o principio da continuidade da relação de emprego; o principio 

das presunções favoráveis ao trabalhador; e o principio da norma mais favorável. 

O primeiro, o principio da continuidade da relação de emprego é descrito como o 

principio da conservação do contrato, cujo enucia ser de interesse do direito do trabalho a 

permanência do vinculo empregatício, com a integração do trabalhador na estrutura e dinâmica 

empresariais, mediante a permanência, integração e preservação dos mesmos dentro nas 

empresas, buscando evitar a precarização das relações de trabalho.   

O segundo, o principio das presunções favoráveis ao trabalhador é também uma forma 

de ruptura do contrato empregatício estando contido dentro da jurisprudência trabalhista do país, 

no qual é presumida como indeterminada o tempo de duração da relação de emprego até o 

instante do término do contratual. 

E, o terceiro, o principio da norma mais favorável busca atender ao objetivo central do 

Direito do Trabalho que é o de elevar as condições de pactuação da força de trabalho no 

mercado, podendo ser de dois modos: que confere o suporte à prevalência dos contratos de 

duração indeterminada em contraposto aos contratos a termo; e também, de assegurar as 

presunções favoráveis ao obreiro no tocante á continuidade da relação empregatícia e à forma 

e sua dissolução.  

O fato é que as formas de extinção do contrato de trabalho podem produzir vários 

efeitos diferentes para ambas as partes envolvidas na relação empregatícia, entre elas constam:  

A extinção do contrato por tempo determinado pode ser de dois tipos: normal que é o 

contrato que se esgota pelo cumprimento de seu prazo prefixado, extinguindo-se em seu termo 

final regular e outra anormal é quando o contrato é rompido antes dele esgotar o seu prazo 

preestabelecido, extinguindo-se o seu termo final.  

A extinção do contrato por tempo indeterminado são os contratos pactuados sem termo 

final preestabelecidos, caracterizados por ter uma duração temporal indeterminada, podendo ser 

alteradas em virtude de uma possível ruptura contratual, como, por exemplo: por dispensa 

arbitrária, ou seja, por despedida sem justa causa ou por dispensa desmotivada; também, por 

pedido de demissão em que esta modalidade implica no pagamento de duas verbas rescisórias: o 

13º salário e as férias proporcionais com 1/3; ainda podendo ser por distrato que corresponde à 

resilição bilateral do contrato; também por meio da dispensa por justa causa operária que 

responsável por suprimir o direito do trabalhador ao recebimento de qualquer das parcelas 

rescisórias referentes às causas deste assunto; ainda por ruptura por infração empresarial, ou 

seja, por meio da rescisão contratual que é responsável por conferir o direito às verbas 



rescisórias amplas da chamada dispensa injusta; também, podendo ocorrer por ruptura por culpa 

recíproca consiste na culpa recíproca de empregador e de empregado pela extinção do contrato 

de trabalho; ou ainda por meio da extinção da empresa ou do estabelecimento que trata da 

ruptura contratual semelhantes as dispensas sem justa causa, sendo que a diferença dela consiste 

está associada ao fechamento da empresa ou estabelecimento, em que trabalha o empregado; e a 

última, devido a morte do empregador ou do empregador-pessoa natural, neste caso por ser 

compreendido de duas maneiras distintas: pela morte do empregado que fez ocasionar o fim do 

contrato de trabalho e na outra, pela morte do empregador que poderá ou não gerar o fim do 

contrato de trabalho. 

Portanto, quanto as questões associadas a essa temática serviram para enfatizar que os 

contratos de trabalho são negócios jurídicos que aparecem por um certo tempo, sendo 

responsáveis por se cumprirem de modo parcial ou de modo integral; pois, os mesmos podem 

sofrer alterações de maneira inesperada ou não, e por fim, se extinguem. Assim, o assunto foi 

importante para mostrar que o diretito do trabalho visa contribuir para a manutenção e 

preservação do vinculo juslaborativo.     
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