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Princípios do Direito do Trabalho 

1- PROTEÇÃO 

2- NORMA MAIS FAVORÁVEL 

TST. SUM-191 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 
INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. (...) III - A alteração da 
base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário 
promovida pela Lei nº 12.740/2012 atinge somente contrato 
de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, 
nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o 
salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT. 
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3- CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA   

TST. SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO 
PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT. I - As cláusulas 
regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas 
anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a 
revogação ou alteração do regulamento.  

TST. SUM-202 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. 
COMPENSAÇÃO. Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo 
de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza 
prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença 
normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que 
lhe seja mais benéfica.   
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4- PRIMAZIA DA REALIDADE  

“O significado que atribuímos a este princípio é o da primazia dos 
fatos sobre as formas, as formalidades ou as aparências. Isto 
significa que em matéria de trabalho importa o que ocorre na 
prática, mais do que aquilo que as partes hajam pactuado de forma 
mais ou menos solene, ou expressa, ou aquilo que conste em 
documentos, formulários e instrumentos de controle" (Américo Plá 
Rodrigues. Princípios do Direito do Trabalho, 2ª ed., LTr, São Paulo, 
1993, p. 227) 

TST. SUM-12 CARTEIRA PROFISSIONAL. As anotações apostas 
pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram 
presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum".  
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(...) No caso dos autos, ficou expressamente consignado que a reclamante 
lecionava inglês no curso de idiomas reclamado, mas não tinha habilitação 
legal para desempenhar a profissão de professora de inglês nem registro no 
Ministério da Educação. A não observância de mera exigência formal para o 
exercício da profissão de professor, no entanto, não afasta o enquadramento 
pretendido pela reclamante. A primazia da realidade constitui princípio basilar 
do Direito do Trabalho. Ao contrário dos contratos civis, o contrato trabalhista 
tem como pressuposto de existência a situação real em que o trabalhador se 
encontra, devendo ser desconsideradas as cláusulas contratuais que não se 
coadunam com a realidade da prestação de serviço. De acordo com os 
ensinamentos de Américo Plá Rodriguez, o princípio da primazia da realidade 
está amparado em quatro fundamentos: o princípio da boa-fé; a dignidade da 
atividade humana; a desigualdade entre as partes contratantes; e a 
interpretação racional da vontade das partes (...). (Processo: E-RR - 8000-
71.2003.5.10.0004 Data de Julgamento: 23/05/2013. SDI-1. 
DEJT 07/06/2013) 


