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RESUMO 

 
 
 
GUIMARÃES, Ithala Bianca Morais Suassuna. As teorias da nulidade e da 
anulabilidade no direito do trabalho: para uma hermenêutica estruturante que 
elimine as ambivalências e as contradições da doutrina clássica. 2014. 
158f.Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2014. 
 

 
 
Esta dissertação tem como objeto a aplicação das teorias da nulidade e da 
anulabilidade no Direito do Trabalho. Objetiva demonstrar o seu impacto na 
aplicação de outro instituto, o da prescrição, a maneira como a doutrina clássica se 
posiciona em torno dela para, finalmente, propor, a partir de uma hermenêutica 
estruturante, uma nova versão interpretativa para uma adequada aplicação daquele 
instituto. Para consolidar este posicionamento, procura traçar um itinerário sobre a 
autonomia da vontade, as teorias da nulidade e da anulabilidade nos âmbitos do 
Direito Privado e do Direito do Trabalho. Em seguida, reúne a posição doutrinária 
sedimentada pela doutrina crítica, e apresenta a alternativa da autora deste estudo 
objetivando superar a ambivalência e as contradições da doutrina dominante acerca 
dos institutos da nulidade e da anulabilidade, bem como a obsolescência da 
compreensão dominante sobre a aplicação do instituto da prescrição e seu 
descompromisso com o Princípio da Proteção. 
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ABSTRACT 

 

 
GUIMARÃES, Ithala Bianca Morais Suassuna.Theories of nullity and annulment in 
labor law: for a structural hermeneutics that eliminates the ambivalences and 
contradictions of the classical doctrine.2014. 158f.Dissertation (Master‟sDegreeof 
Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. 
 
 
 
The object of this thesis is the appliance of the theories of nullity and annulment in 
the Labor Law. It aims to demonstrate its impact in the application of another 
institute, the prescription, the way how the classical doctrine is positioned around it to 
finally propose, from a structural hermeneutics, a new interpretative version for a 
proper appliance of that institute. In order to consolidate this positioning, it seeks to 
plot a route about the freedom of choice, theories of nullity and annulment in relation 
to the Private Law and Labour Law. Afterwards it gathers the doctrinal viewpoint 
sedimented by the critical doctrine, and presents the alternative of the author of this 
study aiming to overcome the ambivalence and contradictions of the dominant 
doctrine regarding to the institutes of nullity and annulment, as well as the 
obsolescence of the prevailing understanding on the application of the institute of 
prescription and its lack of commitment with the Principle of Protection.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando se procura examinar as diversas compreensões sobre a Teoria Geral 

do Direito do Trabalho verifica-se, mesmo no âmbito da doutrina clássica, que este 

ramo do Direito surgiu da luta operária. Surgiu a partir da Era Moderna, do Estado 

Liberal e do confronto entre duas classes até então desconhecidas – a burguesia e o 

proletariado.  

 Assim, a partir de uma nova pauta hermenêutica e de outros fundamentos 

teóricos e filosóficos, um novo ramo do conhecimento jurídico teria surgido das 

entranhas do Direito Privado. Separou-se dele exatamente porque o pressuposto 

Autonomia da Vontade, decorrente dos princípios filosóficos e estatais centrados na 

liberdade e na igualdade dos sujeitos da relação jurídico-contratual teriam ampliado 

a escravidão decorrente da subordinação da força do trabalho ao capital. 

 Esta a razão pela qual o Direito do Trabalho surgiu a partir de uma outraa 

priori: o princípio da desigualdadedas partes, ou seja, a ideia de que, no âmbito das 

relações jurídico-trabalhistas o pressuposto é a existência de uma assimetria entre 

os sujeitos. De um lado está aquele que admite, assalaria, dirige a prestação 

pessoal de serviços – o empregador - e, por consequência, detém o Poder de 

Comando, o Poder Disciplinar. Do outro, está aquele que fica jurídica, econômica e 

psicologicamente subordinado ao primeiro, que é o empregado. 

 Esta assimetria teria sido rompida, na medida em que foi possível traçar uma 

arquitetura jurídica capaz de conferir uma superioridade jurídica ao empregado, para 

compensar a sua inferioridade econômica. Aquela primeira a priori foi alcançada, no 

momento em que se elaborou o seu princípio nuclear, o Princípio da Proteção. 

Princípio que, por seu turno, aponta para vários pressupostos, como: 

irrenunciabilidade, indisponibilidade, inderrogabilidade, e ordem pública. Traçadas 

estas diretrizes, as legislações do mundo moderno passaram a elaborar 

subsistemas jurídicos que, de forma direta ou indireta, recepcionaram aquele 

princípio e os seus pressupostos, tal como se pode verificar na experiência 

brasileira, a partir da junção hermenêutica dos artigos 444, 468 e 9º da Consolidação 

das Leis do Trabalho.      
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 Embora se trate de um direito insurgente, que se estrutura a partir daquele 

princípio - e de outros que a ele se incorpora -, daqueles pressupostos e da 

orientação legislativa que os legitima, salta aos olhos o descompromisso da doutrina 

dominante ou da autoridade da doutrina que se traduz num retrocesso hermenêutico 

sem precedentes, cujo impacto na jurisprudência se torna também visível e revela a 

sua obsolescência, especialmente quando se trata dos temas que serão aqui 

abordados. 

 Esta dissertação tem, pois, como OBJETO a aplicação das teorias da 

nulidade e da anulabilidade no Direito do Trabalho. OBJETIVA, a partir de uma 

cartografia consistente acerca da autonomia da vontade - na teoria dos negócios 

jurídicos e suas implicações na declaração da vontade e na autonomia da vontade -; 

de um levantamento bibliográfico detalhado sobre este mesmo tema, no âmbito 

trabalhista, poder estabelecer uma compreensão sobre os institutos da nulidade e da 

anulabilidade e a maneira como eles devem ser aplicados na experiência jurídico-

trabalhista, especialmente para demonstrar a obsolescência da doutrina e da 

jurisprudência, no que concerne a aplicação de outro instituto – o da prescrição - e, 

finalmente, propor uma alternativa teórica consistente para superação deste dilema - 

aqui denominada hermenêutica estruturante para declaração de nulidade e de 

anulabilidade e seu impacto na prescrição dos direitos trabalhistas. 

 Encontra-se dividida em sete capítulos. 

 O Capítulo 1 procura, inicialmente, abordar o tema da autonomia da vontade 

no contexto do direito privado; descrever seus conceitos na visão de autores 

brasileiros e estrangeiros. Segue-se apresentando a autonomia da vontade e seu 

vínculo com a teoria dos negócios jurídicos, seus limites nos planos de existência, 

validade e eficácia. 

 No capítulo 2, o estudo apresenta os conceitos das teorias da nulidade e da 

anulabilidade, no âmbito da doutrina civilista clássica. Servirá de base para que se 

possa contextualizar a aplicação desses institutos no Direito do Trabalho, tal como 

se verificará no capítulo 6. 

 Já o capítulo 3 descreve a perspectiva do direito privado no contexto de novos 

espaços de resistência e da emancipação social, para demonstrar a presença, no 

mundo acadêmico, de uma crítica ao monismo jurídico e colocar em evidência novas 
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possibilidades de regulação social, a partir do pluralismo, dentro da visão traçada 

por Ivone Fernandes Morcilio Lixa. 

 Seguindo este itinerário, o capítulo 4 aborda a autonomia da vontade no 

âmbito da doutrina trabalhista clássica, trazendo a visão de autores brasileiros, 

portugueses, latino-americanos, espanhóis e italianos. Objetiva estabelecer um 

diagnóstico ou uma estatística sobre os autores que tratam diretamente sobre o 

tema e os que nada dizem ou silenciam sobre o mesmo.   

 O capítulo 5 parte da análise das teorias da nulidade e anulabilidade na 

doutrina trabalhista clássica, para demonstrar as antinomias e ambiguidade dos 

autores que, ao mesmo tempo em que afirmam existir teorias específicas no âmbito 

do Direito do Trabalho, demonstram contraditoriamente que as mesmas são 

meramente transportadas do Direito Privado para este ramo do direito.  

 No capítulo 6serão analisadas as teorias da nulidade e anulabilidade 

mediante a posição da teoria trabalhista crítica e faz-se uma crítica à aplicação 

dessas teorias pela doutrina dominante. 

 Por fim, no capítulo 7, a autora traz a visão mais adequada para aplicação do 

instituto da prescrição, a partir dos fundamentos extraídos do pensamento jurídico-

trabalhista crítico, que põe em relevo a prevalência do Princípio da Proteção. 

Arremata trazendo e invocando os argumentos de autores pertencentes ao que 

passou a chamar de Escola Juslaboralista de Pernambuco.  

 A autora desta pesquisa espera haver cumprido o seu dever, ou seja, espera 

que o seu trabalho atenda as exigências de forma e de conteúdo, como convém a 

um trabalho acadêmico.  Espera finalmente ter apresentado um estudo compatível 

com a importância deste fascinante campo do direito e, de alguma forma, haver 

contribuído na evolução do caminho hermenêutico partilhado pelos autores que 

seguem a teoria jurídico-trabalhista crítica.  

 Especialmente, no sentido de que o Princípio da Proteção – com seus 

caracteres de irrenunciabilidade, inderrogabilidade, indisponibilidade e ordem pública 

– conectado com as diretrizes traçadas pelo subsistema jurídico-trabalhista 

brasileiro, estampadas, sobretudo nos artigos 444, 468 e 9º da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT sejam respeitados, quando da aplicação das teorias da 

nulidade e da anulabilidade e seu impacto na aplicação de outro instituto, o da 

prescrição e suas dimensões. 
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1A AUTONOMIA DA VONTADE NO CONTEXTO DO DIREITO PRIVADO 

 

1.1 Conceitos 

 

 A doutrina civilista brasileira entende de uma forma geral, que a autonomia da 

vontade é a externação humana de atos com o objetivo de criar, extinguir ou 

modificar direitos no mundo jurídico. Ela é livre e é a força motriz que rege as 

relações entre particulares.  

 Para Beviláqua(1980, p. 213)citando Savigny, “chama-se declaração de 

vontade a classe de fatos jurídicos, que não somente são atos livres, mas ainda, 

segundo a vontade do agente, têm por fim imediato criar ou dissolver uma relação 

de direito”. 

 SegundoBeviláqua“as declarações de vontade são [...], a força que mantém o 

mundo das relações jurídicas de ordem privada em movimento ininterrupto” 

(SOHMapud BEVILAQUA, 1980,p. 213).  Por isso, “em sentido lato, continua-se, 

entretanto, a definir autonomia privada como a esfera de liberdade da pessoa que 

lhe é reservada para o exercício dos direitos e a formação das relações jurídicas do 

seu interesse ou conveniência” (GOMES, 1983, p. 233). Nesse contexto, o indivíduo 

se faz livre para gerir sua vida no mundo.  

 O direito positivado garante às pessoas o poder de serem livres, e, assim, 

gerirem suas vidas da forma que lhes achar conveniente. Diz ainda Gomes que o 

negócio jurídico é o meio pelo qual a autonomia privada se materializa, ou seja: 

 

O direito positivo reconhece às pessoas o poder de provocar efeitos 
jurídicos por meio de certos atos. Tal é o território da autonomia privada, 
isto é do poder atribuído ao particular de partejar, por sua vontade, relações 
jurídicas concretas, admitidas e reguladas, in abstrato, na lei. Encarado 
esse poder na sua função de autodisciplina das próprias pessoas 
interessadas na constituição, modificação ou extinção de uma relação 
jurídica, apresenta-se como expressão da autonomia privada. Salienta-se a 
correlação entre negócio jurídico e autonomia privada, dizendo-se que se 
autonomia privada é o poder de autodeterminação, o negócio jurídico é o 
instrumento através do qual o poder de autodeterminação se 
concretiza.(GOMES, 1983, p. 231-232). 
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 Assim,o negócio jurídico é o meio pelo qual a autonomia da vontade se 

revela, ou seja, as partes no legítimo exercício de autorregularem seus interesses 

acordam entre si suas vontades, dentro dos limites legais. 

1.2 Autonomia da vontade e seus vínculos com a teoria dos negócios jurídicos. 

Declaração da vontade e autonomia da vontade 

 

 Gagliano e Pamplona Filho dizem que a autonomia privada está intimamente 

relacionada com a teoria do negócio jurídico, ou seja, uma depende da outra. Neste 

sentido: 

 

A autonomia privada, conceito umbilicalmente ligado à noção de liberdade 
negocial, é a pedra de toque de toda a teoria do negócio jurídico.Traduz a 
liberdade de atuação do indivíduo no comércio jurídico, respeitados ditames 
mínimos de convivência social e moralidade média. (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2009, p. 333). 

 

 O poder do indivíduo, em exercer sua autonomia privada, pode ser 

manifestada por diversas formas, ou seja, a “manifestação ou declaração de vontade 

poderá ser expressa – através da palavra escrita ou falada, gestos ou sinais – ou 

tácita – aquela que resulta de um comportamento do agente” (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2009, p. 323). 

 Ressaltam também que a declaração de vontade é requisito essencial para 

que a autonomia da vontade seja exercida de forma a dar existência ao negócio 

jurídico: 

 

[...]a declaração de vontade, e não a vontade em si, é requisito ou elemento 
existencial do negócio jurídico. Certamente que a declaração é o resultado 
do processo volitivo interno, mas ao ser proferida, ela o absorve, de forma 
que se pode afirmar que esse processo não é elemento do negócio 
(AZEVEDOapudGAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p. 321-322). 

 

 Já para Pereira a autonomia da vontade é o poder que cada indivíduo possui 

para criar, modificar ou extinguir direitos, desde que, não sejam contrários à ordem 

pública que funciona como um limitador da autonomia da vontade.  

 

Detendo-nos um instante mais sobre o elemento vontade, frisamos que o 
princípio, pelo qual se lhe reconhece o poder criador de efeitos jurídicos, 
denomina-se - autonomia da vontade, que se enuncia por dizer que o 
indivíduo é livre de, pela declaração de sua própria vontade, em 
conformidade com a lei, criar direitos e contrair obrigações. Mas, por amor à 
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regra de convivência social, este princípio da autonomia da vontade 
subordina-se às imposições da ordem pública, que têm primazia sobre o 
primeiro, de forma tal que todo reforçamento da ordem pública implica em 
restrição na autonomia da vontade, sendo de assinalar-se que, em nossos 
dias, vem-se observando, no mundo inteiro, uma cada vez maior expansão 
do domínio da ordem pública, em um cada vez mais acentuado 
estreitamento da participação da autonomia da vontade.(PEREIRA, 1966, p. 
283).  

 

 Para o autor supracitado a observância da ordem pública é uma forma de 

restringir o exercício da autonomia da vontade por parte dos sujeitos envolvidos no 

negócio jurídico. 

 Andradese alinha no mesmo sentido dos autores brasileiros quando diz que a 

autonomia da vontade: 

 

É todo o comportamento de uma pessoa (em regra, palavras escritas ou 
faladas ou sinais) que, segundo os usos da vida, convenção dos 
interessados ou até, por vezes, segundo disposição legal, aparece como 
destinado (direta ou indiretamente) a exteriorizar um certo conteúdo de 
vontade negocial, ou em todo o caso o revela e traduz.(ANDRADE, 1987, p. 
122). 

 
 Complementa sua versão acerca da declaração de vontade afirmando que 

nas declarações de “vontade stricto sensu o comportamento do declarante aparece 

como endereçado a exteriorizar - a tornar conhecido – um certo conteúdo de 

vontade negocial” (ANDRADE, 1987, p. 123). 

 A propósito deste tema, segundo Ranouil (apud WEBERBAUER, 2011, p.14) 

“a autonomia da vontade designa, pela etimologia, o poder que a vontade possui em 

fazer sua própria lei”.  Ainda de acordo com as suas considerações: 

 

O século XIX foi dominado pelo individualismo e pelo liberalismo, no campo 
do Direito, eles foram exaltados concomitantemente, com o absolutismo da 
propriedade individual, e a liberdade individual de contratar. Era a teoria 
denominada de “autonomia da vontade”. O contrato livre, fonte principal das 
obrigações e dos direitos. Somente o contrato vincula; e posso me vincular 
pelo contrato com qualquer um sobre qualquer coisa. “Isto é justo porque é 
o que se deseja”. Redução da instituição ao contrato. “Que a vontade do 
indivíduo tenha feito!”Esta teoria, qual, verdade seja dita, nunca foi 
expressão exata de nosso direito positivo, se saiu bem das incessantes 
contradições da evolução social e jurídica destes últimos cinquenta anos: a 
ampliação contínua das disposições imperativas impondo-se à vontade 
individual e limitando-a em nome da ordem pública e da imposição do 
interesse geral nos domínios da liberdade contratual por via da multiplicação 
das obrigações de origem extracontratual; das regulamentações coletivas 
substituindo as livres estipulações individuais; o desenvolvimento de 
instituições enquadrando e disciplinando vontades particulares, etc. 
(GOURNOTapud WEBERBAUER, 2011, p.65). 
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 Conclui-se que a vontade livre do agente para o exercício de sua autonomia 

da vontade sempre será limitada ao que podemos denominar de moldura legal, ou 

seja, normas legais limitadoras desse exercício. 

1.3 Autonomia da vontade e realização do contrato ou do negócio jurídico no 

contexto da plena liberdade 

 

 O aludido professor da Faculdade de Direito do Recife ainda faz uma ligação 

da autonomia da vontade com a realização de um contrato, o que não deixa de ser a 

realização de um negócio jurídico. Contudo, o cerne da autonomia da vontade aqui 

explanada é a liberdade. Os indivíduos são plenamente livres para gerir sua vida 

privada conforme suas escolhas. 

 

Quando o legislador elaborou as leis sobre os contratos, ele não pretendeu 
impor as partes contratantes as regras que importassem sobre as condições 
e os efeitos das convenções. O princípio era, ao contrário, que eles 
detivessem plena e total liberdade. Esta liberdade é a essência dos 
contratos. Eles se fundamentavam num interesse individual. E qual melhor 
juiz desse interesse? O legislador não poderia ter a pretensão de conhecer 
melhor o interesse das partes nem suas próprias exigências 
(LAURENTapud WEBERBAUER, 2011, p.60). 

 

 Segundo o autor, ninguém melhor para saber dos próprios interesses do que 

as partes envolvidas no negócio. Por isso a liberdade, na autonomia da vontade, 

deve ser plena. É nesse sentido que: 

 

Uma outra consequência resultante do aumento da importância da 
autonomia da vontade dos contratos particulares foi a tendência das Cortes 
em tratar a livre escolha das partes contraentes como acima de 
questionamento; tanto por via das regras do common Law, que as Cortes 
elas mesmas desenvolviam, quanto aos termos expresso no contrato. A 
tendência era de manter o princípio de que um homem não era responsável 
por sua decisão somente por causa de uma decisão das Cortes. Um 
homem, por exemplo, tinha o direito de decidir com quem iria negociar. 
Esses direitos eram geralmente tratados como absolutos, de modo que, até 
o mais irracional capricho, não poder ser questionado (ATIYAHapud 
WEBERBAUER, 2011, p.65-66). 

 
 Dessa formaStrengerassegura que a autonomia da vontade é o poder 

concedido, de forma legal, aos indivíduos para manifestarem e exercerem sua 

vontade, porém dentro das fronteiras legalmente determinadas:  

 
Assim, a autonomia da vontade corresponde, segunda uma definição 
aceitável, à faculdade concedida aos indivíduos de exercer sua vontade, 
tendo em vista a escolha e a determinação de uma lei aplicável a certas 
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relações jurídicas nas relações internacionais, derivando da confiança que a 
comunidade internacional concede ao indivíduo no interesse da sociedade, 
e exercendo-se no interior das fronteiras determinadas, de um lado, pela 
noção de ordem pública, e, de outro, pelas leis imperativas, entendendo-se 
que, em caso de conflito de qualificação, entre um sistema imperativo e um 
sistema facultativo, a propósito de uma mesma relação de direito, a questão 
fica fora dos quadros da autonomia, do mesmo modo que somente se torna 
eficaz à medida que pode ser efetiva.(STRENGER apud WEBERBAUER, 
2011, p. 77). 

 

 Muito embora a autonomia da vontade, no direito privado, estabeleça a 

atuação absoluta do indivíduo, quando se trata do próprio interesse, a própria lei 

impõe certas limitações: 

 
A autonomia privada constitui-se, portanto, em esfera de atuação do sujeito 
no âmbito do direito privado, mais propriamente um espaço que lhe é 
concedido para exercer a sua atividade jurídica. Os particulares tornam-se 
desse modo, e nessas condições, legisladores sobre seus próprios 
interesses (AMARAL apud WEBERBAUER, 2011, p. 93-94). 

  

 Já para Baptista(2006, p. 132) “o princípio da autonomia da vontade consiste 

no poder de o indivíduo livremente eleger as cláusulas do negócio”. 

 

1.4 O princípio da autonomia da vontade, seus limites nos planos de existência, 

validade e eficácia 

  

Segundo Amaral (2002, p. 335) “autonomia da vontade é, assim, o princípio 

de direito privado pelo qual o agente tem a possibilidade de praticar um ato jurídico, 

determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos”. 

 Lembra Weberbauerque a autonomia da vontade será exercida de acordo 

com certos limites. Vai além, ao dizer que, no direito do trabalho, a autonomia da 

vontade não tem a mesma aplicação que no direito civil, pois existem direitos 

trabalhistas que não podem ser transacionados por serem indisponíveis: 

 

Pelo princípio da autonomia da vontade, as partes têm a liberdade de 
contratar, tendo como limites a ordem pública e os bons costumes. Citado 
princípio tem sofrido restrições em face do dirigismo contratual.No âmbito 
trabalhista, o princípio em questão não tem a mesma aplicação que lhe é 
dada no Direito Civil. No Direito do Trabalho, as normas jurídicas, como 
regra estabelecem direitos indisponíveis e irrenunciáveis (art. 9º CLT). 
Como o mínimo legal não pode ser posto de lado a autonomia da vontade 
sofre limitações (JORGE NETO; CAVALCANTE apud WEBERBAUER, 
2011, p. 91-92). 
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O que existe na verdade é uma liberdade concedida pela lei ao indivíduo e 

por esta limitada. Em outras palavras, a lei ao mesmo tempo concede a autonomia 

da vontade ao indivíduo limitando seu exercício, de forma que a “liberdade” instituída 

pela autonomia seja dirigida pela lei. 

 

Em direito, não existe a suposta autonomia da vontade, pois o que há 
sempre é liberdade concedida pelo direito, e por este limitada. Quando a 
ordem jurídica deixa à iniciativa das partes o ajuste de seus interesses na 
feliz expressão de Caleb, “dá uma autorização em branco à vontade 
individual, dentro dos limites de disposições imperativas”. Por conseguinte, 
as partes são livres apenas enquanto se encontrem em situação de fato não 
regulada pela imperatividade; e somente neste sentido é que gozam de 
certa autonomia concedida pelo direito (CASTROapud WEBERBAUER, 
2011, p. 78). 

 

 Nesse sentido, completa o autor, a lei traz uma moldura a essa “liberdade” 

garantida a cada indivíduo, ou seja, a lei determina os contornos do exercício dessa 

liberdade: 

 

A autonomia privada, em termos puramente jurídicos, designava a tradução 
jurídica de uma moldura para a liberdade do indivíduo no sistema jurídico 
privado, isto por determinar os limites da atuação da liberdade do indivíduo 
não só no Direito contratual, mas, também, em todos os ramos associados 
ao Direito privado em geral (WEBERBAUER, 2011, p. 94). 

 

 O pleno exercício da autonomia da vontade, segundo ele, já nasce limitado 

pelo próprio direito, onde o interesse do particular não pode se sobrepor ao interesse 

da coletividade. Assim: 

 

Destarte, a autonomia da vontade já surge limitada pela regulamentação do 
Direito da própria pessoa, cuja valoração de liberdade, dignidade e demais 
valores morais decorre das regulamentações do próprio Direito – não da 
vontade das pessoas (WEBERBAUER, 2011, p. 126). 

  

Em virtude destas restrições, a autonomia da vontade é entendida em seu 

plano de existência, validade e eficácia. “Desta situação, o plano de validade do 

negócio jurídico, pode-se delimitar como aquele que consiste na estipulação jurídica 

dos requisitos que limitam a autonomia da vontade: o erro, o dolo, a coação e a 

fraude contra credores” (WEBERBAUER, 2011, p. 127).  

De acordo com Lôbocitado porWeberbauer, acerca da importância da 

observância desses limitadores, afirma que: 
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O erro substancial ocorre quando a pessoa manifesta sua vontade negocial 
em razão de determinada pessoa ou de determinada coisa, mas fazendo 
com outra ou coisa aparentes. É a representação falsa da realidade. Na 
causa do erro substancial está a aparência; por causa dela foi a pessoa 
induzida a erro. Dá-se erro quando o que o declarante tinha por verdadeiro 
não o é de fato. Não importa para o erro a culpa, que de modo algum pode 
ser averiguada. O que importa é o desconhecimento do erro por parte do 
agente que o cometeu; o conhecimento do erro pela outra parte não afasta 
a anulabilidade.É tão irremediável a situação que o erro estabelece, e tão 
importante despeito do que foi manifestado ou declarado, que se anula o 
negócio jurídico. A vontade houve foi viciada. As causas psicológicas do 
erro podem ter sido distração, insuficiente atenção, ignorância do alcance 
da categoria jurídica, equivoco, mas o direito as considera relevante para 
invalidação do negócio jurídico.(LÔBOapud WEBERBAUER, 2011, p. 127). 

 

 Nesse contexto, Baptista, invocando Miranda, também deixa registrado que a 

autonomia da vontade é exercida de acordo com os limites legais:  

 

Ainda que amplamente, o direito limita a classe dos atos humanos que 
podem ser juridicizados. Mundo fático e mundo jurídico não são co-
extensivos. Noutros termos: somente dentro dos limites prefixados podem 
as pessoas tornar jurídicos atos humanos e, pois, configurar relações e 
obter eficácia jurídica (MIRANDAapud BAPTISTA, 2006, p. 133). 

 

 Completa exemplificando que: 

 

Podem as partes contratar uma compra e venda, um arrendamento de uso 
e fixação de outros negócios judiciais obrigacionais, como lhe convêm, sem 
que isso se oponha em absoluto o ordenamento jurídico, que permanece 
em segundo plano. Nessa particularidade repousa o aspecto humano mais 
importante do direito das obrigações (HEDMANN apudBAPTISTA, 2006, p. 
133). 
 

 O ordenamento jurídico não irá seopor desde que seus limites sejam 

observados. Embora o autor entenda que tais limites fiquem em segundo plano, não 

podem deixar de ser respeitados. 

 

1.5 Autonomia da vontade, direito contratual e vício de consentimento. O papel da 

vontade nos negócios jurídicos 

  

Nota-se, contudo, que autonomia da vontade se faz mais forte quando se fala 

do direito contratual. Nesse sentido, a manifestação da vontade nos contratos é livre, 

ao menos quando o indivíduo manifesta seu desejo de contratar. Essa vontade 

exteriorizada deve ser livre de qualquer vício de consentimento. 
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A doutrina da autonomia da vontade considera que a obrigação contratual 
tem por única fonte a vontade das partes. A vontade humana é assim o 
elemento nuclear, a fonte e a legitimação da redação jurídica contratual e 
não autoridade da lei. Sendo assim, é da vontade que se origina a força 
obrigatória dos contratos, cabendo à lei simplesmente colocar à disposição 
das partes instrumentos para assegurar o cumprimento das promessas e 
limitar-se a uma posição supletiva. A doutrina da autonomia da vontade terá 
também outras consequências jurídicas importantes como a necessidade do 
direito assegurar que a vontade criadora do contrato seja livre de vícios ou 
defeitos, nascendo aí a teoria dos vícios do consentimento. Acima de tudo o 
princípio da autonomia da vontade exige que exista, pelo menos 
abstratamente, a liberdade de contratar ou de se abster, de escolha do 
parceiro, o conteúdo e a forma do contrato. É o famoso dogma da liberdade 
contratual (MARQUES apud WEBERBAUER, 2011, p. 80). 

  

O contrato é o meio apto que o direito concebeu às partes que estão a fim de 

contratar, para que suas vontades sejam materializadas e possam gerar os devidos 

efeitos, ou seja:  

 

Em realidade, é um instrumento pelo qual não só as partes expressam seu 
acordo de vontades, mas, também, o instrumento criado pelo direito para 
poder reconhecer como apto aquele acordo de vontades como capaz de 
gerar seus efeitos e ter a segurança jurídica na produção dos mesmos 
(WEBERBAUER, 2011, p. 114). 

 

 A título de informação, em sua tese de doutorado, Weberbaueraponta a 

distinção entre a autonomia privada e autonomia da vontade. Ou seja, aquela é a 

capacidade que os particulares têm de regular as relações em que participam da 

forma que melhor lhes convierem. Já a autonomia da vontade não traduz o poder da 

vontade, mas apenas uma conotação subjetiva. Em suas palavras: 

 

Autonomia privada é poder que os particulares têm de regular, pelo 
exercício de sua própria vontade, as relações que participam, 
estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica.Sinônimo 
de autonomia da vontade para grande parte da doutrina contemporânea, 
com ela, porém não se confunde, existindo entre ambas sensível diferença. 
A expressão “autonomia da vontade” tem uma conotação subjetiva, 
psicológica, enquanto a autonomia privada marca o poder da vontade no 
direito de um modo objetivo, concreto e real (AMARAL apud 
WEBERBAUER, 2011, p. 94). 

 

 Completa, na mesma linha de pensamento, que se entende: 

 

“Autonomia privada” como poder ou competência para a nomogênese, 
como especificação, no Direito (e, muito especialmente, no Direito das 
Obrigações) da autodeterminação, que é noção da filosofia e “princípio 
constitutivo do político”. E não se entenda “autonomia privada” como 
“autonomia da vontade”, expressão que designa, concomitantemente: a) 
uma construção ideológica, datada dos finais do século XIX por alguns 
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juristas para opor-se aos excessos do liberalismo econômico, constituindo 
“um mito voluntariamente tecido pelos detratores do individualismo, para 
melhor criticar os seus excessos”; b) uma explicação dada ao fenômeno 
contratual, visualizando-o exclusivamente pelo viés do acordo ou consenso 
mútuo – c) a tradução jurídica de uma forma econômica própria do 
capitalismo comercial oitocentista, ainda não dominado pela grande 
empresa e pela produção em massa, aceitando-se, então, a ideia de uma 
quase que “espontânea” composição dos interesses econômicos 
interprivados (MARTINS apud WEBERBAUER, p. 95). 

 

 Logo, a autonomia da vontade é o princípio que garante às partes o direito de 

manifestar suas próprias vontades, permanecendo, em regra, o que ficou estipulado. 

Porém, essa manifestação da vontade dos indivíduos não é plenamente livre, pois o 

Estado estabelece algumas regras que devem ser observadas para que o exercício 

dessa “liberdade” não fira direitos mínimos garantidos à coletividade. 

 Para Mello o conceito de negócio jurídico foi construído tendo como princípio 

a liberdade individual. Afirma assim que:  

 

a) o negócio jurídico seria uma criação da vontade declara das pessoas; 
mais ainda: a declaração da vontade negocial constituiria o próprio negócio 
jurídico.b) os seus efeitos jurídicos seriam uma decorrência da vontade 
negocial.(MELLO, 1998, p. 144-145). 

 

 Marcos Bernardes de Melo, em sua obra Teoria do Fato Jurídico, aponta duas 

principais teorias para explicar o que seria a vontade quando nos referimos a 

autonomia da vontade: 

 

Duas teorias principais procuram explicar em que consistiria essa vontade: 
a) a teoria da vontade (teoria subjetiva), que sustentou ser a vontade 
interna, psicológica, o elemento essencial do negócio jurídico. Segundo 
essa teoria, a intenção de negócio e o querer os seus efeitos seriam 
condições sinequa non do negócio jurídico, que somente existiria se o 
figurante, ao declarar a vontade, o fizesse com a intenção de realizá-lo. 
Deste modo, a vontade declarada pelo figurante teria, sempre, de refletir a 
sua vontade interna; na discordância entre a vontade psicológica e a sua 
declaração, prevaleceria aquela;b) a teoria da declaração (teoria objetiva) 
defendeu a prevalência da obrigação sobre a vontade interna, 
argumentando que a declaração é o único dado objetivo capaz de ser 
conhecido pelas outras pessoas; a vontade interna, por constituir em 
circunstância de difícil, senão impossível, apreensão em sua realidade e 
veracidade, não pode ser considerada. Para os defensores dessa teoria, se 
o comportamento da pessoa configura, tipicamente, a conduta prevista 
pelas normas jurídicas, esse seria o elemento suficiente para se considerar 
concretizado o negócio jurídico.Como se vê, ambas as teorias são, 
substancialmente, coincidentes, uma vez que nelas predomina o 
voluntarismo como fundamento do negócio jurídico. A divergência se cinge 
à prevalência quanto à vontade interna e a declarada, quando conflitantes. 
Em ambas, no entanto, não se dispensa, nem se poderia dispensar, a 
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exteriorização da vontade como elemento material, objetivo, do negócio 
jurídico.(MELLO, 1998, p. 144-145). 

  

Por isso, “a autonomia privada, ressalta Betti(apud MELLO, 1998, p. 158-

159), é um fenômeno logicamente correlativo ao da existência das esferas jurídicas 

individuais de cada um”. 

 Pondera que a autonomia da vontade deve obedecer aos contornos legais, ou 

seja, o indivíduo pode regular sua vida privada desde que observe os ditames 

legais.O que, na verdade, ocorre, é que a lei deixa aos indivíduos uma certa margem 

de liberdade quanto a poder autorregular seus interesses, porque, conforme Miranda 

(1970) [...]somente dentro dos limites prefixados, podem as pessoas tornar jurídicos 

atos humanos e, pois, configurar relações jurídicas e obter eficácia jurídica. 

 

A chamada “autonomia da vontade, o auto-regramento, não é mais do que o 
que ficou às pessoas”. E é por constatar essa verdade que Santoro 
Passarelli, referindo-se à vontade como característica própria dos negócios 
jurídicos, ensina que “esta vontade não é soberana, independente. Ela é 
idônea para produzir efeitos porque outra vontade, essa, sim, soberana, 
aquela que se exprime no ordenamento jurídico, autoriza a isso” [...] a 
margem deixada à vontade pelo sistema jurídico traça os contornos do 
campo onde se pode exercer o poder de auto-regramento (autonomia). 
Constitui, portanto, regra fundamental a de que a vontade somente pode ser 
manifestada quando admitida e sempre de conformidade com as normas 
jurídicas de natureza cogente. Com isto queremos dizer que, se há 
reconhecimento do poder de auto-regramento da vontade, é preciso 
verificar, ainda, a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, sob 
pena de sofrer as sanções por ele impostas, que vão desde a inexistência 
do negócio jurídico – quando se trata de negócio proibido – à sua invalidade 
(nulidade e anulabilidade) e ineficácia. De tudo isso, parece resultar 
evidente que a autonomia da vontade, ou seja, o poder de auto-regramento 
das relações jurídicas negociais, não pode ser considerada uma 
prerrogativa absoluta, ilimitada, das pessoas. Ao contrário, as suas 
limitações podem ser tão amplas que apenas lhes reste a possibilidade de 
manifestação, pura e simples, da vontade de realizar o negócio, que a lei já 
regulou exaustivamente, sem permitir outras opções (MELLO, 1998, p. 158-
159; 161-162). 

 

 O autor reforça o entendimento de que a liberdade do indivíduo só será 

validamente manifestada quando não ferir norma de natureza cogente, já 

preexistente no mundo jurídico. 

 Para Lôboà vontade, para vincular as partes, deve ser exteriorizada, ou seja: 

 

A exteriorização da vontade, como manifestação ou declaração, está no 
centro da interpretação do negócio jurídico. Desde que exteriorizada, a 
vontade vincula o agente, e interessa saber qual seu alcance e significado. 
A manifestação é a modalidade tácita da exteriorização da vontade, que se 
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apreende pelas circunstâncias, pelo comportamento concludente e até pelo 
silêncio.(LÔBO, 2012, p. 239). 

  

 Na mesma linha de entendimento Fabio Ulhoa Coelho diz que, a lei só 

reconhecerá o negócio jurídico se a vontade do agente for exteriorizada: 

 

O reconhecimento, pela lei, da aptidão dos negócios jurídicos – 
correspondentes a declarações volitivas ou de verdade, tanto faz – para 
produzir efeitos corresponde a princípio basilar do direito privado: o da 
autonomia da vontade. Segundo esse princípio, os sujeitos de direito 
podem, dentro das balizas levantadas pela ordem jurídica, regular seus 
interesses livremente.(COELHO, 2010, p. 304). 
 

 Em Coelho (2010, p. 304) a vontade produz efeitos não pela pura e simples 

intenção do agente, mas porque a lei assim o faz. “A vontade do sujeito só produz os 

efeitos por ele pretendidos quando a lei o determina. Os efeitos de direito, assim, 

são sempre produzidos pela norma, ao atribuir consequências aos fatos jurídicos”.  

 O papel da vontade, na teoria dos negócios jurídicos, transita entre a vontade 

propriamente dita e/ou sua declaração. Para o autor “no mais das vezes, coincidem 

vontade e sua declaração” (COELHO, 2010, p. 305). Porém essa coincidência nem 

sempre pode ocorrer, pois:  

 

A vontade do sujeito que o motivou à prática do negócio jurídico pode, por 
vezes, não coincidir com a consubstanciada na respectiva declaração. 
Quando é esse o caso prevalece a vontade declarada sobre a intenção 
íntima do homem ou mulher envolvidos (COELHO, 2010, p. 306). 

 

 Como nem sempre é possível saber o que se passa no íntimo da pessoa, 

para o Coelho(2010, p. 306) “dar primazia à declaração, assim, é garantir a 

segurança nas relações jurídicas”. 
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2 AS TEORIAS DA NULIDADE E DA ANULABILIDADE NO ÂMBITO DA 

DOUTRINA CIVILISTA CLÁSSICA 

 

2.1 Conceitos 

 

 Para Baptista a teoria das nulidades se divide em nulidade absoluta e 

nulidade relativa, onde esta constitui uma categoria intermediária entre a nulidade 

absoluta e a anulabilidade. Segundo ele: 

 
A nulidade absoluta é a invalidade que atinge ilimitadamente o ato jurídico 
em relação aos seus efeitos normais, ao tempo e às pessoas que tenham 
interesse em invocá-la. É insanável, não pode ser suprida pelo juiz nem 
mesmo a requerimento de todos os interessados; é imprescritível; pode ser 
alegada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe 
couber intervir, e decretada de ofício pelo juiz (Código Civil, art. 168)[...]A 
nulidade relativa constitui uma categoria intermediária entre a nulidade 
absoluta e a anulabilidade.A nulidade relativa aproxima-se mais da 
anulabilidade do que da nulidade absoluta, porque – diversamente do que 
se verifica com esta – a nulidade relativa e a anulabilidade não podem ser 
alegadas por qualquer interessado, nem pelo Ministério Público, muito 
menos pronunciada pelo juiz de ofício. Somente os prejudicados diretos 
poderão arguir a nulidade relativa ou a anulabilidade, e a arguição aproveita 
unicamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou 
indivisibilidade (Código Civil, art. 177).(BAPTISTA, 2006, p. 68-69). 

 

 A nulidade absoluta é a arma letal que mata o ato jurídico. Não existe nenhum 

remédio, é incurável. Já a nulidade relativa ou anulabilidade, é mais branda e sua 

aplicação atingirá apenas àqueles a quem o ato aproveitou.No mesmo entendimento 

Diniz(2010, p. 558): 

 

Por conseguinte, a nulidade absoluta é uma penalidade que, ante a 
gravidade do atentado à ordem jurídica, consiste na privação da eficácia 
jurídica que teria o negócio, caso fosse conforme a lei. De maneira que um 
ato negocial que resulta em nulidade é como se nunca tivesse existido 
desde sua formação, pois a declaração de sua invalidade produz efeito 
extunc, retroagindo à data da sua celebração. 

 

 A nulidade relativa ou anulabilidade refere-se “a negócios que se acham 

inquinados de vício capaz de lhes determinar a ineficácia, mas que poderá ser 

eliminado, restabelecendo-se a sua normalidade” (DINIZ, 2010, p. 558). 
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 Para Venosa(2011, p. 501) “tenha-se em mente que nulidade repousa sempre 

em causas de ordem pública, enquanto a anulabilidade tem em vista mais 

acentuadamente o interesse privado”. Completa ainda dizendo: 

A função da nulidade é tornar sem efeito o ato ou o negócio jurídico. A ideia 
é fazê-lo desaparecer, como se nunca houvesse existido. Os efeitos que 
lhes seriam próprios não podem ocorrer. Trata-se, portanto, de vício que 
impede o ato de ter existência legal e produzir efeito, em razão de não ter 
sido obedecido qualquer requisito essencial [...] A anulabilidade tem em 
vista a prática do negócio ou do ato em desrespeito às normas que 
protegem certas pessoas. As causas de anulabilidade residem no interesse 
privado. Há razões de ordem legislativa que têm em mira amparar esse 
interesse. Na verdade, o negócio jurídico realiza-se com todos os elementos 
necessários a sua validade, mas as condições em que foi realizado 
justificam a anulação, quer por incapacidade relativa do agente, quer pela 
existência de vícios de consentimento ou vícios sociais (VENOSA, 2011, p. 
498; 510). 

 

 ParaVenosa (2011, p. 511) a aplicabilidade de uma e de outra implica na 

intensidade da sanção quando “a nulidade é sanção mais intensa, como vimos, 

porque visa punir transgressores de preceitos de ordem pública ou de interesse 

geral. A anulabilidade é mais branda, porque versa sobre interesses privados”. 

 Amaral (2002, p. 512)também diz que “a nulidade é a sanção legal para os 

atos praticados sem os necessários requisitos, do que resulta inidoneidade do ato 

para a produção dos efeitos que lhe são próprios”. O autor complementa que a 

nulidade também se divide em absoluta e relativa, total e parcial, textual e virtual, ou 

tácita segundo o qual, porém a nulidade relativa não pode ser confundida com 

anulabilidade, onde: 

 

A nulidade pode ser absoluta e relativa, total e parcial, textual e virtual, ou 
tácita.A nulidade diz-se absoluta quando afeta a todos e pode ser alegada 
por qualquer interessado; e relativa quando afeta apenas determinadas 
pessoas, sendo que somente estas podem invocá-la. A nulidade relativa 
não se confunde com anulabilidade; a primeira é espécie de nulidade que 
só determinadas pessoas podem invocar. A segunda é sanção de grau 
inferior àquela.Poder-se-ia dizer que a nulidade absoluta protege 
imediatamente o interesse público e de modo mediato o interesse privado, 
enquanto a nulidade relativa protege imediatamente o interesse privado e 
mediatamente o interesse público.A nulidade pode ser total e parcial, 
conforme atinja todo o negócio jurídico ou somente parte (AMARAL, 2002, 
p. 514). 

 

 Prossegue ainda no que diz respeito a anulabilidade: 

 

A anulabilidade é a sanção prevista para os atos e negócios jurídicos 
praticados por agente relativamente incapaz ou em que exista vício de 
vontade, simulação ou fraude contra credores.Sua razão de ser está na 
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proteção que o direito dispensa aos interesses particulares. Depende da 
manifestação judicial. Diversamente do negócio jurídico nulo, o anulável 
produz efeitos até ser anulado em ação, para a qual são legitimados os 
interessados no ato, isto é, as pessoas prejudicadas e em favor de quem o 
ato se deve tornar ineficaz (AMARAL, 2002, p. 519). 

 Pondera também que, nulidade e anulabilidade, são estabelecidas para 

verificar a espécie de sanção a ser aplicada: 

 

A distinção entre nulidade e anulabilidade foi estabelecida com mais nitidez 
pela pandectísta alemã, mostrando a existência de duas espécies de 
sanção para os atos jurídicos praticados sem a observância dos requisitos 
legais de estrutura, ou com vícios ou defeitos na formação ou na declaração 
de vontade. A sanção mais grave é a nulidade, aplicável aos atos em que 
predomina o interesse geral da comunidade. Sanção menor é anulabilidade, 
para os negócios que afetam apenas interesses privados (AMARAL, 2002, 
p. 520). 

  

Já Fiuza (2003, p. 184)classifica a invalidade dos atos jurídicos em nulo, 

anulável ou ineficaz, dividindo este em sentido amplo e em sentido estrito. 

 

Nulidade de pleno direito – É nulo ato jurídico quando, em razão de 
defeito grave que o atinge, não produz os efeitos que deveria 
produzir.Anulabilidade – O ato será anulável quando inquinado de defeito 
leve, passível de convalidação. O ato é imperfeito, mas não tanto e tão 
profundamente afetado como nos casos de nulidade, razão pela qual a Lei 
oferece aos interessados a alternativa de requerer sua anulação, ou deixar 
que produza seus efeitos normalmente.Ineficácia – O termo ineficácia pode 
ser entendido em sentido amplo e em sentido estrito.Em sentido amplo, ato 
jurídico ineficaz é ato jurídico inválido, defeituoso, passível de anulação, aí 
engloba também o ato ineficaz em sentido estrito. Ineficácia em sentido 
estrito é ausência de efeitos perante terceiros. Em outras palavras, o ato 
ineficaz é válido para quem o pratica, preenchendo todos os requisitos de 
validade: agente capaz, objeto possível e forma adequada. 

 
  

Beviláqua(1980, p. 256) pondera que “o ato nulo de pleno direito é o que a lei 

declara como tal (nulidade expressa) ou cuja ineficácia decorre do seu espírito 

(nulidade tácita)” e que “inquinados por algum vício essencial, não podem ter 

eficácia jurídica” (BEVILÁQUA, 1980, p. 262).  

 Já “a anulabilidade resulta dos vícios da vontade ou da incapacidade do 

agente.” (BEVILÁQUA, 1980, p. 256). Completando, ainda, que “atos anuláveis 

(dependentes de rescisão) denominam-se os que se acham inquinados de um vício 

capaz de lhes determinar a ineficácia, mas que poderá ser eliminado, 

restabelecendo-se, assim, a normalidade do ato” (BEVILÁQUA, 1980, p. 263). 
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 Por isso, “a nulidade constitui, relativamente àquele que violou a lei, a punição 

de sua desobediência” (SOLON apud BEVILÁQUA, 1980, p. 257). Por ser medida 

de maior gravidade não pode ser oposta de forma indistinta.É uma verdadeira 

sanção a quem não observou as imposições legais, logo: 

É uma verdadeira pena que consiste na privação dos direitos ou vantagens, 
que o ato teria conferido se fosse conforme a lei, e que tira todos os 
benefícios dele resultantes, para colocar as partes no estado em que se 
achavam, quando foi feito o ato ilegal – Restitutio ita facienda est ut 
unusquisqueintegrumjussuumrecipiat(REVISTA FORENSE apud 
BEVILÁQUA, 1980, p. 257). 

 

 Completa dizendo que atos que ferem direitos da coletividade devem ser 

punidos com mais rigor, ou seja, merecem ser erradicados do mundo jurídico, 

tamanha sua gravidade:  

 

Quando o ato ofende princípios básicos da ordem jurídica, princípios 
garantidores dos mais elevados interesses da coletividade, é bem de ver 
que a reação deve ser mais enérgica, a nulidade deve ser de pleno direito. 
Quando os preceitos que o ato contraria são destinados mais 
particularmente a proteger os interesses das pessoas e estas se acham 
aparelhadas para se dirigirem nas relações da vida social, ou porque 
tenham capacidade plena ou porque já disponham de certo discernimento, 
que pesa no comércio jurídico, ou porque se acharam, no momento, 
assistidas pelos recursos que o direito subministra aos incapazes, a reação 
é atenuada pela vontade individual que se interpõe. O ato, neste caso, é 
apenas anulável (BEVILÁQUA, 1980, p. 257). 

 

 Beviláquaainda fala sobre o ato inexistente, diz que: 

 

Inexistente é o ato em que a lei não tem necessidade de anular, porque não 
chegou a existência, por outros termos, é o ato a que falta um elemento 
essencial à sua formação, de modo que não se possa conceber a formação 
do ato na ausência desse elemento.(BEVILÁQUA, 1980, p. 256). 

 

 Para Mello o ato jurídico nulo é o mesmo que ato jurídico ilícito, por ser um 

ato proibido pela lei. 

 

A doutrina costuma considerar o ato nulo como (a) ato jurídico lícito nulo ou 
então (b) inexistente. No nosso entender o ato jurídico nulo é, em sentido 
estrito, um ato ilícito, como decorrência do efeito nulificante do ilícito. 
Parece-nos muito evidente que, se o ato jurídico é proibido pelo direito, seja 
a proibição quanto à pessoa que o pratica, seja em relação ao modo como 
se realiza, seja em razão de sua finalidade (conceito este em que se 
incluem a ilicitude, e a impossibilidade do objeto, bem assim as proibições 
do resultado), constitui-se um contrassenso afirmar-se que se trata de um 
ato jurídico lícito, mesmo que dito nulo.(MELLO, 1985, p. 155). 
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 A nulidade, segundo entendimento de Daiberté a declaração de que não 

foram observados alguns requisitos legais, e como pena para o restabelecimento da 

ordem jurídica, aplica-se a nulidade, assim: 

 

Nulidade é a declaração legal de que a determinados atos jurídicos não se 
prendem os efeitos ordinariamente produzidos pelos atos semelhantes. 
Como a pena, em relação ao crime, é a decretação da nulidade uma reação 
do organismo social para manter ou restabelecer o equilíbrio da ordem 
jurídica (BEVILÁQUAapud DAIBERT, 1971, p. 375). 

 

 Daibert (1971, p. 376) também aponta o ato inexistente como sendo “aquele 

que não chegou a configurar-se como ato jurídico em virtude da falta de um dos 

seus elementos constitutivos”. Já quanto aos atos nulos e anuláveis entende que, o 

primeiro, de tão grave, nem efeito gera, enquanto o segundo, por ser mais brando, 

pode até se convalescer: 

 
São atos nulos aqueles que, inquinados de vícios essenciais, tiram a 
eficácia do ato jurídico de forma plena.O ato nulo é viciado de tal modo, que 
não chega a produzir nenhum efeito. Em essência, pode-se dizer que ele 
não existe. O que é nulo, não produz nenhum efeito (Quod nullus est 
nullistefectproducit). Ato anulável é aquele que, eivado de algum vício capaz 
de lhe gerar a ineficácia, pode regularizar-se, uma vez que esse vício seja 
eliminado.Ato anulável é o que se pratica em desobediência a normas que 
protegem especialmente certas pessoas, e tutelam a vontade do agente 
contra os vícios que podem desviá-lo (DAIBERT, 1971, p. 376). 

 

 Completa ainda: 

 

Os atos nulos são aqueles que têm um defeito irreparável, irremediável que 
lhes tira qualquer condição de validade e eficácia, donde concluir-se que a 
sua nulidade é absoluta, uma vez que nenhuma possibilidade resta para dar 
efeito a tal categoria de ato. Seja porque o agente é incapaz absolutamente, 
seja porque é contrário à norma prescrita em lei, seja porque o objeto não é 
lícito, seja porque fere preceito de ordem pública, os bons costumes ou a 
própria moral social. Doutra parte, os atos anuláveis, cujo defeito ou vício é 
de menor intensidade, podem ser ratificados, podem convalescer, uma vez 
que não atingem diretamente o bem-estar coletivo, conferindo apenas ao 
prejudicado a prerrogativa de reagir, se lhe aprouver (DAIBERT, 1971, p. 
376 - 377). 

  

E mais o ato nulo de tão grave não tem nem eficácia, segundo o autor: 

 

O ato nulo não produz, não gera qualquer efeito, sendo, portanto, a nulidade 
automática, porque provém da própria lei. Vigora no ato nulo a nulidade 
absoluta, porque há a falta de um elemento essencial à validade, 
consequentemente, à sua eficácia.Por sua vez o ato anulável tem validade, 
produz efeitos até ou enquanto os que dele participaram o desejarem. O ato 
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anulável produz efeitos até que, por sentença, o juiz decrete a sua 
anulação, porque a tanto foi instado por qualquer dos contraentes através 
de ação própria. Há a provocação de um interessado para que o magistrado 
se pronuncie, com sua decisão (DAIBERT, 1971, p. 377). 
 

 Para Gomes (1983, p. 400)“a invalidade é a sanção imposta pela lei ao 

negócio praticado em desobediência ao que prescreve, ou no qual é defeituosa a 

vontade do agente”. O autor também fala do negócio inexistente como sendo aquele 

negócio que não contém elementos suficientes para sua concepção. “Negócio 

inexistente vem a ser o que não reúne os elementos de fato que a sua natureza, ou 

seu objeto, supõe, e cuja falta impossibilita sua concepção” (GOMES, 1983, p. 398). 

 Distingue, ainda, negócio nulo de anulável da seguinte maneira:  

 

Se o defeito consiste na falta de um dos elementos constitutivos do negócio 
típico, como a vontade e a forma, ou na falta de um dos requisitos legais do 
objeto ou de capacidade jurídica específica para o negócio, este é nulo. É 
anulável se a vontade do agente for viciosa, ou se ele é relativamente 
incapaz e não estiver assistido (GOMES, 1983, p. 396). 

 

 Completa dizendo que “negócio nulo é o que se pratica com infração de 

preceito legal de ordem pública, ou de norma imperativa. Sua ineficácia é intrínseca, 

no sentido de que ocorre sem necessidade de prévia impugnação do negócio” 

(GOMES, 1983, p. 400).A nulidade pode ocorrer de forma total ou parcial: 

 

A nulidade pode ser total ou parcial.Total, quando afeta o negócio jurídico 
inteiramente. Parcial, quando se limita a uma ou algumas cláusulas.[...] Na 
nulidade total é completa a ineficácia do negócio. Na parcial, se a 
disposição nula for separável, não sacrifica as outras cláusulas (GOMES, 
1983, p. 401). 

 

 Quando se tem a prática de determinado ato em desacordo com as normas 

legais ocorre o ato anulável: 

 

Ato anulável é o que se pratica em desobediência a normas que protegem 
especialmente certas pessoas, e tutelam a vontade do agente contra os 
vícios que podem destorcê-la [...] O negócio jurídico reúne todos os 
elementos essenciais à sua validade, mas as condições em que se realiza 
justificam sua invalidação a requerimento de quem foi prejudicado, seja 
porque não tinha plena aptidão para o praticar, seja porque a declaração de 
sua vontade foi viciada (GOMES, 1983, p. 403). 
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O autor diz que o ato nulo de pleno direito é uma sanção civil intensa que tem 

o intuito de punir o infrator que deixou de observar preceito de ordem pública, já a 

anulabilidade constitui sanção menos intensa, assim: 

 

A nulidade de pleno direito é sanção civil mais intensa, porque visa a punir 
os que infringem preceitos de ordem pública ou interesse geral. A 
anulabilidade dependente de rescisão é sanção menos intensa, porque se 
aplica em defesa de interesses privados [...] Mas, nem toda violação de 
norma imperativa tem como sanção a nulidade. Cumpre distinguir as que se 
destinam a resguardar interesses gerais das que visam apenas à proteção 
de interesses especiais de certas categorias de pessoas, como, por 
exemplo, a dos empregados, dos mutuários, dos inquilinos. A transgressão 
de preceito imperativo que assegure esses interesses privados dá à outra 
parte a faculdade de promover a anulação do ato. Este é simplesmente 
anulável (GOMES, 1983, p. 406). 

 

 O negócio nulo é tão grave que não produz nenhum tipo de efeito, ou seja, 

sua nulidade é irrefutável. Já o anulável possui eficácia até o momento de ser 

declarado nulo. 

 

Diz-se, realmente, que o negócio nulo não produz efeito, pois a nulidade é 
imediata, absoluta, insanável e imprescritível, ao contrário do anulável, que 
tem eficácia e pode ser sanado pela vontade do interessado, ou pelo 
decurso do tempo. Via de regra, o que é nulo nenhum efeito produz. Há 
negócios nulos que, todavia produzem efeitos (GOMES, 1983, p. 408). 

 

 No que diz respeito aos legitimados para arguirem sobre as nulidades Gomes 

(1983, p. 409)pondera: 

 

Por outro lado, é certo que a alegação da nulidade faz-se com maior 
amplitude do que a de anulabilidade. Mas, em verdade, a nulidade não é 
absoluta. Qualquer pessoa não pode argui-la. Somente aos interessados é 
lícito invocá-la a todo tempo. Quem não tenha interesse em seu 
pronunciamento não pode pedir ao juiz que a declare, e, sem essa 
declaração, a nulidade não passa de mera expectativa. Diz-se que os 
negócios nulos são insanáveis. Realmente, não se permite que as partes os 
confirmem, nem que o juiz os valide. Mas, apesar de se afirmar que a 
nulidade não prescreve, podendo ser alegada a todo tempo, a verdade é 
que, pelo decurso de tempo, o ato nulo vem afinal a convalescer, ainda que 
por via oblíqua. 

 

 Orlando Gomes pondera, de forma inteligente, que, embora o ato nulo seja 

insanável, enquanto não arguido, sua nulidade não passará de mera expectativa. 

 Ao referir-se a distinção clássica entre negócio nulo e negócio anulável, 

afirma: 
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Deve-se admitir legislativamente a distinção clássica entre negócios nulos e 
anuláveis, considerando-se nulo o negócio jurídico praticado por 
absolutamente incapaz, bem como o que tiver objeto, ou causa, ilícito ou 
impossível, ou não revestir a forma prescrita em lei, salvo se cominada 
sanção diferente contra a preterição da forma exigida. Do mesmo modo, se 
não for observada solenidade considerada essencial à sua validade, e se a 
lei taxativamente o declarar nulo, ou lhe negar efeito.Os casos de 
anulabilidade devem ser enumerados segundo a orientação geral que os 
reduz à incapacidade relativa do agente e aos vícios do consentimento.A lei 
autoriza a confirmação do ato anulável, subordinando-a aos seguintes 
princípios: a) o direito de terceiro é de ser ressalvado; b) a ratificação deve 
conter a substância da obrigação ratificada e a vontade expressa de ratificá-
la (GOMES, 1983, p. 410-411). 

 

 Além da distinção acima exposta, importante ressaltar ainda que, para ele: 

 

Cumpre assinalar as consequências que distinguem a anulabilidade da 
nulidade: a exigência de sentença judicial para cessação dos efeitos do 
negócio anulável; a proibição de pronunciamento de ofício da rescisão e a 
restrição aos interessados do direito de alegar a nulidade, bem como a 
prescrição de que somente ao postulante aproveita a anulação, salvo o 
caso de solidariedade, ou indivisibilidade (GOMES, 1983, p. 411). 

 

 Existem movimentos contrários à teoria clássica das nulidades, porém não 

oferecem nenhum tipo consistente de sistematização melhor. A propósito, afirma 

que: 

 

O movimento de ideias infenso à teoria clássica das nulidades é forte na 
crítica e fraco na construção. Com argúcia, mostra as inconsequências e as 
falhas do sistema tradicional, mas não oferece, em troca, uma 
sistematização de princípios que represente construção doutrinária de 
conteúdo lógico apreciável. Vale, no entanto, como obra de esclarecimento, 
que serve, principalmente, para corrigir os excessos a que conduz o amor à 
abstração manifestado pelos partidários da teoria clássica através da 
inflexibilidade que emprestam às categorias que classificam (GOMES, 1983, 
p. 410). 

 

 Para Pereira (1966, p. 374) “é nulo negócio jurídico, quando, em razão do 

defeito grave que o atinge, não pode produzir o almejado efeito. É a nulidade a 

sanção para a ofensa à predeterminação legal”. No que tange a anulabilidade, 

destaca que esta é mais branda, pois: 

 

Não tem o mesmo alcance da nulidade, nem traz o mesmo fundamento a 
anulabilidade do negócio jurídico. Nela se não vislumbra um interesse 
público, porém a mera conveniência das partes, já que na sua instituição o 
legislador visa à proteção de interesses privados. O ato é imperfeito, mas 
não tão grave e profundamente afetado, como nos casos de nulidade, razão 
pela qual a lei oferece ao interessado a alternativa de pleitear a obtenção de 
sua ineficácia, ou deixar que os seus efeitos decorram normalmente, como 
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se não houvesse irregularidade, o que se reflete no problema dos feitos, e 
veremos em o nº 111, infra (PEREIRA, 1966, p. 376-377). 

 

 O negócio anulável irá se convalescer por duas razões. A primeira é pela 

prescrição e a segunda pela ratificação, ou seja: 

 

O negócio jurídico anulável, por duas razões convalesce, tornando-se 
eficaz. A primeira é o decurso do tempo que, extinguindo o direito de 
anulação, torna-o plenamente válido. O prazo de prescrição é a curto 
tempo, em razão do interesse social em que não perdure a incerteza dos 
direitos, e da conveniência de sua consolidação.A segunda causa de 
convalescimento é a ratificação, que implica numa atitude inequívoca de 
quem tinha qualidade para atacá-lo, no sentido de atribuir-lhe validade, e 
efetiva-se mediante a repetição do próprio ato, ou reiteração da declaração 
de vontade, ou atitude inequívoca de validá-lo, o que de uma forma ou outra 
implica em renúncia ao seu desfazimento (PEREIRA, 1966, p. 377). 
 

  

Em ambas, nulidade e anulabilidade, a declaração de vontade, quando 

pronunciadas, ficará sem efeito. Logo, o ato se desfaz restituindo-se o status 

quoante em que se encontravam. Assim: 

 

A nulidade e a anulabilidade, uma vez pronunciadas, implicam em recusa 
dos efeitos da declaração de vontade, que encontra na infração da lei 
barreira ao resultado a que o agente visava. Desfaz-se, então, o ato, com 
reposição das partes ao estado anterior. Não sendo isto possível, por não 
existir mais a coisa ou por ser inviável a reconstituição da situação jurídica, 
o prejudicado será indenizado com o equivalente (PEREIRA, 1966, p. 378). 

 

 Para Beviláqua(apud RODRIGUES, p. 284) “[...] a nulidade é a declaração 

legal de que a determinados atos não se prendem os efeitos jurídicos, normalmente 

produzidos por atos semelhantes”. Consiste em declarar que determinado ato não 

pode produzir seus efeitos por não ter observado algumas imposições legais. 

Completa ainda o autor, “a nulidade, portanto, consiste apenas nisso, ou seja, no 

reconhecimento da existência de um vício que impede um ato de ter existência legal, 

ou de produzir efeito”. Alguns atos são tão graves que já nascem incuráveis, por 

isso: 

 

Alguns atos vêm inquinados de defeitos irremediáveis, pois lhes falta um 
elemento substancial para que o negócio ganhe validade.De fato preceitos 
há que são de ordem pública, pois interessam diretamente à sociedade. 
São regras ligadas à organização política, social e econômica do Estado, de 
modo que a infringência a um preceito dessa natureza representa ofensa 
direta à estabilidade, senão à estrutura da comunidade. Não raro o ato tem 
uma finalidade que colide com a ordem pública, ou que machuque a ideia 
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de moral social ou de bons costumes. É interesse público que é lesado; por 
conseguinte, a própria sociedade reage, e reage violentamente, fulminando 
de nulidade o ato que a vulnerou (RODRIGUES, 2003, p. 285). 

 

 O ato nulo por ferir interesse público e estar intimamente relacionado ao 

interesse social representa ofensa à estabilidade da coletividade e não 

poderáservalidado, assim: 

Se o ato nulo vem inquinado dum vício que fere a sociedade, esta não pode 
transigir com a sua sobrevivência e, portanto, nega-lhe todo efeito. Por outro 
lado, como a destruição do ato anulável só interessa ao particular, o 
negócio opera normalmente até a data da sentença, e continuará operando 
indefinidamente, caso o interessado não provoque a declaração de 
ineficácia (RODRIGUES, 2003, p. 285). 

 

 Por ser um vício muito grave qualquer pessoa interessada poderá pedir sua 

declaração de nulidade. Como diz Rodrigues(2003, p. 287): 

 

O ato anulável só pode ser alegado pelos interessados, enquanto a 
nulidade absoluta pode ser arguida não só por qualquer interessado, como 
também pelo Ministério Público, devendo, ademais, ser pronunciada pelo 
juiz, quando a encontrar provada. 

  

Esta a razão pela qual “o ato anulável é suscetível de ser ratificado, enquanto 

o ato nulo não admite ratificação” (RODRIGUES, 2003, p. 287). Sobre seus efeitos 

pondera: 

 

Anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes se 
achavam. Não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o 
equivalente (CC, art. 182). O que vale dizer que as nulidades, quer a 
absoluta, quer a relativa, operam retroativamente, por expressa disposição 
da lei, atuando como se o ato malsinado jamais houvesse existido. Por 
vezes ocorre, entretanto, que a recondução das partes ao estado anterior 
torna-se impossível. Neste caso procura-se obter o equivalente através de 
indenização.Decretada a nulidade, portanto, procura o legislador apagar 
qualquer efeito do ato, recorrendo à indenização, se não puder alcançar tal 
resultado diretamente (RODRIGUES, 2003, p. 305-306). 

 

 GaglianoePamplona Filhoressaltam que os atos jurídicos devem ser válidos 

para que produza os efeitos desejados pelas partes. Neste sentido: 

 

[...] os atos jurídicos determinam a aquisição, modificação ou extinção de 
direitos. Para que, porém produzam efeitos, é indispensável que reúnam 
certo número de requisitos que costumamos apresentar como os de sua 
validade. Se o ato possui tais requisitos, é válido e dele decorre a aquisição, 
modificação e extinção de direitos prevista pelo agente. Se, porém, falta-lhe 
um desses requisitos, o ato é inválido, não produz o efeito jurídico em 
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questão e é nulo (DANTASapud GAGLIANO;PAMBLONA FILHO, 2009, p. 
331). 

 

 Segundo eles, a liberdade em manifestar a autonomia da vontade não pode 

estar impingida de má-fé, ou seja: 

 

A manifestação ou declaração de vontade há que ser livre e não estar 
impregnada de malícia (má-fé).Os vícios do negócio jurídico, previstos pela 
legislação em vigor, atacam a liberdade de manifestação da vontade ou a 
da boa-fé, levando o ordenamento jurídico a reagir, cominando pena de 
nulidade ou anulabilidade para os negócios portadores destes defeitos. [...] 
no plano da existência não se cogita de invalidade ou eficácia do fato 
jurídico, importa apenas, a realidade da existência. Tudo, aqui, fica 
circunscrito a se saber se o suporte fático suficiente se compôs, dando 
ensejo à incidência (MELLOapud GAGLIANO;PAMPLONA FILHO, 2009, p. 
321, 333). 

 

 Realeacha de suma importância a distinção entre atos nulos, anuláveis e 

inexistentes. Em sua concepção: 

 

De grande relevo é a distinção entre atos nulos, anuláveis e inexistentes. Os 
primeiros são atos que carecem de validade formal ou vigência, por 
padecerem de um vício insanável que os compromete irremediavelmente, 
dada a preterição ou a violação de exigências que a lei declara 
essenciais.Anuláveis, ao contrário, são aqueles atos que se constituem com 
desobediência a certos requisitos legais que não atingem a substância do 
ato, mas sim a sua eficácia, tornando-os inaptos a produzir os efeitos que 
normalmente lhes deveriam corresponder. Daí dizer-se, com terminologia a 
ser empregada com o devido critério, que os atos nulos estão eivados de 
nulidade absoluta, enquanto que os anuláveis padecem de nulidade relativa. 
O certo é que os segundos podem ser sanados ou ratificados, através de 
processos que variam segundo a natureza da matéria disciplinada. O ato 
inexistente, na realidade, carece de algum elemento constitutivo, 
permanecendo juridicamente embrionário, ainda em formação, devendo ser 
declarada a sua não-significação jurídica, se alguém o invocar como base 
de uma pretensão.(REALE, 2002, p. 207). 

 

 Conclui-se, portanto, que o ato nulo padece de um vício irremediável ao qual 

se dá o nome de nulidade absoluta. Já o ato anulável (nulidade relativa) não padece 

de uma nulidade irremediável, mas apenas houve a inobservância de certos 

requisitos legais que o torna ineficaz. No que diz respeito ao ato inexistente, este 

nem chega a existir no mundo jurídico, não gerando nenhum efeito. 

 Carnelutti(1999, p. 489)também aponta que a nulidade se desdobra em dois 

conceitos: nulidade absoluta e nulidade relativa, ou seja: 

 

A nulidade torna-se assim um conceito genérico, que se desdobra em dois 
conceitos particulares. Por um lado existe uma nulidade absoluta, 
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irreparável ou insanável, que exprime uma inidoneidade do ato não tanto 
para produzir efeitos como para a recuperação desses efeitos mediante o 
processo de que a seguir se falará. Na linguagem corrente, este modo de 
ser do fato é também designado por inexistência, razão porque acima notei 
que a palavra inexistência tem na terminologia jurídica uma acepção 
própria, que não coincide com a de inexistência material. Por outro lado, 
existe uma nulidade relativa, reparável ou sanável, pela qual o ato, embora 
seja de per si inidôneo para produzir efeitos, os pode produzir desde que se 
deem outros fatos ou atos, suscetíveis de substituir o requisito que 
faltar.Pode, pois, desde já observar-se que, enquanto o conceito de 
nulidade absoluta se resolve no de ineficácia, o conceito de nulidade relativa 
se associa, por seu turno, ao de pendência ou, com mais precisão, ao de 
suspensão de eficácia. 

 
 No que tange a anulabilidade, pondera que: 

 

[...] anulabilidade, nulidade sanável mediante um ato sucessivo omissivo 
(aquiescência), a que corresponde essa espécie de pendência ou, com 
mais precisão, de suspensão, a que chamei resolubilidade. O ato produz os 
seus efeitos enquanto não for oposto o vício, mas oposto este, considera-se 
como se nunca os houvesse produzido. Ao ato (comissivo) que exclui a 
aquiescência chama-se genericamente oposição do vício, e ao seu efeito 
corresponde o conceito de invalidação. Como a resolubilidade tem, por seu 
turno, o seu custo, isto é, os seus inconvenientes, pela incerteza de 
situações jurídicas a que dá lugar, a ela se obtempera abreviando o período 
de incerteza, por meio da subordinação da eficácia do ato através do qual o 
vício é oposto, a uma prescrição temporal, de modo que, se a oposição não 
for apresentada dentro do prazo, ano terá já eficácia. Portanto, a falta de 
oposição tempestiva ao vício e, consequentemente, da invalidação, traduz-
se na convalidação do ato (CARNELUTTI, 1999, p. 492). 

 

 Para Andradea nulidade é uma forma de ineficácia, ou seja, por ser um 

conceito dilatado, se encaixa perfeitamente nessa teoria, onde para ele, qualquer 

hipótese que deixa de observar os elementos essenciais para que determinado ato 

gere efeito, o ato será nulo. Em suas palavras: 

 

A nulidade é uma forma de ineficácia.A ineficácia é um conceito mais vasto: 
abrange todas as hipóteses em que, por qualquer motivo, interno ou 
externo, o negócio jurídico não deva produzir os efeitos a que se dirigia. A 
nulidade é apenas a ineficácia que procede da falta ou irregularidade de 
qualquer dos elementos internos ou essenciais do negócio: falta de 
capacidade, falta ou defeito de declaração de vontade, impossibilidade 
física ou legal do objeto (incluindo a ilicitude). A nulidade procede, em suma, 
de um vício de formação do negócio jurídico (ANDRADE, 1987, p. 411). 

 

 Também comunga da distinção clássica para a qual a nulidade se divide em 

nulidade absoluta e nulidade relativa: 

 

As nulidades absolutas são particularmente graves nas causas que as 
determinam e nos efeitos que provocam. E precisamente a diversidade dos 
efeitos procede da diferente gravidade da causa.O regime das nulidades 
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absolutas é determinado por motivos de interesse público; é um regime 
destinado a salvaguardar o interesse público.  As nulidades relativas são 
estabelecidas por motivos de interesse particular. São nulidades que 
provêm da infracção de um interesse particular. São nulidades que provêm 
da infracção de requisitos postos, não para salvaguarda do interesse 
público, mas para salvaguarda do interesse particular de certas pessoas 
(ANDRADE, 1987, p. 416). 

 

 Quanto ao seu efeito, a nulidade absoluta decorre da lei, são insanáveis pelo 

decurso do tempo e pode ser invocada por qualquer interessado. Assim: 

 

As nulidades absolutas operam ipso iuri ou ipsa vi legis. – Isso significa, 
nesta matéria, que a nulidade absoluta opera sem necessidade de ser 
invocada por quaisquer interessados, isto é, sem necessidade de uma 
declaração de vontade no sentido de que se produzam os efeitos 
correspondentes à nulidade.Podem ser invocadas por qualquer pessoa que 
tenha interesse em que se não produzam em relação a si os efeitos do 
respectivo negócio. – Daí o chamar-se-lhesabsolutas. São insanáveis pelo 
decurso do tempo. – São perpétuas. A todo o tempo a nulidade absoluta 
pode ser invocada, quer por via de acção, quer por via de exceção 
(defesa).A nulidade absoluta é insanável por confirmação dos interessados 
(ANDRADE, 1987, p. 417- 418). 

 

 Já a nulidade relativa não decorre da lei, é indispensável que haja uma 

declaração para que esta não produza efeitos. Ademais,poderá haver sua 

convalidação pelo decurso do tempo. 

 

As nulidades relativas não operam ipso iuri. – É indispensável um ato de 
vontade da pessoa ou pessoas em favor das quais a nulidade foi 
estabelecida, para que a nulidade seja declarada e surta os seus efeitos.Só 
podem ser invocadas por determinada pessoa, e não por todas as que nisso 
tenham interesse. São sanáveis pelo decurso do tempo.Podem ser sanadas 
por confirmação dos interessados (ANDRADE, 1987, p. 419- 422). 

 
 Atos contrários à norma cogente são nulos, é o que diz Yague e Ruiz(1997, p. 

265-266)autores espanhóis, nos seguintes termos: 

 

Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos 
de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 
caso de contravención.En cuanto al tipo de nulidad, los actos  contrarios a la 
norma adolecen no de nulidad relativa (anulabilidad) sino absoluta 
(inexistencia o nulidad de pleno derecho). Lo cual acarrea dos 
consecuencias: que he lacto de que se trata es ineficaz de modo 
insubsanable, y que la nulidad se produce ipso iure. 

 

 Os referidos autores seguem o mesmo entendimento dos autores Brasileiros, 

quando a chamam de nulidade de pleno de direito, expressão adotada no Brasil, 

como sendo de nulidade absoluta. Nesse sentido: 
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La nulidad de pleno derecho significa que la apariencia de acto 
(generalmente se tratará de un negocio jurídico) puede hacerse 
desaparecer en todo tempo y a instancia de cualquiera a quien e lacto nulo 
perjudique. La acción dirigida a tal efecto no es sometida a prescripción 
extintiva porque e lacto no ha tenido nunca existencia legal. Por la misma 
razón [...], e lacto nulo de pleno derecho no puede ser objeto de 
confirmación; como se ha dicho sólo cabe repetirlo sin las infracciones que 
han ocasionado la nulidad. No es convalidar lo nulo volver a repetirlo en 
forma válida, pues su eficacia derivará exclusivamente del segundo acto 
(contrato) y de la concurrencia de todos los requisitos exigidos para su 
validez (YAGUE;RUIZ, 1997, p. 266). 

 

 Para a aplicação da nulidade, importante fazer uma interpretação adequada 

em cada caso. Segundo os citados autores: 

 

Para evitar que opere lasanción de nulidad de pleno derecho no es preciso 
que la norma infringida expresamente declare que tal nulidad no juega. 
Basta con que la norma infringida establezca una sanción diferente de la 
nulidad. Si bien, tampoco basta para que la nulidad no opere que se 
establezca simplemente una sanción diferente, pues puede ocurrir que se 
apliquen acumulativamente ambas sanciones; la general de nulidad y 
además la específica prevista por la disposición violada. La adecuada 
interpretación del Ordenamiento jurídico en cada caso dará la solución 
oportuna (YAGUE; RUIZ, 1997, p. 267). 

 

 Ressaltamainda que:  

 

En el sistema de la anulabilidad quedan mejor protegidos que con el 
régimen de la nulidad absoluta (en que podrían aprovechar los beneficios 
del negocio que les resultara favorable) los intereses de los incapaces y de 
los afectados por un vicio del consentimiento pues, en definitiva, queda en 
poder del protegido la decisión final en torno a si el contrato va a ser o no 
válido, o con el régimen de la rescisión (en el que habrían de probar la 
lesión sufrida) (YAGUE; RUIZ, 1997, p. 268). 

 

 Nas palavras de Castro, citado por Yague e Ruiz(1997, p. 269), a invalidação 

do negócio anulável depende da ação do agente que detém interesse em ver o ato 

ser anulado, caso contrário o ato poderá ser sanado pelo decurso do tempo: 

 

Para De Castro el negocio jurídico anulable es aquel cuya invalidación 
depende tan sólo de la acción de impugnación, que se caracteriza por estar 
en una situación indecisa y transitoria, dependiendo su validez de quien 
este legitimado pida la anulación, con cuyo ejercicio el negocio se declara 
nulo; mientras que, en caso contrario, podrá sanar el negocio por 
confirmación o al caducar aquella acción. 

 

 Prosseguindo as suas exposições ainda admitem que: 
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Delgado Echevarría considera al contrato anulable como originariamente 
inválido e ineficaz, al estimar que en el terreno conceptual, en la medida en 
que el ordenamiento jurídico no le imputa más que un efecto provisional, no 
le imputa en absoluto el efecto designado como querido; añadiendo que el 
hecho de que sólo una de las partes pueda hacer valer la anulabilidad 
significa únicamente que, si no le hace valer, todo sucederá de hecho como 
si le contrato  fuera válido y eficaz: fenómeno normal en el Derecho privado, 
en el que el ejercicio e la defensa de sus derechos se abandona de 
ordinario al arbitrio del interesado, sin que el aparato del Estado pretenda 
imponer modo proprio la adecuación de la situación fáctica a la norma 
jurídica(ECHEVARRÍAapud YAGUE; RUIZ, 1997, p. 269-270). 

 

 Díez-Picazo classifica a anulabilidade como sendo uma ineficácia estrutural e 

provocada, ou seja: 

 

Es estructural porque el ordenamiento jurídico la aplica como  consecuencia 
de un vicio o defecto que concurre en el proceso de formación del contrato. 
Y es provocada porque el ordenamiento atribuye a la persona 
especialmente protegida un poder jurídico dirigido a pedir la anulación o 
impugnar el contrato(DÍEZ-PICAZO apudYAGUE; RUIZ, 1997, p. 270). 

 

 Conforme se depreende da leitura acima, os doutrinadores convergem no 

entendimento de que a nulidade, de modo geral, tem a função de fazer desaparecer 

do mundo jurídico atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, reconstituindo ao 

statusquo ante. Entendem também que a nulidade pode ser absoluta e relativa, 

quetambém conhecida pela doutrina como anulabilidade. 

 A nulidade absoluta é mais grave, pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, é 

imprescritível e nenhum efeito opera. É a punição mais severa a quem pratica algum 

ato sem a observância dos requisitos legais cogentes. 

 Os atos anuláveis, ao contrário, são mais brandos, não podem ser arguidos 

por qualquer pessoa, somente a quem lhe interessar; nem mesmo pronunciado de 

ofício pelo juiz; opera a prescrição e até mesmo, sanado o vício gerador da 

anulabilidade, se convalescer.  

 Lôboafirma que para o negócio jurídico ser válido deverá observar seus 

requisitos legais: agente capaz, objeto lícito, possível e determinável e forma 

prescrita em lei. Assim, “a capacidade do agente [...] é a capacidade de exercício ou 

negocial, seja pela maioridade, seja pela emancipação, seja por sua aquisição em 

virtude da ocorrência de situações que a admitem” (LÔBO, 2012, p. 236). Já a 

licitude do objeto “é a prestação de alguém, um agir, um fazer em sentido amplo [...]. 

Há de ser lícito, pois se não o for o negócio jurídico será ilícito. A consequência será 
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a nulidade de todo o negócio jurídico” (LÔBO, 2012, p. 237), daí a forma do negócio 

jurídico, “em princípio, ser livre, quando não for substancial. A desobediência à 

forma prescrita em lei é a da nulidade, a modalidade mais forte de invalidade” 

(LÔBO, 2012, p. 238). 

 Quanto à anulabilidade, os vícios de vontade são defeitos do negócio jurídico, 

ou seja, “os vícios de vontade comprometem a livre manifestação ou declaração 

negocial” (LÔBO, 2012, p. 259). O código Civil prevê, taxativamente, os tipos de 

defeitos que podem causar a anulação do negócio jurídico: erro substancial; o dolo; 

a coação; o estado de perigo; a lesão e a fraude contra credores. 

 Em relação ao erro, Lôbo(2012, p. 260) diz que este “é a representação falsa 

da realidade”. Que induz a pessoa a erro. No que tange ao dolo “considera-se dolo a 

malícia ou o artifício inspirado na má-fé para induzir a outra parte a realizar o 

negócio, em seu prejuízo (animus dolandi). É o enganar consciente” (LÔBO, 2012, 

p. 264). Já a coação, “é o receio do mal que leva o coagido ou coato, ilicitamente 

ameaçado, à manifestação ou declaração negocial” (LÔBO, 2012, p. 266). Completa 

dizendo: 

 

A verificação da coação há de ser feita considerando as circunstâncias que 
cercam o negócio e as características pessoais do coato. Não há padrão 
médio de pessoa a ser tomado em conta. Mas a ameaça há de ser 
realizável ou de execução viável. A coação é sempre aferida em sua 
singularidade, tendo em vista a idade, o sexo, a formação moral e cultural, o 
nível social, a profissão, a compleição física e até mesmo a religião do 
coato, pois cada pessoa reage de maneira diferente à ameaça (LÔBO, 
2012, p. 268). 

 

 Pare ele, a lesão “é um defeito do negócio jurídico caracterizado pela 

vantagem desproporcional de uma das partes, que age de má-fé, aproveitando-se 

da situação de vulnerabilidade da outra” (LÔBO, 2012, p. 269). Em resumo: 

 

Os negócios jurídicos inválidos são nulos ou anuláveis. Não se deve 
confundir nulidade com inexistência, erro muito comum na doutrina; o nulo 
existe juridicamente, e pode eventualmente produzir efeitos. O nulo e o 
anulável entram no mundo do direito [...]A nulidade é a mais grave forma de 
invalidade. As situações que o direito considera geradoras de nulidade 
violam não apenas os interesses particulares das pessoas prejudicadas 
(partes do negócio jurídico, ordinariamente, e terceiros, como na fraude 
contra credores), mas também interesses e valores sociais públicos, 
segundo a tábua de valores constitucionais ou eleitos pelo legislador [...] A 
anulabilidade é o campo da invalidade de menor gravidade nas situações 
que, presumivelmente, não lesão interesses públicos ou sociais. Por essa 
razão, ao contrário das situações de nulidade, a anulabilidade apenas pode 
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ser suscitada pelos diretamente interessados. A tutela legal é apenas posta 
à disposição dos interessados e não da coletividade; apenas eles podem se 
valer dela ou não [...] A nulidade ou a anulabilidade podem atingir a 
totalidade ou parte do negócio jurídico; a nulidade parcial ou a anulabilidade 
parcial não contaminam a totalidade do negócio jurídico sempre que este 
possa sobreviver sem a parte deficiente [...] A consequência da decretação 
judicial da nulidade ou da anulabilidade é a mesma, isto é, desconstituem-
se os efeitos produzidos desde o início do negócio jurídico, salvo exceções. 
As partes voltam ao estado anterior. Há situações, todavia, que não podem 
ser desconstituídas, porque já se consumaram no passado (LÔBO, 2012, p. 
279-281). 

 

 Aponta ainda, de forma clara, as características convergentes e divergentes 

acerca da nulidade e anulabilidade, nos seguintes termos: 

 

As duas espécies têm em comum privar o negócio jurídico de qualquer 
efeito, retendo-o no plano da validade. Em razão disso operam retroagindo, 
para apagar os efeitos totais ou parciais correspondentes produzidos desde 
o início, na grande maioria das hipóteses. A partir daí, as características 
divergentes singularizam as duas espécies, que podem ser assim 
comparadas:a) interesse protegido: social na nulidade; particular na 
anulabilidade;b) legitimidade para exigir a invalidade: qualquer pessoa 
interessada ou o membro do Ministério Público, na nulidade; apenas o 
interessado direto, assim entendida a pessoa diretamente prejudicada, na 
anulabilidade;c) decretação de ofício, pelo juiz: permitida a nulidade; não 
permitida na anulabilidade;d) desconstituição dos efeitos: absoluta na 
nulidade, razão por que se costuma dizer que o nulo não produz efeitos; 
relativa na anulabilidade, quando determinadas circunstâncias não 
recomendam que seja retroativa;e) convalidação ou confirmação do 
negócio: impossível na nulidade, pois nem o longo tempo é capaz de tornar 
válido o nulo, até porque seria uma contradição nos termos; possível na 
anulabilidade, em virtude de ato de vontade positiva ou da inércia do 
interessado prejudicado;f) decadência ou prescrição: inaplicável na 
nulidade, que é imprescritível, podendo ser reclamada ou declarada a 
qualquer tempo; aplicável na anulabilidade, pois é da natureza desta que a 
pretensão seja exercida no tempo máximo definido pela lei, após o que o 
negócio jurídico torna-se definitivamente eficaz. (LÔBO, 2012, p. 281-282). 

 

 Traz a possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo desde que 

contenha “os elementos essenciais de substancia exigidos para a validade do novo 

negócio jurídico, a saber: a manifestação de vontade, o conteúdo, a licitude e 

possibilidade do objeto, a capacidade das partes” (LÔBO, 2012, p. 292). Lembra 

ainda que a conversão não salva o negócio originário, mas apenas vale-se deste 

para constituir novo negócio sem vícios. “A conversão só é possível se as partes 

estiverem de boa-fé, o que afasta as hipóteses de comportamentos fraudulentos e 

de má-fé” (LÔBO, 2012, p. 292). Já nos “atos anuláveis por erro, dolo coação, lesão 

e estado de perigo a ratificação tem a consequência de extinguir a ação de 

anulação” (LÔBO, 2012, p. 295), por isso, a “confirmação é irretratável, em razão da 
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segurança jurídica, não podendo flutuar ao sabor dos humores dos interessados” 

(LÔBO, 2012, p. 295). 

 Adverte, no entanto, que o negócio anulável poderá prescrever com o decurso 

do tempo, ou seja: 

 

É facultado ao interessado promover a anulação judicial do negócio jurídico, 
desde que o faça no prazo máximo de quatro anos, nas hipóteses de erro, 
dolo, coação, fraude contra credores, lesão, estado de perigo e de atos 
praticados por menores relativamente incapazes. Há, também, o prazo de 
dois anos para a anulação dos negócios jurídicos para as demais hipóteses 
de anulabilidade, como regra geral. O início do prazo decadencial (termo 
inicial) pode variar, de acordo com as circunstâncias. O prazo supletivo de 
dois anos começa a correr com o próprio início do negócio jurídico. 
Igualmente, conta-se do início do negócio jurídico o prazo para anulação em 
virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, 
porque é o momento em que se exterioriza a vontade viciada, abrindo-se a 
possibilidade para o interessado pleitear a anulação. Diferentemente ocorre 
com a coação, pois enquanto perdurar a ameaça presume-se que o coagido 
não possa exercer livremente sua vontade; apenas quando 
comprovadamente cessar a coação começa a correr o prazo decadencial 
(LÔBO, 2012, p. 296-297). 

  

Coelho (2010, p. 326) aponta para a distinção entre negócio jurídico existente 

e válido: 

 

Existência e validade do negócio jurídico são atributos diferentes. Existe o 
negócio jurídico quando um sujeito de direito faz uma declaração de 
vontade sobre um objeto possível com a intenção de produzir determinados 
efeitos, e desde que estes estejam previstos em norma jurídica como 
produzíveis por aquela declaração. Existente, o negócio jurídico pode ser 
válido ou inválido. 
 

 Segue a linha da maioria da doutrina acerca dos requisitos de validade do 

negócio jurídico, ou seja, deve-se observar o disposto no artigo 104 do Código Civil 

Brasileiro. Na inobservância de alguns desses requisitos o negócio jurídico é nulo. 

 Já os negócios jurídicos que contenham algum defeito (erro, dolo, coação, 

estado de perigo ou lesão) são passíveis de anulação, é o que a doutrina chama de 

negócio jurídico anulável.  

 O erro se caracteriza pela “decisão tomada em função de falsa representação 

da realidade” (COELHO, 2010, p. 344). Porém, não é qualquer erro que pode 

implicar na anulabilidade do negócio: “Se o erro é acidental (o sujeito teria praticado 

o negócio, mesmo que se tivesse apercebido dele antes) ou indesculpável (o sujeito 
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não se apercebeu de erro perceptível por pessoa com diligência normal), o negócio 

jurídico é válido” (COELHO, 2010, p. 344). 

 Ocorre o dolo “quando uma parte assume obrigações manifestamente 

desproporcionais à prestação oposta, por premente necessidade ou inexperiência” 

(COELHO, 2010, p. 347). Em suas palavras:  

 
O dolo é o expediente malicioso que induz alguém a praticar certo negócio 
jurídico. Quando a parte vítima do dolo não teria praticado o negócio jurídico 
caso tivesse percebido, a tempo, o engodo, ele é inválido. Se, por outro 
lado, a parte foi enganada acerca de aspecto não essencial do negócio ou 
de seu objeto, e o teria praticado mesmo sabendo da verdade dos fatos, 
terá direito de ser indenizada pelos danos que sofrer, preservando-se a 
validade do negócio jurídico (COELHO, 2010, p. 351). 

 

 Já a coação corresponde a um “constrangimento da vontade da parte 

declarante, por meio da ameaça de violência física ou moral, feita pelo próprio 

destinatário da declaração ou por terceiros” (COELHO, 2010, p. 352). A coação que 

torna o negócio jurídico anulável é aquela que leva a parte a se sentir ameaçada, ela 

própria ou sua família. 

 O estado de perigo se caracteriza pelo “defeito externo de consentimento” 

(COELHO, 2010, p. 354) onde o sujeito se vê obrigado a contrair determinada 

obrigação demasiadamente onerosa.Existem, por isso, dois graus de invalidade do 

negócio jurídico. A nulidade absoluta, que é a punição extrema de quem pratica um 

negócio nulo e a nulidade relativa ou a anulabilidade, que é uma punição mais 

branda. “Distingue a lei, na verdade, uma hipótese da outra em atenção aos valores 

socialmente difundidos” (COELHO, 2010, p. 358). 

 O autor diferencia o negócio jurídico nulo do anulável por quatro aspectos 

assim relatados: 

 

(a) quanto aos efeitos; (b) quanto às pessoas legitimadas para arguir a 
invalidade; (c) quanto à possibilidade de ratificação; (d) quanto à 
prescrição.O negócio jurídico nulo não produz nenhum efeito jurídico. 
Melhor, os efeitos jurídicos que produziu devem ser desconstituídos. [...] já o 
negócio anulável produz seus efeitos até a decretação da invalidade [...] Só 
os interessados são legitimados a postular a decretação da anulação do 
negócio relativamente inválido. No caso dos absolutamente inválidos, além 
dos interessados, também o Ministério Público, nos feitos em que intervier, 
está legitimado para requerer a declaração de nulidade. A seu turno, o juiz 
só pode declarar, de ofício, a nulidade de negócio jurídico, mas não pode 
decretar a anulação sem que o interessado a postule [...] Só o negócio 
jurídico anulável comporta ratificação pelas partes. É juridicamente 
inexistente a ratificação do negócio nulo. Por outro lado, o direito de postular 
a nulidade do negócio jurídico não se perde com o decurso do tempo, mas o 
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de buscar a anulação, sim.  A nulidade é causa imprescritível de invalidação 
do negócio jurídico, mas a anulabilidade está sujeita a prescrição 
(COELHO, 2010, p. 359-361). 

 

 Assevera ainda que “[...] declarada a nulidade ou decretada a anulação do 

negócio jurídico, devem as partes retornar à situação anterior” (COELHO, 2010, p. 

361). Porém, nem sempre será possível o retorno do status quo ante do negócio, 

sendo assim, neste caso, deverá haver uma indenização equivalente. 

 Entende que nem sempre o negócio nulo será aquele que fere interesse 

público. Para ele, o negócio jurídico inválido “é nulo quando corresponde a ações 

humanas que a sociedade repudia com maior intensidade” (COELHO, 2010, p. 364). 

Contudo, “a anulação do negócio jurídico atende, sempre aos interesses da órbita 

privada dos sujeitos que deles participam ou são por eles envolvidos” (COELHO, 

2010, p. 365-366). 

 Além da observância da lei, para se verificar a validade do negócio jurídico, 

Mello também aponta a boa-fé como condição de validade dos atos jurídicos. Com 

isso, “a boa-fé, segundo a doutrina fundada nas disposições de alguns Códigos 

Civis, seria elemento a considerar quanto à execução e à interpretação dos negócios 

jurídicos” (MELLO, 1999, p. 77). 

 No que tange a licitude do objeto, o autor ressalva que, para a verificação de 

sua existência, tem que levar-se em conta não só o aspecto da legalidade, mas 

também a questão da moralidade. Em suas palavras, “objeto ilícito é aquele 

contrário ao direito, portanto, não somente à lei, mas também à moral, aos bons 

costumes” (MELLO, 1999, p. 79). Considera ainda dois tipos de nulidade, quando o 

assunto é a nulidade por contrariedade a lei ao afirmar que: 

 

(a) nulidade textual, expressa ou cominada, quando esta vem taxativamente 
declarada na lei (Código Civil, art. 145, V; CPC, art. 243); e(b) nulidade 
virtual ou não cominada (código Civil, art. 145, II; CPC, arts. 243 e 244), que 
resulta da violação de norma jurídica cogente, proibitiva ou impositiva, que 
seja omissa quanto à nulidade e que não defina outra espécie de sanção 
para ao caso de ser transgredida (MELLO, 1999, p. 79-80). 

  

Os artigos do Código Civil supracitados fazem referência ao Código Civil de 

1916, uma vez que a obra pesquisada foi escrita antes da vigência do atual Código 

Civil. Assim, o art. 145, V corresponde ao atual artigo 166, VII e o art. 145, II se 

refere ao atual artigo 166, II. Para o autor “se a lei declara nulo certo ato ou lhe nega 
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efeito (= nulidade expressa), não há maiores dificuldades quanto a aplicar-lhe a 

sanção de nulidade” (MELLO, 1999, p. 80). Contudo, ao se tratar de nulidade virtual 

o autor pondera: 

 
Quando, no entanto, se trata de nulidade virtual, não cominada, a solução 
dos casos não é tão simples assim. Inicialmente, é necessário levar-se em 
conta que nem toda norma jurídica cogente tem a nulidade como 
consequência para o caso de sua violação. Por isso, não é correta a 
afirmativa de que a violação de norma cogente tem sempre a nulidade como 
sanção, porque depende de como aprópria norma jurídica trata a infração. 
Se a norma jurídica prevê outra penalidade para o ato que a infrinja, não 
haverá nulidade. Diferentemente, se a norma jurídica for omissa, isto é, se 
não especifica qualquer outra sanção, nulo será o ato jurídico que a viole 
(MELLO, 1999, p. 80). 

 

 Na mesma linha da maioria dos autores civilista, a anulabilidade é medida 

mais branda a ser aplicada aos atos praticados com algum vício: 

 

É sanção que se atribui ao ato jurídico em consequência de certas 
circunstâncias que a lei considera causadoras de deficiência em elemento 
de seu suporte fático. Nos sistemas jurídicos, em geral, e no brasileiro, em 
particular, constitui o grau mais leve das sanções de invalidade imputável 
aos atos jurídicos (MELLO, 1999, p. 107). 

  

Assim, para que não exista o vício da vontade “[...] é necessário, no trato dos 

atos jurídicos, que sejam considerados três dados essenciais: (a) a exteriorização da 

vontade, (b) o querer a manifestação e (c) a vontade em si mesma (= conteúdo)” 

(MELLO, 1999, p. 115). Por esta razão: 

 

(a) a falta de exteriorização de vontade consciente (= não há manifestação 
ou a manifestação é contra o querer – vis absoluta) constitui questão de 
suficiência do suporte fático e, portanto, tem por consequência a 
inexistência do ato jurídico;(b) se há exteriorização consciente da vontade, 
mas esta é defeituosa, o suporte fático é suficiente, no entanto, deficiente, 
donde existir o fato jurídico, porém, inválido ou ineficaz (MELLO, 1999, p. 
116). 
 

 Logo, existem algumas espécies que viciam a manifestação da vontade 

elencadas no art. 171 do Código Civil que podem levar a anulabilidade do negócio 

jurídico. Além dos casos expressamente declarados na lei, torna-se anulável o 

negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de 

erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.  

 Para ele, “o erro implica uma divergência inconsciente entre a vontade e a 

sua manifestação” (MELLO, 1999, p. 117).  Já o dolo ele o divide em não validante 
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ou casual sendo que “o figurante que dele foi vítima concretizaria o negócio, ou o 

faria por outro meio, se conhecesse a realidade, não há anulabilidade, mas simples 

dever de indenizar” (MELLO, 1999, p. 136) e invalidante que, em suas palavras, é a: 

 

[...] ação ou omissão intencionais de um dos figurantes, ou de terceiros, 
neste caso com o conhecimento de um deles, com a finalidade de induzir, 
fortalecer ou manter o outro figurante em falsa representação da realidade, 
visando, em benefício próprio ou de terceiros, a que pratique ato jurídico 
que não realizaria se conhecesse a verdade (MELLO, 1999, p. 131). 

  

Sob a coação, diz que existe a coação física e a moral (psicológica) e que 

“por força da coação, há uma incoincidência entre a vontade exteriorizada e a 

vontade real” (MELLO, 1999, p. 145). Nessa modalidade de defeito do negócio 

jurídico o agente se vê entre “ceder à violência moral, praticando o ato que dele se 

quer extorquir, ou a ela resistir, sofrendo as suas consequências danosas” (MELLO, 

1999, p. 145). Mas não se pode atribuir uma característica geral a nulidade, uma vez 

que nem todas essas características poderiam ser aplicadas de forma absoluta a 

todos os casos, existem exceções. A máxima de que todo ato jurídico nulo é 

ineficaz, ou seja, não gera qualquer efeito, não pode ser tida como verdade 

absoluta. Como exemplifica: 

 

(a) no campo do direito material, há situações em que o ato nulo produz, 
plenamente, a sua eficácia própria.O matrimônio nulo em que os cônjuges 
estavam de boa-fé quanto à existência de impedimento dirimente absoluto 
para casar (=casamento putativo), por exemplo, produz sua eficácia plena 
até a decretação da nulidade (MELLO, 1999, p. 182). 

 

 Tirando os casos excepcionais, regra geral, o ato jurídico nulo será ineficaz e 

não produzirá efeitos, ou melhor, a eficácia “aparente” será desconstituída. Em lado 

oposto está o ato anulável que “[...] gera, desde logo, toda a sua eficácia jurídica, 

perdurando até que seja desconstituído por sentença, ou tornando-se 

definitivamente se decorrido o prazo prescricional” (MELLO, 1999, p. 185). 
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3 PERSPECTIVA DO DIREITO PRIVADO NO CONTEXTO DOS NOVOS 

ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL. O 

PLURALISMO JURÍDICO MODERNO NA VISÃO DE IVONE FERNANDES 

MORCILIO LIXA 

 

3.1 A lógica monista e o mito da modernidade 

 

 Segundo Lixa (2013) a lógica monista se traduz num verdadeiro mito da 

modernidade. Para ela, não foi por acaso que o contratualismo proposto por 

Hobbes, Locke e Rousseau estava centrado num modelo jus naturalista específico. 

Por isso, edificado a partir do que eles consideravam uma nova ordem social e 

política subordinada a uma justiça comum racional, elaborada de tal maneira que a 

sua compreensão se aproximasse do novo método científico inaugurado pelas 

ciências naturais que, por sua vez, seria capaz de unificar a ordem sociopolítica1.  É 

exatamente a partir dessa estreita relação entre racionalização política e jurídica que 

se torna possível compreender a chamada doutrina do monismo jurídico que se 

manifesta na relação entre uma suprema racionalização do poder do soberano “e a 

positividade formal do Direito quando ao Estado é atribuído o monopólio exclusivoda 

produção da norma jurídica2” (LIXA,2013, p. 127). 

 O positivismo jurídico e o normativismo tornam-se assim um paradigma da 

modernidade que, por sua vez, dá lugar a outro pressuposto do Direito Moderno: a 

                                                           
1
Segundo a mesma autora: “para Rousseau ser moralmente livre significa agir de acordo com leis que  

o próprio prescreveu, leis que promovem o bem comum definido pela vontade geral. A vontade geral 
não coincide necessariamente com a vontade de todos. O que generaliza a vontade não é o número 
de vozes, mas o interesse comum que as une. É, nesta concepção que se funda o corpo político; a 
recíproca obrigação política horizontal – cidadão para cidadão – e vertical – do cidadão para com o 
Estado. Nessa indissociável relação é que se compreende o objetivo do Direito moderno de combinar 
a máxima indisponibilidade com a máxima instrumentalidade. Por outras palavras, o Direito não pode 
servir de instrumento de violação da vontade geral e deve ser tão universal e abstrato como a 
vontade que o justifica” (LIXA, 2013,  p. 127).  
2
Dado o seu caráter de racionalização/universalização, este seria também o perfil do Direito Privado 

brasileiro, uma ordem normativa estatal imposta pelos colonizadores e que viria substituir as práticas 
costumeiras do direito nativo de caráter informal.  
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supremacia de uma nova hermenêutica em que o saber racional sobre o Direito 

converte-se também em correta interpretação das normas. Neste sentido “a 

metodologia positivista absorveu e acabou por confundir-se com a atividade 

hermenêutica, reduzindo de maneira inquestionável a realidade jurídica a um 

conjunto de normas de sentido imanente” (LIXA, 2013, p. 128). 

 Este perfil jurídico/normativo – a positivação do direito – é fruto de um longo e 

complexo processo. Nele estão implicados fatores de caracteres políticos, sociais e 

ideológicos sedimentados pelos interesses da burguesia em ascensão. Processo 

que transformou a racionalização em estatização do direito materializado no 

fenômeno moderno da codificação que acabou por produzir progressivamente um 

sistema normativo complexo. Esta a razão pela qual, para sua interpretação e 

aplicação, tornou-se imprescindível a intermediação de juristas profissionais 

especializados, cuja tarefa hermenêutica, enquadrada no campo epistemológico – 

metodológico/formal, passou a adquirir status de instância racional do texto legal que 

objetivava superar a “aparente contradição da ordem dogmática adequando o 

significado da norma ao contexto de sua aplicação” (LIXA, 2013, p. 129).   

 Tratava-se, como aliás se trata de teorias hermenêuticas de matriz formal 

legalista,em que não se põe em relevo a elaboração de um saber jurídico-normativo 

que se sincronizado com uma justa compreensão de questões concretas. Pelo 

contrário, “dirigem todo o esforço no sentido de elaborar „corretos‟ critérios, cânones 

ou procedimentos capazes de produzir uma „boa‟ interpretação no sentido mais 

exegético possível” (LIXA, 2013, p.129). Apropriando-se das observações 

formuladas por Castanheira Neves conclui afirmando que se trata de uma 

hermenêutica jurídica definida como  

 

[...] pura idealidade prescritiva proposicional manifestada e subsistente 
numa intencionalidade linguística-sistematicamente significante perante um 
mundo a revelar só no modo como essa significante idealidade o pensa, ou 
seja, tarefa compreensiva da norma-prescrição fechada em significação e 
idealidade. (LIXA, 2013, p. 129). 

 

3.2 O Mal-estar na Cultura Jurídica. A Ressignificação hermenêutica 

 

 A aludida autora procura demonstrar o esgotamento do saber jurídico 

moderno, centrado num discurso que difundia uma sólida ciência centrada na 

racionalidade e autonomia do Direito. Esta versão jurídica da modernidade que 
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serviu de base para legitimar e promover a expansão do Estado liberal capitalista 

passou a demonstrar sinais de esgotamento3. 

 Fala especificamente em perspectiva pluralista emancipadora derivada dos 

movimentos sociais ou das práticas sociais dos excluídos. A prática jurídica pluralista 

que se efetiva mediante cinco elementos. Dois deles voltados para conteúdos e 

elementos constitutivos: da emergência de novos sujeitos coletivos de direito e a 

satisfação de necessidades humanas fundamentais.Os outros três voltados para 

ordenação prático-procedimental dirigidosà reordenação do espaço público a serem 

exercitadas por meio de práticas políticas descentralizadas e participativas, para a 

constituição de uma ética da alteridade e, por fim, a construção de uma realidade 

jurídica emancipatória4. 

 Interessante notar que, segundo ela, esses novos sujeitos coletivos de direito 

– atuantes e autodeterminados, funcionando em busca de consensos moralmente 

aceitáveis e a serem instituídos no mesmo espaço sociopolítico – surgiram no Brasil, 

a partir da década de 1970. Numa tentativa de atualizar esta perspectiva tome-se, 

como exemplo, o fato de ela referir-se a uma multiplicidade de práticas que se 

institui em um mesmo espaço sociopolítico, 

 

Inter atuantes de conflitos e consensos, oficiais ou não, que tem sua razão 
de ser nas necessidades existenciais, materiais e culturais humanas que 
vêm sendo negadas pelas forças do mercado e sua profunda penetração 
nos meios políticos, e que ainda vem sendo revigorado em consequência do 
neoliberalismo na segunda metade do século XX, que inviabiliza as formas 
democráticas de participação popular (LIXA, 2013, p. 134).  

 

 Só assim admite ser possível o aparecimento de formas de descentralização 

políticas, a partir de ativa ação dos setores populares que atuariam no sentido de 

encontrar uma nova hegemonia plural e democrática, desta feita fundada num 

contrato social e dentro de uma perspectiva de solidariedade tolerante.  

                                                           
3
Segundo Lixa (2013), “o pensamento jurídico crítico acabou por desvelar que o monismo é uma 

ficção do Direito moderno abrindo a possibilidade de discussão acerca do pluralismo jurídico. Embora 
o tema do pluralismo tenha surgido no início da segunda metade do século XX vinculado a estudos 
relativos aos Estados pós-coloniais nos quais passaram a conviver um „Direito estatal oficial‟ com as 
formas „não oficiais‟, „cotidianas‟ de solução de conflito, em particular no Brasil os estudos de Antônio 
Carlos Wolkmer, sem dúvida, representam um marco inovador no tema” (Lixa, 2013, p. 133). Refere-
se, em particular: WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova 
cultura no direito. São Paulo: Alfa-Ômega, 1994. 
4
Uma prática que admite a pluralidade está também centrada parte, como já ficou evidenciado, de 

uma ética da alteridade, para reconhecer a existência de sujeitos negados, “que possa romper com 
práticas jurídica formalistas tecnicistas justificadas por pressupostos idealistas e metafísicos 
absolutamente desvinculados dos reais interesses e necessidades humanas” (LIXA, 2013, p. 134).   
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 Um exemplo de atualização deste novo perfil questionador e insurgente do 

perfil legislativo, jurídico-político e hermenêutico que envolve o Direito de 

Propriedade, as teorias tradicionais dos contratos e dos negócios jurídicos, é 

exatamente aquele desencadeado pelo Movimento Ocupe Estelita.  

 Por mais que os chamados “poderes instituídos”, as grandes corporações e a 

grande mídia tenham tentando desqualificá-lo ele foi capaz de mobilizar vários 

setores da sociedade, dentre eles, intelectuais, artistas, cientistas, professores, 

organizações e universidade públicas e privadas – Ordem dos Advogados do Brasil, 

Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco, 

Instituto de Arquitetura do Brasil, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco e Observatório do Recife com o objetivo de impedir a Execução do 

Projeto Novo Recife que, segundo aquele movimento, as pessoas e demais 

instituições envolvidas, o mesmo não atende aos interesses da população, agride 

normas ambientais, urbanísticas e aquelas relacionadas com o patrimônio público.  

 Ainda não se sabe o destino do movimento. O fato é que o mesmo conseguiu 

não só o envolvimento de tantas pessoas – intelectuais, artistas, alunos, professores 

profissionais liberais, dentre outros – e tantas organizações – públicas e privadas -, 

mas, também envolver a Prefeitura da Cidade do Recife para, a partir de vários 

encontros e reuniões, traçar diretrizes a serem consideradas no redesenho do 

projeto5. 

 As estruturas legislativas, políticas e hermenêuticas que envolvem o Monismo 

Jurídico, no âmbito do Direito Privado, seriam capazes de transformar um projeto 

dessa magnitude? Ou, numa visão invertida: seriam capazes de permitir a inserção 

de interlocutores sociais, entidades privadas e públicas para, reunidas com a 

Prefeitura da Cidade do Recife e demais poderes instituídos, buscar a alteração de 

um projeto já aprovado, mesmo que ele agride normas ambientais, urbanísticas e 

aquelas relacionadas ao patrimônio público? O espaço “privilegiado” seria apenas e 

                                                           
5
O fato concreto é que, por conta do Movimento Ocupe Estelita o Projeto Novo Recife, forjado de 

maneira a atender prioritariamente aos desejos e interesses das corporações envolvidas, não será 
mais o mesmo.  Diz um trecho da matéria publicada pelo Jornal do Commercio intitulado “Acordo 
parcial sobre Novo Recife”: “As negociações para se buscar um consenso sobre o Projeto Novo 
Recife, a ser executado no Cais José Estelita, no bairro de São José, começam a voltar a fluir. Após 
uma reunião comandada pelo prefeito Geraldo Júlio que durou mais de seis horas, na sede da 
prefeitura, integrantes do Movimento Ocupe Estelita e de sete entidades da sociedade civil chegaram 
a um acordo parcial sobre ajustes nos procedimentos para o redesenho do projeto [...] Outro ponto é 
submeter o projeto, depois de alterado, a órgãos ambientais, de cultura e de patrimônio histórico”.  
Jornal do Commercio. Caderno Cidades. Acordo parcial sobre Novo Recife. Dia 5 de julho de 2014, p. 
3. 
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restritivamente o chamado acesso à justiça? Não fossem os movimentos sociais, o 

belíssimo espaço destinado hoje ao Hospital da Tamarineira – que fica localizado na 

zona norte desta mesma cidade do Recife – já tinha se transformado em 

empreendimento comercial, de preferência, um Shopping Center.  

 É que o monismo jurídico não permite uma compreensão do direito que não 

esteja centrado no direito estatal como única fonte do direito. É nesta direção que 

Lixa (2013) acredita numa ressignificação hermenêutica, em que seja possível 

ampliar o espaço jurídico para além do estatal articulando saberes, práticas e ações 

coletivas inovadoras até então pouco reconhecidas. As múltiplas experiências das 

práticas pluralistas buscam capacitar operadores do direito e refletir acerca da 

atuação jurídica dos sujeitos coletivos enquanto expressão dos movimentos sociais, 

para tanto identificando espaços políticos nos quais se desenvolvem novas práticas 

sociais que anunciam direitos, mesmo os que estão além do formal legal, além de 

buscar sistematizar informações obtidas das práticas sociais com vistas a criar 

novas categorias jurídicas (LIXA, 2013, p. 136).  

 É por esse caminho que se acaba com a hermenêutica tradicional para 

substituí-la por um processo hermenêutico que inclua o espaço social, para que ele 

possa interferir nas relações contratuais privadas quando estas batem de frente com 

os interesses da sociedade, comprometem o meio ambiente e a natureza. Daí a 

interferência dos interlocutores sociais válidos – como aqueles antes relacionados – 

para, numa visão tripartite – partes contratualmente envolvidas, interlocutores 

sociais válidos e poder público – buscarem uma solução que atenda 

simultaneamente aos interesses de todos os envolvidos/implicados e ao bem 

comum.  

 Para encarar o pluralismo jurídico enquanto espaço de resistência e na 

construção de direitos humanos, afirma Wolkmer (2013) que o intento maior e 

inconteste neste início do novo milênio é como tomar parte deste cenário de 

mundialização neoliberal, mas sem deixar de estar consciente e agir no âmbito 

cultural da diversidade e da legitimidade regional. Trata-se de repensar um projeto 

social e político contra hegemônico, apto a redefinir os procedimentos clássicos 

entre os poderes estatal e societário, entre o universalismo ético e o relativismo 

cultural, entre a razão prática e a filosofia do sujeito, entre o discurso de integração e 
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a diversidade, entre as formas tradicionais de normatividade e as manifestações 

plurais não formais de jurisdição. 

 Do ponto de vista do direito dogmático ou do monismo jurídico é preciso 

ressaltar que a força da sociedade já vinha questionando os sentidos da liberdade e 

da igualdade, no contexto da compra e venda instituídos nos mercados capitalistas, 

para chegar a conclusão segundo a qual o consumidor e os donos dos negócios não 

mantém uma relação simétrica ou de igualdade.  

 Estas as razões pelas quais não se pode negar a influência também da Lei de 

Defesa do Consumidor na reconfiguração da autonomia da vontade, no âmbito do 

Direito Privado.  

 Sabe-se que as relações de consumo existem desde os primórdios do mundo. 

Sua normatização se fez necessária para regular a relação entre os sujeitos 

envolvidos, tendo como principal foco o consumidor hipossuficiente, assim como nas 

relações trabalhistas. Por isso, alerta Mello (apud GIANCOLI; ARAÚJO JR, 2013, p. 

24): 

 

Ser imperiosa e irremovível a necessidade que tem a comunidade de 
manter sob controle o comportamento de seus integrantes, contendo-lhes 
as irracionalidades e traçando-lhes normas obrigatórias de conduta, com o 
sentido de estabelecer uma certa ordem capaz de obter a coexistência 
pacífica no meio social. 
 

 A proteção jurídica consumerista “nos moldes conhecidos atualmente, tem 

início no final do século XIX, em conjunto com a luta dos trabalhadores dos 

frigoríficos de Chicago, os quais pleiteavam melhores condições de salário” 

(apudGIANCOLI;ARAÚJO JR, 2013, p. 25). 

 Tal perspectiva se assemelha muito aos movimentos sociais trabalhistas, em 

que se exigiam melhores condições de trabalho e uma proteção específica aos 

trabalhadores vulneráveis a todo tipo de intempéries.  

 Para Tartuce e Neves(2014, p. 4) as normas de direito do consumidor são 

normas adaptadas “à realidade contemporânea da pós-modernidade jurídica”. 

Entendendo por pós-modernidade exatamente o rompimento de paradigmas, 

através de protestos e movimentos sociais ocorridos em todo o mundo. Nesse 

sentido, Tartuce e Neves (2014, p. 5) entende que a defesa dos direitos 

consumerista “constitui uma típica norma pós-moderna, no sentido de rever 
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conceitos antigos do Direito Privado, tais como o contrato, a responsabilidade civil e 

a prescrição”. 

 

4 A AUTONOMIA DA VONTADE NO ÂMBITO DA DOUTRINA JURÍDICO-

TRABALHISTA CLÁSSICA E A DESCONSTRUÇÃO DO MITO DA 

SUPERIORIDADE JURÍDICA PARA COMPENSAR A INFERIORIDADE 

ECONÔMICA 

 

4.1 A Doutrina Clássica. Os autores brasileiros, portugueses e latino-americanos 

 

 A autonomia da vontade do direito privado foi recepcionada pelo  

Direito do Trabalho e sofreu algumas adaptações.   

 Segundo Sussekind, Maranhão e Vianna (1999) a autonomia da vontade no 

direito do trabalho também sofre limitações. Pondera que a mesma subsiste no 

contrato de trabalho, seja na sua formação ou na estipulação de seu conteúdo, 

quando este for além das garantias já alcançadas. 

 

A autonomia da vontade individual, portanto, embora limitada no que 
respeita às condições contratuais mínimas, resultantes da lei, do contrato 
coletivo ou da sentença normativa, subsiste no contrato de trabalho, seja, 
necessariamente, na formação do contrato, que é um acordo de vontades, 
seja na estipulação de seu conteúdo quando este for além do mínimo legal 
(SUSSEKIND; MARANHÃO; VIANNA, 1999, p. 256). 

 

 Nas relações trabalhistas a autonomia da vontade se concretiza quando se 

fala do contrato, em especial, do contrato de trabalho. Contudo, sempre observando 

os limites legais.Para Nascimento (1976, p.135) “a autonomia da vontade é um 

princípio fundamental de direito e significa o poder de que dispõe o ser humano de 

agir, com as limitações impostas pelas ordens jurídicas”. 

 Pondera ainda, que a autonomia da vontade implica na manifestação de 

vontade dos indivíduos que devem estar em condição de igualdade. Diz que: 

 

A autonomia da vontade pressupõe a manifestação de vontade de pessoas 
que se encontram no mesmo nível de deliberação, “quando não paridade, 
pelo menos uma devida proporção entre os partícipes da relação jurídica”, 
porque do desequilíbrio pode uma parte ficar à mercê da outra, resultando 
um negócio leonino (NASCIMENTO, 1976, p.136). 
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 Ressalta também que, neste ramo específico do direito, o empregado está em 

condição de desigualdade com seu empregador. Em suas palavras: 

 
O contrato de trabalho, para o empregado, é constituído sob o império de 
uma necessidade econômica. Um empregado trabalha subordinadamente 
para um empregador, não apenas para cumprir uma necessidade social ou 
para encontrar no trabalho uma razão de realização pessoal, mas 
principalmente porque necessita de meios de subsistência suficientes para 
o atendimento das necessidades vitais que o oprimem e que serão providas 
através do salário que receberá (NASCIMENTO, 1976, p.137). 

 

 Barrostambém define autonomia da vontade como sendo o poder que detém 

os indivíduos de criar direitos conforme suas vontades, desde que observado os 

limitadores legais, ou seja: 

 

O princípio da autonomia da vontade autoriza os indivíduos a criarem 
direitos e a contraírem obrigações, mas por amor a regra de convivência 
social esse princípio subordina-se às imposições da ordem púbica, a qual 
fixa limites a essa autonomia.(BARROS, 2007, p. 507). 

 

 Para Moraes Filho (1971, p. 203), citando Hegel, “a relação da vontade é o 

próprio e verdadeiro terreno em que tem existência a liberdade”. Segundo o autor: 

 

Autonomia da vontade, diz, é a liberdade que têm as partes de regularem, 
elas próprias, as modalidades e condições dos seus compromissos, 
escolhendo o seu objeto, sem exigência ou tutela legal. Inspiram-se 
unicamente em seus próprios interesses e dão como garantia os seus 
consentimentos recíprocos validamente empenhados (MORAES FILHO, 
1971, p. 204). 

 

 Aqui também, Moraes Filho lembra que o Estado sempre garantiu o exercício 

da autonomia da vontade dos indivíduos, desde que respeitados a lei, a ordem 

pública e os bons costumes, ou seja: 

 

Livres e isolados no mundo social, numa condição de poeira, na expressão 
de Duguit, garantia o Estado aos indivíduos plena autonomia de querer, 
exigindo exclusivamente que cumprissem a palavra empenhada, sem 
nenhum vício de consentimento. Só da sua vontade dependiam os seus 
próprios negócios, desde que respeitados a lei, a ordem pública e os bons 
costumes. Fora disso, nada devia ou podia perturbar seus 
patrimônios.(MORAES FILHO, 1971, p. 204). 

 

 Para De Page a lei deve atuar de forma subsidiária à vontade das partes, ou 

seja, em último caso o Estado atuaria de forma a garantir o equilíbrio negocial, neste 

sentido: 
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A lei não é chamada a intervir senão na falta de vontade formalmente 
expressa pelas partes, em caso de silêncio ou de carência das vontades 
particulares. Em princípio, domina o primado destas; e a lei não 
desempenha um papel principal, mas subsidiário (DE PAGE apud MORAES 
FILHO, 1971, p. 205). 
 

 Também entende que, embora a autonomia sofra limitações por parte do 

Estado, ainda assim, esta deve subsistir no contrato de trabalho. É que: 

 

A autonomia da vontade individual, portanto, embora limitada no que 
respeita às condições contratuais mínimas, resultantes da lei, do contrato 
coletivo ou da sentença normativa, subsiste no contrato de trabalho, seja, 
necessariamente, na formação do contrato, que é um acordo de vontades, 
seja na estipulação de seu conteúdo quando este for além do mínimo legal 
(MARANHÃO apud MORAES FILHO, 1971, p. 210). 

 

 A lei consolidada desponta, em seu artigo 444, a autonomia do empregado e 

do empregador no ato da celebração do contrato de trabalho, contudo, desde 

observado as normas de proteção do trabalhador. Para Russomano, empregado e 

empregador possuem amplo poder deliberativo quando da celebração do contrato 

de trabalho: 

 

Fiel à sua linha contratualista, a Consolidação, no artigo supra (444), revela 
que se dá à vontade do empregado e do empregador, no ato da celebração 
do contrato, amplo poder deliberativo. São as relações contratuais de 
trabalho objeto da livre estipulação dos interessados. Essa é a premissa 
central. A própria lei faculta às partes a discussão das condições e das 
disposições nelas contida (RUSSOMANO apud MORAES FILHO, p, 210). 
 
 

 Embora se verifique uma suposta “liberdade absoluta” sobre a autonomia da 

vontade, a doutrina trabalhista também assinala que esta manifestação deve se dar 

de forma válida.Nessa direção, segue Alvese Malta (1979, p. 332-333): 

 

Para a validade dos atos jurídicos é necessário que se evidencie que houve 
o ânimo de praticá-los, podendo a manifestação válida de vontade, de um 
modo geral, inclusive em nossa disciplina, ser expressa ou tácita. É 
expressa quando o agente, por escrito ou oralmente, externa sua intenção 
de modo inequívoco, declarando, por exemplo, perante testemunhas, que 
deseja praticar o ato (aceitar uma transferência, passar ao turno da noite, 
ser designado para certa função etc.). É tácita quando o agente, embora 
não demonstrando expressamente sua intenção, age de modo compatível 
com a prática do ato, como aconteceria se o empregado se mudasse para a 
casa que deveria ocupar ao iniciar a prestação de serviços para o 
empregador, consoante proposta deste. 
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 Já para Moraes Filho (1982), a validade da manifestação de vontade no 

direito trabalhista deve ser verificada com mais cautela, diante da desigualdade das 

partes que compõem essa relação: 

 
Para a validade de qualquer ato jurídico faz-se mister que a vontade do 
agente seja manifestada ou declarada sem nenhum vício de consentimento 
[...] Dada a manifesta desigualdade econômico-social das partes 
contratantes, devem ser redobrados os cuidados sobre a matéria em direito 
do trabalho. Tanto o erro ou a ignorância, como o dolo, a coação, a 
simulação, a fraude contra credores, invalidam a declaração de vontade, 
eivando o ato de vício que o podem tornar insubsistente (MORAES FILHO, 
1982, p. 202-203). 

 

 Na doutrina portuguesa a autonomia da vontade é entendida de maneira 

muito parecida com a nossa. Para Catharino(1981) essa manifestação ocorre no 

momento da celebração do contrato de trabalho, por isso: 

 

Em relação ao contrato de emprego, como a qualquer outro, a declaração 
ou a manifestação de vontade deve ser examinada como consentimento, 
formado mediante exteriorização de duas ou mais vontades que se 
conjugam. Neste sentido genético, de duas vontades ativas produtoras o 
consenso é elemento imprescindível a qualquer contrato, forme-se ou não 
de maneira instantânea (CATHARINO, 1981, p. 251). 

 

 Referido autor também demonstra sua preocupação em relação ao 

consentimento das partes ao contratarem. Tal preocupação é pertinente, uma vez 

que a desigualdade das partes nesta seara é subjacente: 

 

Em se tratando de contrato, de manifestação volitiva consensual, ao 
binômio liberdade-segurança há de ser acrescentado o da igualdade no 
consentir. A observação não poderia faltar, já que cuidamos do contrato de 
emprego. A vontade do empregado está muito mais condicionada que a do 
empregador, mesmo sendo esta pessoa natural, o que não necessita de 
demonstração. De todos os fatores condicionantes da vontade do 
empregado, o econômico é o mais evidente, sendo ele o mais responsável 
pelo aparecimento do próprio Direito do Trabalho, instrumento de reação 
contra um tipo de coação que se tornou socialmente intolerável, e que, 
infelizmente, no Brasil, veio a ter nova possibilidade com FGTS. Quem fica 
subordinado é muito menos livre do que quem subordina (CATHARINO, 
1981, p. 251-252). 

 

 Completa seu pensamento dizendo que 

 

A declaração ou manifestação volitiva serve de ponte entre o mundo interior 
do agente, no qual o ato começa a surgir, e o mundo exterior, no qual o ato 
se completa. Essa ponte entre o subjetivo e o objetivo suporta tráfego duplo 



58 
 

 
 

de influência: do agente para fora e do mundo real para dentro de si 
(CATHARINO, 1981, p. 263). 

 

 Dentre os autores latino-americanos,La Cueva(1978) sustenta que a vontade 

dos contratantes é elemento essencial para a realização do contrato. Logo, a falta de 

consentimento de qualquer delas pressupõe a inexistência do negócio jurídico.  

 

Si en el derecho civil la voluntad de los contratantes es el elemento primario 
y fundamental, al extremo de que según el art. 2224 del Código, la falta de 
consentimiento, esto es, la ausencia de voluntad para realizar el acto, 
produce se inexistencia, esa doctrina no puede aplicarse al derecho del 
trabajo, pues, si se analiza la cuestión desde el ángulo del trabajador, podrá 
éste separarse del trabajo en cualquier tempo con apoyo en el art. Quinto 
de la Carta Magna, y en el supuesto de que se viera obligado a trabajar por 
tener un arma a la espalda, en el instante en que recupere su libertad, 
también podrá separarse del trabajo y exigir la indemnización 
correspondiente, y si se mira el problema desde el ángulo del patrono, 
hemos expresado ya que las relaciones de trabajo pueden formase sin y 
aun en contra de su voluntad, así como también que para la aplicación del 
estatuto laboral es suficiente el hecho de la prestación del trabajo (LA 
CUEVA, 1978, p. 207-208). 

 

4.2 A doutrina clássica e os autores espanhóis  

 

 A doutrina espanhola, nas palavras de Leñerotambém se alinha a doutrina 

brasileira em que o acordo de vontade (autonomia da vontade) é livre, desde que 

não sejam contrárias à lei, à moral ou à ordem pública: 

 

La nota característica de la convención contractual, en su más amplio 
significado, es el del acuerdo de voluntades. Este acuerdo fija, libremente y 
sin reservas, los efectos jurídicos de las relaciones entabladas entre las 
partes. Para los romanos, se trataba de una verdadera lexcontractus. Estas 
voluntades son soberanas en su determinación: organizan como quieren y 
juzgan mejor los derechos y obligaciones que pretenden crear. “Los 
contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 
moral ni al orden público” (art. 1255 C.C); en este enunciado tenemos las 
tres normas que en todo Derecho, sea privado o público, limitan la 
autonomía de la voluntad contractual (LEÑERO, 1948, p. 116). 
 
 

 Valverde, Gutiérrez e Murcia fazem uma relação do direito civil com o direito 

do trabalho e aponta a autonomia da vontade como princípio basilar da propriedade 

privada implicando, assim, o exercício efetivo dessa liberdade pelos indivíduos, o 

que seria plenamente possível sua aplicação ao ramo jurídico especializado: 

 



59 
 

 
 

Autonomía de la voluntad, principio básico del Derecho patrimonial privado, 
que supone el ejercicio efectivo de un margen de libertad de los sujetos 
para establecer sus relaciones privadas y dotar-las de un contenido de 
derechos y obligaciones según sus conveniencias  e los objetivos que se 
propagan alcanzar; y normativa laboral como conjunto de prescripciones 
generales y objetivas, nascidas en la ley o en la negociación colectiva, que 
se aplican imperativamente a las relaciones laborales creadas por los 
contratantes (VALVERDE; GUTIÉRREZ; MURCIA, 1997, p. 484). 

 

 Alonso Oleaafirma que a autonomia da vontade deve ser compreendida como 

a liberdade plena que o indivíduo tem de manifestar sua vontade de acordo com sua 

conveniência. Assim, 

 

A regra da “autonomia da vontade [...], essência mesma do Código” (de 
Napoleão), desde o que se trasladou à generalidade das codificações do 
século XIX, repousando sobre um direito de propriedade que fortaleceu os 
poderes dispositivos de seu titular, liberando-os de entraves e, 
consequência, fortalecendo a liberdade contratual que lhe foi consubstancial 
(vertente, pois, do dogma voluntarista relativo à autonomia jurídica 
individual, junto a outras atualizadas com maior ou menor intensidade: 
liberdade de disposições mortis causa, de comércio, de trabalho), a 
autonomia da vontade, digo, travou uma relação estreita com o princípio de 
igualdade formal diante da lei, rejeitando explicitamente o de igualdade 
material: as circunstâncias pelas quais os cidadãos diferem estão além do 
caráter do cidadão; as desigualdades de propriedade e de indústria são 
como as desigualdades de idade, de sexo [...]; a natureza faz os fortes e os 
fracos [...]; haverá entre os homens desigualdades de trabalho [...], de 
consumo e de gozo (ALONSO OLEA, 1997, p. 342-343). 

 

 Martínezfaz uma ressalva em relação à autonomia de vontade no direito do 

trabalho. Embora esta possa ser utilizada por este ramo especializado, em nenhuma 

hipótese, o trabalhador poderá ter suas garantias mínimas desrespeitadas: 

 

Conforme al art, 3.1.c E.T, en el contrato de trabajo se pueden regular los 
derechos y obligaciones de empresario y trabajador, pero “sin que en 
ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones 
menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios 
colectivos”.Por consiguiente, en el contrato de trabajo no se pueden 
modificar las normas absolutamente imperativas, se pueden mejorar los 
mínimos y no se pueden superar los máximos legales o convencionales.Esa 
función reguladora del contrato individual, estableciendo condiciones más 
beneficiosas que las establecidas en leyes o en convenios, se puede 
efectuar de manera expresa o de manera tácita(MARTÍNEZ, 2008, p. 59-
60). 

 

 Na mesma esteira Ortegaet al. (1998, p. 87): 

 

Los derechos y obligaciones laborales se regulan también por la voluntad de 
las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin 
que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 
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condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y 
convenios colectivos. La función del contrato de trabajo es clara: puede 
modificar el derecho dispositivo o puede mejorar los mínimos legales, pero 
no puede empeorarlos ni contener cláusulas contrarias al derecho necesario 
absoluto o relativo máximo. 

 

 López e La Rosa dizem que, quando se celebra o contrato de trabalho, nasce 

uma relação jurídica em que decorrem obrigações para as partes. Pondera também 

que as obrigações contraídas podem ser de livre estipulação das partes, desde que 

não sejam contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Continua dizendo 

que a manifestação da autonomia da vontade, no Direito do Trabalho é muito mais 

limitada do que no Direito Civil, em virtude da desigualdade das partes. Nesse ramo 

especializado, 

 

El contrato de trabajo da nacimiento a una relación jurídica, la de trabajo, y 
es fuente de obligaciones surgen, en todo caso, para las dos partes. El 
conjunto de obligaciones puede ser acordado por los sujetos del contrato, 
pero siempre que no sea contrario a las leyes, la moral ni el orden público 
(arts. 1.255 Código civil y 3.1 LET, cuando dispone el objeto lícito de los 
pactos) [...] El contenido del contrato se encuentra, en gran medida, 
predeterminado en normas autónomas o heterónomas que se superponen a 
la voluntad de las partes: el principio de autonomía de la voluntad aparece 
fuertemente limitado en el Derecho del Trabajo, por virtud, entre otros 
factores, del principio de igualdad y que por ello es constitucionalmente 
justificable sacrificios de la esfera de lo individual en función de intereses 
colectivos tutelados por la representación del personal [...] los pactos 
individuales habrán de respetar lo dispuesto en las disposiciones legales y 
reglamentarias y en los convenios colectivos sin que puedan establecer, en 
perjuicio del trabajador, condiciones menos favorables o contrarias a las 
disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados. La voluntad 
de las partes tiene, pues, unos límites que derivan de la licitud del objeto, de 
la irrenunciabilidad (ineficacia de la renuncia) de derechos que el trabajador 
tenga reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario (art.3.5 
LET) y de la necesidad de causa lícita(LÓPEZ; LA ROSA, 1997, p. 646). 
 
 

  Dentre os autores espanhóis o entendimento é uníssono, no sentido de 

que o exercício da vontade das partes no contrato de trabalho, tem como 

pressuposto a liberdade,mas as garantias mínimas que a lei confere ao empregado 

devem ser rigorosamente observadas.  
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4.3 A doutrina clássica e os autores italianos 

  

 Galantinovai no mesmo sentido, ou seja, a vontade das partes não pode 

impedir o exercício de garantias mínimas, sobretudo, quando se lida com o direito do 

trabalho. 

 

[…] consente di reagire alla nullitá di singole clausole del contratto o con la 
nullitá dell'intero contatto o con la conservazione di esso  mediante la 
sostituzione delle singole clausole nulle. Invece, non ammette la 
compensazio, della nullitá, per sua natura insanabile, di singole clausole con 
altre più favorevoli al lavoratore.Dunque, l'intero contratto o i singoli instituti 
non possono constituire un nesso tale da impedire alla legge di scindere da 
essi la clausola nulla, sostituendo-la imperativamente contro la volontà 
stessa delle parti(GALANTINO, 1997, p. 60). 

 

 Gheracomplementa dizendo que a relação trabalhista é uma estrutura 

complexa e que a autonomia da vontade, nesta estrutura, deve ser vista com muita 

cautela, ou seja: 

 

In effetti, il rapporto di lavoro è costituito, essenzialmente, dalle due 
obbligazioni reciproche della prestazione di lavoro e della retribuzione, 
nonché dalle situazioni soggettive (obblighi, oneri, pretese, facoltà) 
strumentali alla loro attuazione. In relazione a tale struttura complessa del 
rapporto va allora sottolineato come, al suo interno, l'esecuzione del 
contratto e la concreta attuazione delle obbligazioni che ne scaturiscono al 
livello delle reciproche posizioni soggettive dei contraenti non è, di regola, 
demandata alla autonomia negoziale degli stessi poiché la legge si 
preoccupa di imporre - direttamente o indirettamente attaverso il rinvio alle 
norme dei contratti - tutta una serie di precise limitazioni al contenuto del 
contratto e, ancor più, ai comportamenti delle parti nella esecuzione dello 
stesso (GHERA, 1997, p. 82). 

 

 Já Sanseverino(1976) entende que o contrato de trabalho nada mais é do que 

um contrato de adesão, em que o empregado hipossuficiente exerce sua autonomia 

da vontade apenas aderindo a este. Para a autora, a liberdade pregada pela 

autonomia da vontade, nas relações trabalhistas, não é o da liberdade de discutir o 

conteúdo do contrato, mas apenas de dizer se quer ou não constituir essa relação. 

Sem dúvida, em matéria de contrato de trabalho, a autonomia individual se 

reduz, no nosso ordenamento e na maioria dos casos, a um simples ato de tácita 

adesão, por parte do trabalhador, ao que é o conteúdo fixado preventivamente pela 

relação que ele dá vida no momento da admissão ao trabalho. 
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Para o conceito de trabalho, o elemento essencial reside na liberdade do 

consenso para a constituição da relação, e não na liberdade do consenso para a 

determinação do conteúdo da relação. Ademais, o conteúdo de toda relação 

contratual é, sempre, mais ou menos, limitado por disposições imperativas ou de 

qualquer forma externas; e, neste sentido, poder-se-iam citar, sobretudo no terreno 

das relações econômicas, muitos outros contratos (p. ex. contratos de transporte, de 

seguros, etc.) em relação aos quais a autonomia individual sofre limitações 

frequentemente superiores às sofridas por essa mesma autonomia na esfera do 

contrato de trabalho. 

 

Assim, em matéria de trabalho, a diminuição da esfera de liberdade das 
partes na determinação do conteúdo do contrato respectivo, significa maior 
equilíbrio entre o peso das duas vontades contraentes. O contrato possui, 
do ponto de vista social, a missão de converter em formas pacíficas e justas 
situações que envolvem relações de violência e de supremacia do mais 
forte; ora, quando um ordenamento preestabelecido, levando em conta 
casos de inferioridade econômica e, portanto, de virtual violência, intervém 
para limitar a autonomia dos contraentes, não o faz derrogando a lógica do 
sistema, mas, sim, permite que o contrato continue a cumprir sua função 
social (SANSEVERINO, 1976, p. 115). 

 

 Na visão de Sanseverino (1976), o legislador, ao limitar a autonomia da 

vontade nas relações trabalhista, quis proteger o hipossuficiente. Caso contrário, 

diante da desigualdade das partes, ficaria inviável o cumprimento da função social 

deste. 

 

4.4 Autores que silenciam sobre o tema autonomia da vontade 

 

 Embora se trate de um tema relevante para compreensão da natureza jurídica 

do contrato individual de trabalho ou do contrato de emprego, impressiona a 

ausência de referências sobre o mesmo em inúmeras obras, sobretudo manuais, 

tanto aqueles escritos por juslaboralistas brasileiros como pelos autores latino-

americanos e europeus.   

 Para evitar meras transcrições dessas obras, a autora desta dissertação 

optou por transcrevê-las no anexo exclusivo (Anexo 2), como parte integrante das 

evidências empíricas confirmadoras das hipóteses previstas no presente estudo.  

 



63 
 

 
 

4.5 A desconstrução do Mito da Igualdade Jurídica para Compensar a Desigualdade 

Econômica. A Visão da Teoria Jurídico-trabalhista Crítica 

 

 Deve-se registrar finalmente que mesmo havendo um universo significativo de 

autores que procurarm equilibrar a autonomia da vontade com o poder patronal, em 

face da inferioridade econômica do empregado, nenhum deles aprofunda esta 

contradição que se encontra no próprio objeto do Direito do Trabalho. Ela se expõe, 

na medida em que essa mesma doutrina vem afirmado, faz tempo que, antigamente 

havia trabalho escravo/servil; agora, trabalho livre/subordinado. A partir deste 

argumento elegeu, como objeto deste ramo do conhecimento jurídico, o trabalho 

livre/subordinado procurando compensar ou superar a desigualdade ou a assimetria 

entre os sujeitos – empregado e empregador – e conceder superioridade jurídica 

àquele que é inferior nesta relação jurídica especial – o empregado.  

 Os autores pertencentes a escola crítica, mesmo reconhecendo a importância 

do Princípio da Proteção e seus caracteres – irrenunciabilidade, inderrogabilidade, 

indisponibilidade e ordem pública – entendem que, do ponto de vista epistemológico, 

não seria jamais possível superar esta contradição por: serem as partes, na relação 

jurídico-trabalhista, ontologicamente desiguais. Sempre que houver uma relação em 

que, de um lado, existe aquele que admite, assalaria, dirige e mantém um poder de 

comando ou disciplinar e, do outro, aquele que fica jurídica, econômica e 

psicologicamenete subordinado não é possivel superar esta assimetria, esta 

contradição. Daí porque esta relação, que se baseia na subordinação da força do 

trabalho ao capital,  cercar-se ainda mais de proteção6. 

 Além dos autores pernambucanos já referenciados, registro um livro 

importante para compreensão do poder do capital sobre o trabalho e a sugeição 

insuperável deste sobre aquele que foi escritor por Melhado (2003), reconhecendo 

                                                           
6
Embora não deixem de reconhecer a importância do Princípio da Proteção, autores pertencentes a 

escola jurídico-trabalhista crítica procuram ampliar os cânones desta proteção, para que ela vá além 
do trabalho livre/subordinado. É o que propõe o professor Everaldo Gaspar, nas obras aqui 
registradas além das dissertações e teses de mestrado defendidas por jovens pesquisadores perante 
o Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPE, muito dos quais transformaram suas 
dissertações em livro, como: D‟ÂNGELO, Isabele de Moraes. A subordinação no direito do 
trabalho: para ampliar os cânones da proteção, a partir da economia social ou solidária. São Paulo: 
LTr, 2014; GUERRA, Rogéria Gladys Sales. O princípio protetor no contexto da flexibilização do 
mercado de trabalho: uma visão prospectiva. Recife: Fasa, 2013; SIQUEIRA, Marcos Antônio 
Calheiros. A sistematização dos princípios de direito do trabalho e a reelaboração do seu 
princípio protetor: para uma análise crítica da flexisegurança. Recife: Fasa, 2013. 
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que, na experiência acadêmica brasileira esta crítica já podia ser encontrada no 

grupo de juristas que fazia parte do Direito Alternativo do Trabalho7. 

 Seguindo a mesma linha de Souto Maior (2011), afirma Ramos Filho (2012), 

que é exatamente o trabalho compreendido como força de trabalho que será objeto 

de regulação pelo Direito capitalista, em virtude de suas singulares características, 

que se procura estabelecer uma comparação com as demais formas de trabalho 

pré-capitalistas. 

Dito de outro modo: o que será objeto de regulação pelo Direito capitalista 

não é exatamente o trabalho prestado em condições capitalistas, mas as relações 

estabelecidas entre as classes sociais, quando o capitalismo se constitui em modo 

de produção hegemônico. A regulação incidirá sobre as relações de trabalho e não 

sobre o trabalho prestado em condições de produção capitalista, “legalizando a 

acumulação de riqueza fundada na exploração da força de trabalho e a distribuição 

de poder inerente às assimetrias objetivas existentes entre quem venda e quem 

compra a força de trabalho” (RAMOS FILHO, 2012, p. 15).  

 No ambito da literatura comparada pode-se registrar a compreensão  de 

Perez (1996). Para ele, nesta ordem de ideias convém assinalar a natureza 

essencial contraditória do Direito do Trabalho. Caráter que está presente no próprio 

nascimento deste setor do ordenamento, pois é resultado contraditório da pressão 

da clase trabalhaodra com a intenção de superar uma situação derivada das 

relações de produção existentes e da força da burguesia para fazer possível a 

sobrevivência das estruturas capitalistas.  

 

4.6 Diagnóstico sobre os sentidos da autonomia da vontade no Direito do Trabalho 

  

Após percorrer este largo caminho, para estabecer uma cartografia 

consistente sobre os diversos sentidos da autonomia da vontade, no âmbito da 

doutrina jurídico-trabalhista, foi possível chegar a seguinte conclusão: 

                                                           
7
Dentre eles, os autores que escreveram na obra: SOUZA JÚNIOR, José Geraldo de; AGUIAR, 

Roberto A. (Orgs). Introdução crítica ao direito do trabalho. Brasília: Universidade de Brasília, 
1993. (O Direito Achado na Rua, v. 2). Aprofunda-se a partir dos livros escritos por: GENRO, Tarso 
Fernando. Introdução à crítica do direito do trabalho. Porto Alegre: L&PM Editores, 1979; Idem. 
Direito individual do trabalho. São Paulo: LTR, 1995. 
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 a) autores que condicionam a autonomia da vontade do empregado ao 

conceito de superioridade jurídica para compensar a superioridade econômica do 

empregador: 21 (vinte e um). 

 b) autores que nada dizem sobre o tema: 15 (quinze). 

 c) autores que entendem ser impossível a superação da desigualdade entre 

os sujeitos da relação jurídico-trabalhista: 10 (dez).  

O gráfico abaixo traz uma síntese dos autores conforme os temas abordados. 

 

 

 

FIGURA 1: Autores Investigados 

Fonte: Elaboração da autora 
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5 AS TEORIAS DA NULIDADE E ANULABILIDADE NO DIREITO DO 

TRABALHO. A POSIÇÃO DA DOUTRINA JURÍDICO-TRABALHISTA 

CLÁSSICA 

 

 Sussekind, Maranhão e Vianna dizem que a nulidade, nas relações 

trabalhistas, será relativa quando prevalecer o interesse individual, desta feita sua 

declaração dependerá de ação judicial, sujeita com isso a prescrição:  

 

Na verdade, quando ocorrer violação de direito em que prevalece o 
interesse privado, individual, a nulidade será relativa. Sua declaração 
dependerá, pois, do exercício pelo empregado de ação judicial, sujeito, 
portanto, o direito violado, à prescrição na vigência do contrato. Caso típico 
é o da alteração unilateral das condições de trabalho fixadas, 
exclusivamente, pela vontade dos contratantes. A nulidade absoluta, assim, 
decorre da natureza predominante do interesse protegido pela norma, e o 
seu limite confunde-se com o da renúncia. Público o interesse protegido, 
ainda que se torne, também, necessária ação judicial para anular o ato; 
tratando-se de nulidade absoluta, a prescrição somente ocorrerá a partir da 
extinção do contrato (SUSSEKIND; MARANHÃO;VIANNA 1999, p. 257). 

 

 Poderam que a teoria da nulidade neste, ramo especializado, não pode ser 

aplicada tal qual entendem os doutrinadores civilistas, uma vez que não se pode 

devolver ao status quo ante a que se encontravam as partes contratantes. Caso haja 

entendimento diverso, o maior prejudicado será o empregado: 

 

Atingindo a nulidade o próprio contrato, segundo os princípios do direito 
comum, produziria a dissolução extunc da relação. A nulidade do contrato 
em princípio, retroage ao instante mesmo de sua formação. Quod nullum 
est nullumeffectumproducit. Como consequência, as partes se devem 
restituir tudo o que receberam, devem voltar ao status quo ante, como se 
nunca tivessem contratado.Acontece, porém, que o contrato de trabalho é 
um contrato sucessivo, cujos efeitos, uma vez produzidos, não podem 
desaparecer retroativamente. Evidentemente, não pode o empregador 
“devolver” ao empregado a prestação de trabalho que este executou em 
virtude de um contrato nulo. Assim, não é possível aplicar-se, no caso, o 
princípio do efeito retroativo da nulidade (SUSSEKIND; MARANHÃO; 
VIANNA, 1999, p. 258). 

 

 Contudo, no caso de ilicitude do objeto do contrato de trabalho, na ocorrência 

de má-fé do empregado este não poderá reclamar pagamento dos serviços 

prestados. Conforme apontam: 

 

Se a nulidade, entretanto, decorre da ilicitude do objeto do contrato, a 
menos que o empregado tenha agido de boa-fé, ignorando o fim a que se 
destinava a prestação de trabalho, já não poderá reclamar o pagamento do 
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serviço prestado: nemo de improbitate sua consequituractionem 
(SUSSEKIND; MARANHÃO; VIANNA; TEIXEIRA, 1999, p. 259). 

 

 Sussekindvai além quando fala que a declaração de nulidade tem efeito 

retrooperante, mas ressalva: 

 

A declaração de nulidade tem efeito retrooperante; mas no Direito do 
Trabalho, salvo no que tange à incapacidade jurídica dos contratantes e à 
ilicitude do seu objeto, o contrato deve sobreviver, sempre que possível, 
substituindo-se a cláusula nula pelo que a respeito decorre da lei ou de 
outras fontes de direito (SUSSEKIND, 2002, p. 234). 

  

E continua: 

 

Se o vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude consoante 
o preceituado no art. 147 supratranscrito, torna apenas anulável o ato 
jurídico, cumpre ponderar, no entanto, que a CLT considera nulos de pleno 
direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação das normas nela contidas (art. 9º); mas como já registramos, a 
nulidade, ainda que plena, de um ato jurídico, sempre que possível, não 
deve extinguir a relação de emprego (SUSSEKIND, 2002, p. 235). 
 
 

 Silvadiz que a nulidade no direito do trabalho apresenta contornos próprios, 

pois, para este ramo jurídico especializado, o que realmente importa é a proteção do 

trabalhador: 

 

[...] a nulidade em matéria de trabalho oferece aspectos próprios que podem 
ser resumidos nos seguintes princípios: 1) a nulidade não necessita ser 
declarada e nem mesmo reconhecida pela autoridade, podendo assim o 
trabalhador, a qualquer tempo, negar cumprimento ao ato nulo e exigir a 
satisfação da cláusula legal desrespeitada; 2) a nulidade de uma ou várias 
cláusulas não acarreta, necessariamente, a nulidade do contrato. Em tal 
hipótese, a nulidade afeta apenas as cláusulas que contrariam a lei, pois a 
preocupação maior é a proteção do trabalhador, a despeito das infrações 
cometidas na pactuação; 3) a nulidade age retroativamente em benefício do 
trabalhador que, assim, poderá exigir a contraprestação correspondente ao 
tempo da prestação de serviços. Assim, por exemplo, se houver sido 
estipulado entre as partes, um salário inferior ao legal, poderá o empregado, 
com base na nulidade de tal cláusula, exigir as diferenças respectivas, com 
apoio no mandamento legal e respeitada, naturalmente, a prescrição; 4) 
também a prescrição age de maneira especial, pois o transcurso do tempo 
não convalesce a cláusula nula, podendo a mesma ser alegada em 
qualquer ocasião. Podem prescrever os direitos do trabalhador, mas o 
decurso do tempo não terá o efeito de sacramentar a infração à lei. 
Contudo, existem autores que admitem a “adesão abdicativa”, pelo silêncio 
do interessado a respeito da nulidade dessa ou daquela cláusula contratual 
(LA CUEVA apud SILVA, 1983, p. 212-213). 
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 Nascimentocompreende que a palavra nulidade é abrangente e diz respeito 

aos atos nulos, anuláveis e inexistentes. Que assim pondera: 

 

O vocábulo nulidade é entendido no sentido amplo abrangendo o estudo 
dos atos denominados inexistentes, dos atos nulos e dos atos anuláveis. 
Ato inexistente é aquele que não chega a correr por falta de um dos seus 
elementos essenciais.O ato inexistente difere do ato nulo. Este tem vida no 
mundo jurídico. Nulo é o ato jurídico que por vício essencial não produz o 
efeito de Direito correspondente. Anulável é o ato que tem um elemento 
viciado, porém esse vício não é essencial. A doutrina sustenta que 
enquanto do ato nulo não deriva nenhum efeito jurídico, do ato anulável 
podem derivar alguns, enquanto não for declarada a sua ineficiência através 
de pronúncia judicial (NASCIMENTO, 1976, p. 315). 

 

 Martinez (2011, p. 137)diz que a nulidade retira todos os efeitos do ato, já a 

anulabilidade pode ter seus efeitos confirmados: 

 

Haverá nulidade quando a sanção normativamente imposta retirar, sem 
possibilidade de confirmação, todos os efeitos do negócio jurídico praticado 
ou parte deles (vejam-se os arts. 166 a 170 do Código Civil). 
Contrariamente, haverá anulabilidade quando sanção normativamente 
infligida condicionar a validade do ato jurídico maculado à prática de atos de 
confirmação que contenham a substância do negócio celebrado e a vontade 
expressa de mantê-lo (vejam-se os arts. 171 a 184 do Código Civil). 

 

 O autor ainda ressalta que a aplicação das teorias da nulidade e da 

anulabilidade no direito do trabalho não pode retroagir em prejuízo do trabalhador, 

ou seja, todos os atos praticados no passado deverão ser tidos como válidos, sendo 

que entendimento contrário seria prejudicial ao trabalhador hipossuficiente: 

 

Por ser de trato sucessivo, tanto a nulidade quanto a anulabilidade somente 
se fazem sentir no contrato de trabalho ex nunc, como acontece com a 
simples resolução, do momento do seu pronunciamento para o futuro, 
sendo válidos os atos praticados no passado. Quer baseado no 
enriquecimento ilícito, com empobrecimento alheio, quer baseado na 
existência da relação de trabalho independente do contrato. Falha aqui o 
cânone usual quod nullum est, nullumeffectumproducit, porque é de todo 
impossível fazer as prestações e as contraprestações voltarem ao status 
quo ante da sua execução (MORAES FILHO apud MARTINEZ,2011,p. 137-
138). 
 

 Delgado (2005, p. 507)afirma que “nulidade é a invalidação da existência e/ou 

dos efeitos jurídicos de um ato ou seu componente em virtude de se chocar com 

regra jurídica imperativa”. Ou ainda, “consequência jurídica prevista para o ato 

praticado em desconformidade com a lei que o rege, que consiste na supressão dos 
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efeitos jurídicos que ele se destinava a produzir” (GONÇALVES apud DELGADO, 

2005, p. 507). 

 Ainda em sua doutrina Delgado (2005, p. 507-508) faz uma abordagem das 

teorias da nulidade e da anulabilidade para se chegar ao direito especializado: 

 

Como se sabe, no Direito Civil, prevalece a conduta normativa geral 
indicadora de que, verificada a nulidade, o ato (ou seu componente viciado) 
deve ser suprimido do mundo sócio jurídico, reposicionando-se as partes à 
situação fático-jurídica anterior. [...] Vigora, pois, no tronco jurídico geral do 
Direito Comum a regra da retroação da decretação da nulidade, o critério do 
efeito extunc da decretação judicial da nulidade percebida.O Direito do 
trabalho é distinto, nesse aspecto. Aqui vigora, em contrapartida, como 
regra geral, o critério da irretroação da nulidade decretada, a regra do efeito 
ex nunc da decretação judicial da nulidade percebida. Verificada a nulidade 
comprometedora do conjunto do contrato, este, apenas a partir de então, é 
que deverá ser suprimido do mundo sócio jurídico; respeita-se, portanto, a 
situação fático-trabalhista já vivenciada. 

 

 O autor pondera que ao aplicar a teoria da nulidade no direito do trabalho 

deve prevalecer o critério da irretroatividade da nulidade – efeito ex nunc – por ser 

este ramo especializado distinto do direito comum. 

 Para ele o contraponto entre as duas teorias (civilista/trabalhistas) se faz 

pertinente, tendo em vista a desigualdade das partes contratantes. É impossível, no 

caso de nulidade do contrato de trabalho, restituir às partes à situação em que se 

encontravam anteriormente: 

 

Essa diferenciação da teoria jus trabalhista de nulidade em contraponto à 
teoria civilista tradicional resulta da conjunção de alguns fatores que 
despontam com profunda relevância no cotidiano operacional do Direito do 
Trabalho [...] a circunstância de que se torna inviável, faticamente, após 
concretizada a prestação efetiva do trabalho, o reposicionamento pleno das 
partes à situação anterior ao contrato nulo: o trabalho já foi prestado, e seu 
valor transferido, com apropriação completa pelo tomador de serviços [...] o 
fato de que a transferência e apropriação do trabalho em benefício do 
tomador cria uma situação econômica consumada de franco desequilíbrio 
entre as partes, que apenas pode ser corrigida – mesmo que parcialmente – 
com o reconhecimento dos direitos trabalhistas ao prestador [...] a 
convicção de existir uma prevalência incontestável conferida pela ordem 
jurídica em seu conjunto (inclusive a Constituição da República) ao valor-
trabalho e aos direitos trabalhistas (DELGADO, 2005, p. 508). 

 

 Completa seu entendimento dizendo que, na prática, deve-se observar qual o 

bem jurídico afrontado quando da aplicaçãoda teoria das nulidades: 

 

[...] há algumas situações bastante comuns que ensejam a plena aplicação 
da teoria jus trabalhista de nulidades (afastando-se, pois, por inteiro, a 
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clássica teoria do Direito Civil [...] A teoria jus trabalhista especial de 
nulidade nem sempre, contudo, é passível de plena aplicação aos casos 
concretos colocados a exame do operador jurídico.Na verdade, o tipo de 
defeito emergente do ato jurídico e o bem jurídico afrontado por esse defeito 
são aspectos que tendem a ensejar uma gradação relativa no que toca à 
aplicação dessa teoria especial de nulidades.Do ponto de vista prático, é 
preciso deixar claro que se o bem jurídico afrontado pela irregularidade 
disser respeito fundamentalmente a interesse obreiro (ou não agredir 
interesse estritamente público), a teoria especial de nulidades aplica-se em 
sua plena abrangência.Porém, à medida que os bens tutelados aproximam-
se do interesse público (confrontando o valor trabalho a outro valor também 
de inquestionável interesse público), tende-se a restringir, 
proporcionalmente, a aplicação da teoria jus trabalhista especial 
(DELGADO, 2005, p. 508-509). 

 

 Comum ao pensamento dominante, Delgado (2005, p. 511) ainda faz a 

distinção entre nulidade total e parcial: 

Total é aquela nulidade que, por resultar de defeito grave em elemento 
essencial do contrato, estende seus efeitos ao conjunto do pacto. Parcial é, 
em contrapartida, a nulidade que, por resultar de defeito em elemento não 
essencial do contrato ou em uma ou algumas de suas cláusulas integrantes, 
não tem o condão de macular o conjunto do pacto. 

 

 Também faz a distinção entre nulidade absoluta e relativa. As diferenciam, 

basicamente, como sendo de nulidade absoluta atos que firam interesse público e 

de nulidade relativa atos que firam interesseparticular: 

 

A nulidade pode ser ainda, absoluta ou relativa. Nulidade relativa 
(anulabilidade) ocorre quando são feridas, no contrato de emprego, normas 
de proteção ao trabalho concernentes a interesses estritamente individuais, 
privatísticos. Caso típico é o da alteração do critério ajustado de pagamento 
de salário, em prejuízo ao empregado.Nulidade absoluta ocorre quando são 
feridas, no contrato, normas de proteção ao trabalho concernentes a 
interesses que se sobrepõem aos meramente individuais, envolvendo uma 
tutela de interesse público concomitantemente ao privatístico referenciado 
(DELGADO, 2005, p. 512). 

 

 Barros(2007, p. 508)pondera, na esteira da doutrina majoritária que: 

 

A nulidade absoluta é considerada ainda como nulidade total e a 
anulabilidade é conhecida como nulidade parcial. O ato nulo não produz 
efeito algum e invalida o ato desde a sua constituição, por isso é 
insuscetível de ratificação. O ato anulável, uma vez ratificado pelas partes, 
produz todos osseus efeitos. 

 

 Alguns doutrinadores fazem a distinção entre ato inexistente, nulo e anulável. 

Para Catharino(1981, p. 264)o ato inexistente não é nem de fato nem de direito, ou 

seja, esse ato carece de requisitos para sua própria existência: 
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O inexistente não é nem de fato nem de direito. O ato imperfeito existe, de 
fato; e de direito, até que sua invalidade prevista seja denunciada e 
declarada. Um contrato, mesmo nulo, existe. Declarada sua nulidade, 
mesmo com efeito retroativo – o que não deixa de ser uma ficção técnica -, 
o ato jurídico desaparece do mundo como tal, mas como é impossível o 
tempo retroagir, resta o fato inapagável de ter sido praticado, embora de 
maneira imperfeita, por outro lado, a nulidade não pode beneficiar quem a 
causou, por ser sanção, e sim o prejudicado pela imperfeição determinante 
da mesma. Ninguém argúi e pede declaração de nulidade de si próprio. Por 
isso um contrato potencialmente nulo, em tese, existe e pode ser executado 
como se válido e perfeito fosse, o que, na prática, ocorre amiúde. 

 

 Também entende que a nulidade ou anulabilidade podem ser totais ou 

parciais. Que assim entende: 

 

Quer se trate de nulidade ou anulabilidade, uma e outra podem ser totais ou 
parciais, isto é, relativas a todo negócio, ou apenas a parte ou partes dele 
(CC, art.153). E a do instrumento “não induz a do ato, sempre que este 
puder ser provado por outro meio” (art. 152, parágrafo único)[...]Sendo o 
contrato de emprego um complexo voluntário-normativo, faz-se mister 
distinguir a invalidade de cláusula contratual, em sentido estrito, de cláusula 
normativa nele inserta, automática e necessariamente. E, mesmo em se 
tratando da segunda, é preciso distinguir-se a natureza do interesse 
protegido, se público, de ordem pública, ou privado. Se normativa, de 
interesse ou de ordem pública, nula(CATHARINO, 1981, p. 265). 

 

 Alves e Malta (1979, p. 329) ponderam que a distinção entre os atos nulos e 

os atos anuláveis, na doutrina civilista, é bastante relevante e vem na esteira do 

pensamento dominante.   

 

A distinção entre atos nulos e anuláveis traçada pelo Código Civil é das 
mais relevantes na prática, porquanto, de acordo com o que o mesmo 
diploma preceitua taxativamente, o ato anulável produz efeitos enquanto o 
vício não resulta proclamado por sentença e só o interessado pode pleitear 
a revogação do ato, como também pode ratificá-lo. 

 

 Completam dizendo que os atos nulos não irão produzir efeitos e podem ser 

declarados de ofício pelo juiz. E ainda existem alguns autores que dividem os atos 

nulos em absolutamente nulos e relativamente nulos, como se vê: 

 

Já no que diz respeito ao ato nulo, além de não poder produzir efeitos, seu 
vício e consequentemente sua ineficácia pode ser declarada de ofício; 
diante de um ato nulo, o juiz, por exemplo, independentemente de qualquer 
iniciativa do interessado, declara a ineficácia do ato e não lhe reconhece 
qualquer efeito. Os atos nulos, segundo alguns autores, podem dividir-se 
em absolutamente nulos, quando o vício de que estão eivados não pode ser 
sanado, e relativamente nulos, quando contêm vício que pode ser sanado. 
Os primeiros jamais surtem efeitos. Os segundos não surtem efeitos até o 
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momento em que o vício que os invalida não é eliminado (ALVES; MALTA, 
1979, p. 330). 
 
 

 Para Almeida (1981, p. 24) a distinção entre ato nulo e ato anulável feita pela 

doutrina civilista não tem muita importância na doutrina trabalhista, caso ocorra 

algumas das hipóteses do artigo 9º Consolidado: 

 

A nulidade, no Direito do Trabalho, se instrui na própria intenção com que 
foi praticado o ato. E não interessa muito a distinção estabelecida na nossa 
lei civil entre o ato nulo e o ato anulável, pois, este, ainda que com os 
pressupostos do art. 147 do Código Civil – incapacidade relativa do agente 
ou vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude -, é 
igualmente nulo, como o primeiro, se ocorre uma das hipóteses do art. 9º da 
CLT. 

 

 Leite (1996, p. 111) assevera que ao verificar a existência do ato nulo 

reconhece-se se este é um vício ou um defeito: 

 

A nulidade do negócio jurídico consiste no reconhecimento da existência de 
um vício ou defeito que o impeça de ter existência legal ou de produzir 
efeitos. A distinção entre defeito e vício do ato jurídico está em que este 
atinge a vontade do agente (dolo, erro, coação), aquele a vontade de 
terceiros (simulação e fraude a credores). 

 

 Continua “é nulo o negócio jurídico, quando, em razão de defeito grave que o 

atinge, não pode produzir o almejado efeito. É a nulidade a sanção para a ofensa à 

predeterminação legal” (PEREIRA apud LEITE, 1996, p. 111).Quanto à nulidade 

absoluta e relativa: 

 

A nulidade absoluta do contrato de trabalho se dá quando não observados 
alguns dos elementos essenciais que o compõem, como a capacidade das 
partes, a idoneidade do objeto ou a forma prescrita ou não defesa em lei, 
ou, ainda, quando a lei expressamente a declare.As nulidades absolutas 
operam ipso iure, podendo ser declaradas exofficio, independentemente de 
arguição das partes ou do Ministério Público [...] Não são passiveis de 
ratificação e produzem efeitos extunc[...]A nulidade relativa (ou 
anulabilidade) do contrato de trabalho ocorre: a) em virtude de vício na 
manifestação da vontade das partes, como o dolo, a coação ou a 
simulação; b) em função da incapacidade relativa de um dos sujeitos da 
relação de emprego (LEITE,1996, p. 112; 114). 

  

Leite (1996) citando Gomes adverte que a prestação de trabalho é um bem 

personalíssimo e no caso do menor, este deverá, necessariamente, intervir em sua 
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contratação. Seu representante não poderá vinculá-lo a nenhum empregador sem 

seu consentimento: 

 

Na celebração do contrato de trabalho de pessoa menor não é permitida a 
representação legal. É necessária a intervenção do menor que quer 
empregar-se, visto que só o relativamente incapaz pode, embora assistido, 
estipular contrato de trabalho. O responsável não tem direito de vinculá-lo a 
empregador sem que pessoalmente esteja o menor de acordo, dado que o 
objeto da prestação é um bem personalíssimo (GOMES apud LEITE,1996, 
p. 114). 

 

 Para a declaração de anulabilidade compete somente a parte interessada o 

invocar: 

 

A declaração de anulabilidade depende, sempre, de provocação da parte 
interessada, sendo ela passível de ratificação. Não pode ser decretada de 
ofício, pelo Juiz e produz efeitos ex nunc, isto é, são válidos os atos 
praticados antes de sua declaração judicial (LEITE, 1996, p. 115). 

 

 Segundo o mesmo autor, é consenso entre a doutrina trabalhista, que o vício 

de consentimento é irrelevante para o contrato de trabalho, pois seria mais fácil a 

parte rescindir o contrato do que tentar anulá-lo: 

 

É unívoco o entendimento de que os vícios de consentimento são 
praticamente irrelevantes para o contrato de trabalho, em face da maior 
facilidade que tem a parte de rescindi-lo do que anulá-lo e, também, pelo 
fato de que os efeitos da sentença anulatória não são interessantes, do 
ponto de vista econômico, para o trabalhador. Além disso, é muito mais 
dificultosa e complexa a prova da existência de vício de consentimento 
(LEITE, 1996, p. 115). 

 

 Pondera que para a anulação do contrato de trabalho quando se trate de vício 

de consentimento, só faz sentido se for um contrato por prazo determinado, caso 

contrário não haveria interesse do empregado: 

 

A anulação do contrato de trabalho por vício do consentimento só interessa 
se o contrato for por tempo determinado, pois, assim sendo, a ruptura pode 
trazer consequências danosas, se o vício do consentimento não der lugar a 
uma justa causa de despedida. Nos contratos por tempo indeterminado, é 
mais simples rescindi-los do que promover a ação anulatória (GOMES apud 
LEITE, 1996, p. 115). 

 

 Caso ocorra erro substancial quanto à contratação do empregado – por não 

ter este habilitação profissional esperada pelo empregador –o autor entende que não 
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precisa propor uma ação para anular o contrato, pois o empregador pode aplicar a 

justa causa por omissão dolosa do empregado: 

 

Se o contrato for realizado no pressuposto da existência da habilitação 
profissional do empregado, na realidade inexistente, a manifestação de 
vontade por parte do empregador, no caso, terá resultado de erro 
substancial, por dizer respeito à qualidade da pessoa a quem se referia (art. 
88 do Código Civil). No direito comum, o contrato seria anulável, 
dependendo a anulação da propositura da ação judicial (art. 152 do Código 
Civil). No direito do trabalho, a solução é diferente: o contrato pode ser 
rompido pelo empregador, induzido em erro, inclusive pelo silêncio 
intencional da outra parte (art. 94 do Código Civil), constituindo a omissão 
dolosa do empregado justa causa para a sua dispensa (MARANHÃO apud 
LEITE, 1996, p. 115-116). 

 

 Martins (2013, p. 112) faz referência ao rol do artigo 104 do código civil 

quando se refere que “a validade do negócio jurídico requer: (a) agente capaz, 

objeto lícito, possível, determinado ou determinável; (b) forma prescrita ou não 

defesa em lei”. E completa ainda: 

 

Nulidade é a sanção estabelecida em lei pelo descumprimento de regras 
previstas na norma jurídica.O negócio jurídico não é exatamente nulo, pois 
só pode ser considerado nulo se assim for declarado. Antes disso, produz 
efeitos jurídicos.Assim, a denominação mais correta é invalidade do negócio 
jurídico (MARTINS, 2013, p. 111-112). 
 

  

Assevera Gomes e Gottschalk(2002, p. 112-113)que a validade do contrato 

de trabalho depende da observância dos requisitos essenciais impostos pela lei: 

 

A validade do contrato de trabalho está subordina à estrita observância dos 
seus requisitos essenciais [...] a validade do ato jurídico requer agente 
capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Além disso, a 
declaração de vontade, para ser eficaz, não deve estar viciada por erro, 
dolo ou coação. A invalidade dos atos jurídicos assume, assim, dois 
aspectos fundamentais: a) a nulidade; b) a anulabilidade. 

 

 Logo, os autores fazem a distinção entre nulidade e anulabilidade enfatizando 

que: 

 

[...] as causas de nulidade, também denominadas nulidade absoluta ou de 
pleno direito, estão taxativamente discriminadas no Código Civil, em 
dispositivo genérico e em preceitos esparsos, relativos às múltiplas 
modalidades de negócio jurídico reguladas pela legislação.As causas de 
anulabilidade, também denominadas nulidade relativa ou dependente de 
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rescisão, acham-se expressas igualmente em dispositivo do mesmo Código 
(GOMES; GOTTSCHALK, 2002, p. 113). 

 

 Para os autores a ineficácia do ato nulo é absoluta enquanto a do ato anulável 

é relativa, contudo, tal assertiva não pode ser vista com absoluto rigor, tendo em 

vista que existem atos nulos que produzem algum efeito. Segundo Planiol (apud 

GOMES, 1983, p. 113):  

 

Nulidade de pleno direito caracteriza-se porque é imediata e absoluta, isto 
é, porque invalida o ato desde a sua constituição e pode ser alegada por 
qualquer interessado. Por esse motivo, o ato não pode ser confirmado ou 
ratificado. 
 
 

 Completam também que a anulabilidade não se opera sem a provocação da 

parte interessada e que sua aplicação ao Direito do Trabalho não pode ser tal qual 

os civilistas desejam, em suas palavras: 

 

A anulabilidade, ao contrário, precisa ser provocada por pessoa diretamente 
interessada, não tem efeito antes de julgada por sentença, não pode ser 
pronunciada de ofício, aproveita exclusivamente aos que alegaram. O ato 
anulável pode ser ratificado pelas partes, e, como a ratificação retroage à 
data em que foi celebrado, segue-se, correndo, que todos os efeitos são 
válidos, como se o ato fora perfeito desde o início [...]Muito acertadamente 
os autores ressalvam que a retroatividade dos efeitos da decretação da 
nulidade não pode ser aplicada, tal quais os civilistas desejam, na relação 
de emprego por ser esta de natureza especial. “O princípio, segundo o qual 
o que é nulo nenhum efeito produz, não pode ser aplicado ao contrato de 
trabalho” [...]Se a nulidade absoluta tem efeito retroativo, se repõe os 
contratantes no estado em que se encontravam ao estipular o contrato nulo, 
como se não fora celebrado, nenhuma parte tem o direito de exigir da outra 
o cumprimento da obrigação. Esta seria a consequência inelutável do 
princípio da retroatividade da nulidade de pleno direito [...] Para os autores, 
“em Direito do Trabalho, a regra geral há de ser a irretroatividade das 
nulidades. O contrato nulo produz efeitos até a data em que for decretada a 
nulidade. Subverte-se, desse modo, um dos princípios cardeais da teoria 
civilista das nulidades” (GOMES;GOTTSCHALK, 2002, p. 113-114). 
 

  Para Fernandes (1998, p. 299) a falta de observância de alguns requisitos 

para a formação do contrato de trabalho gera sua nulidade, conforme diz: 

 

A falta de capacidade dos sujeitos e a inidoneidade do objeto, além de 
outros vícios que tenham afetado a formação do contrato, refletem-se sobre 
a sua validade, quer tornando-o nulo quer fazendo-o anulável. A diferença 
entre as duas sanções consiste em que a primeira é invocável a todo tempo 
por qualquer interessado e pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal 
(art. 286.º CCIV.), ao passo que a segunda só pode ser arguida pelas 
pessoas em cujo interesse a lei a estabelece e só dentro do ano 
subsequente à cessação do vício que lhe serve de fundamento (art. 287.º/1 
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CCIV.). De resto, tanto a declaração de nulidade como a anulação têm 
efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se 
a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente (art. 
289.º/1). 
 

 Os autores espanhóis Valverde, Gutierrez e Murcia (1997) dizem que a 

celebração de qualquer acordo com violação das regras e exigências dos elementos 

do contrato de trabalho pode levar à declaração de nulidade, ou seja, não produzirá 

os efeitos legais que se espera. 

 Alerta também que, se for aplicar a letra fria da lei o contrato declarado nulo 

não produzirá qualquer efeito. Mas pondera que no direito do trabalho deve-se agir 

com cautela.  

 

La celebración del acuerdo con infracción de las normas reguladoras de los 
elementos y requisitos del contrato de trabajo puede llevar a la declaración 
de su nulidad, esto es, de su inexistencia, sin la producción por tanto de los 
efectos jurídicos previstos. [...] La nulidad del contrato implica, se insiste, la 
falta de producción de los efectos jurídicos propios del acuerdo. Pueden 
surgir situaciones de prestación efectiva de trabajo correspondiente a un 
contrato declarado luego nulo por alguna de las causas mencionadas; 
situaciones a las que trata de responder la expresa previsión contenida en 
el artículo 9.2 ET: según la cual, en caso de que el contrato resultase nulo, 
el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la 
remuneración consiguiente a un contrato válido. Por definición, siendo nulo 
el acuerdo, no debe producir efecto alguno; pero el precepto – 
contradiciendo en cierto sentido ese principio – trata de evitar el 
enriquecimiento injusto del empresario que se ha beneficiado de los 
servicios efectivamente prestados por el trabajador.La nulidad puede afectar 
no a la totalidad del contrato, sino sólo a una parte: por ejemplo, a pactos o 
cláusulas particulares nulas por ser ilegales(VALVERDE; GUTIÉRREZ; 
MURCIA, 1997, p. 481-482). 

 
 
 Alonso Olea e Baamonde(1997, p. 199-200)dizem que, muito embora exista 

um contrato de trabalho nulo, não é possível desconsiderar que houve a prestação 

de serviço uma vez que tal situação poderia gerar o enriquecimento sem causa do 

empregador. 

 

Aunque el contrato sea nulo no es posible hacer abstracción de los servicios 
que hayan sido prestados; de ahí la regla del artículo 9º. 2 ET: En caso de 
que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir por el trabajo que 
ya hubiese prestado la remuneración consiguiente a un contrato válido, 
como indemnización que evite el enriquecimiento sin causa de la otra parte, 
que ya ha hecho suyos los frutos del trabajo prestado; se aminoran o 
desaparecen así los efectos típicos de la nulidad o invalidez; hay, como 
dicen los italianos, una aparentemente paradójica ineficacia de la invalidez 
o, como dicen los alemanes, una aproximación al relacionismo o a la 
relación laboral de hecho. 
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 López e La Rosa (1997, p. 743)dizem que o contrato nulo ocorre por violação 

de normas imperativas: 

 
La invalidez de un contrato supone que no desplegará los resultados y 
consecuencias queridas por las normas. La ineficacia como categoría 
jurídica se construye en torno a los efectos que normativamente se aúnan a 
la violación de normas imperativas, distinguiéndose entre unos supuestos 
de nulidad y otros de anulabilidad. Ambos significan ineficacia contractual, 
pero la nulidad tiene efectos generales y la anulabilidad limitados o 
específicos. 

 

 López e La Rosatrazem o mesmo entendimento da doutrina civilista brasileira, 

qual seja de que, a nulidade pode ser apresentada por qualquer pessoa ou 

oficialmente reconhecida pelo juiz. O ato anulável poderá ser sanado pelo juiz e até 

mesmo pelas partes: 

 

La nulidad puede ser instada por cualquiera con interés y reconocida de 
oficio por el juez y no admite sanación. El contrato anulable puede ser 
confirmado, convalidado, por la voluntad de las partes. La anulación del 
contrato exige que la acción sólo puede ejercitarse por quien sea titular del 
interés protegido (quien sufre el error o cualquier otro vicio del 
consentimiento; el representante del menor, pero no quien ha contratado 
con el menor). Siempre es posible en los supuestos de anulación la 
convalidación del negocio, completando la capacidad o desapareciendo el 
vicio del consentimiento (LÓPEZ; LA ROSA, 1997, p. 744). 
 

 Continuam López e La Rosa (1997, p. 744): 

 

Cuando existe causa de anulabilidad o de nulidad total del contrato las 
normas laborales regulan las consecuencias del hecho de haber prestado 
trabajo aún bajo la cobertura de un contrato ineficaz [...] Cuando todo el 
contrato es ineficaz por nulo o anulable, no puede sin más volver las 
relaciones al estado en que se encontraban (efectos ex tunc de la 
ineficacia); tiene lugar la restitución de lo recibido, del trabajo prestado; o 
sea, el abono del salario adeudado y de ninguna otra consecuencia 
indemnizatoria. 

 

 Ponderam também que, no direito do trabalho, não existe a possibilidade de 

voltar ao estado que antes da relação se encontravam, isto é, se decretada a 

nulidade no direito do trabalho, a parte mais prejudicada será o empregado.  

 López e La Rosa apontam outro entendimento, segundo o qual a nulidade do 

contrato de trabalho não precisa ocorrer em todo o contrato, mas apenas em parte 

deste, substituindo ou retirando totalmente o vício que decorre a nulidade, 

prevalecendo a continuidade da relação: 
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La nulidad del contrato de trabajo, sin embargo, puede ser parcial y afectar 
sólo a una parte o cláusula; en este caso, el ordenamiento arbitra una 
fórmula doble: la conservación del negocio jurídico y la sustitución de las 
cláusulas so partes del contenido viciadas. Es este realmente el supuesto 
más corriente en la aplicación de las normas jurídico-laborales. [...] Existe, 
por tanto, en la nulidad parcial un peculiar mecanismo legal que permite 
conservar el contrato de trabajo e integrarlo con las fuentes de la relación 
laboral fijadas en el propio Estatuto de los Trabajadores (normas legales o 
convencionales). La sentencia que declare la nulidad parcial debe realizar, 
pues, una doble operación, declararla y fijar su sustitución por el orden 
normativo de referencia, extrayendo de estas operaciones las oportunas 
consecuencias de condena (LÓPEZ; LA ROSA, 1997, p. 744-745). 

 

 Moraes Filho(1982, p. 203) afirmaacerca da temática: 

 

São anuláveis os atos jurídicos quando as declarações de vontade emanar 
de erro essencial ou substancial. Os erros essenciais sobre a pessoa dispõe 
o art. 87 do C. Civil, são os que interessam à natureza do ato, ao objeto 
principal da declaração ou a algumas das qualidades a eles essenciais[...] 
Os atos também poderão ser anuláveis se se verificar dolo, coação física ou 
psíquica, ou de qualquer outro vício de consentimento. [...] “inclui-se no dolo 
a chamada reticência mental” [...]o que significa dizer que o silêncio 
proposital de uma das partes envolvidas na relação, sobre algo que a outra 
deveria saber, constitui “omissão dolosa” que, igualmente, enseja anulação 
do ato.Também não podemos deixar de citar a prática de coação, outra 
forma de anulação do contrato de trabalho. Entende-se por coação o ato de 
forçar ou impor a alguém sua vontade [...] “a coação é o caso mais comum 
de vício na celebração do contrato de trabalho”. 

 

 Pastorino (1975, p.25), autor latino-americano,diz que “siendo el contrato de 

trabajo de tracto sucesivo, los hechos cumplidos deben tenerse como firmes. Las 

cláusulas nulas no causan la nulidad del contrato, sino la de ellas mismas, que son 

sustituidas por las normas legales”. 

 Já seguindo a orientação traçada por este trabalho em que será desenvolvido 

nos capítulos posteriores La Cueva(1978) também parte do princípio de que os 

efeitos retroativos da decretação de nulidade não pode ser aplicado nas relações 

trabalhistas. Pois, uma vez que o empregado dispende sua força de trabalho para o 

empregador, esta não poderá mais ser restituída.  

 

El art. 2226 del Código civil previne que “cuando se pronuncie por el juez la 
nulidad, los efectos que se hubiesen producido serán destruidos 
retroactivamente” [...] Esa solución no podría aplicarse al derecho del 
trabajo, pues la decisión que pronuncie la nulidad de una relación laboral 
por no haber alcanzado el menor la edad mínima de admisión al trabajo o 
por no haber obtenido el patrono el consentimiento del padre o tutor, si bien 
podría impedir que se continúe prestando el trabajo, no puede lograr que se 
restituya al trabajador energía de trabajo que entregó al patrono, de donde 
resultaría absurdo ya no que se obligara, sino simplemente que se planteara 
la devolución de los salarios que recibió. En estas condiciones, desaparece 
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toda posibilidad de destruir retroactivamente los efectos que se hubiesen 
producido por la aplicación de las leyes laborales a la prestación del trabajo; 
por lo contrario, su aplicación debe ser total, lo que quiere decir que el 
trabajador deberá recibir todos los beneficios que correspondan al trabajo 
que hubiese prestado: salarios, primas o una indemnización en el caso 
infortunado de que resulte víctima de un riesgo de trabajo (LA CUEVA, 
1978, p. 208). 

 

 Do mesmo modo, para Nápoli(1971)a nulidade deve retroagir apenas para 

beneficiar o trabalhador e que a regra contida no direito civil não pode ser aplicada 

ao direito do trabalho. É notória a desigualdade das partes, nessa ocasião. Por isso: 

 

La nulidad no necesita ser declarada, ni siquiera reconocida por la autoridad 
para exigir el cumplimiento de la cláusula legal como si no existiera pacto 
alguno.La nulidad de una o varias cláusulas no produce la nulidad del 
contrato, toda vez que lo que importa es mantener la vida del contrato o la 
relación del trabajo que es la situación que favorece al trabajador.La nulidad 
actúa retroactivamente en favor del trabajador, en el sentido de que puede 
exigir la compensación correspondiente al tiempo que hubiese durado la 
prestación del servicio […] El principio de la retroactividad imperante en el 
derecho común, según el cual la nulidad pronunciada por los jueces vuelve 
las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto 
anulado, consagrado por el art. 1050 de nuestro Código Civil, no puede ser 
invocado por el empleador en el derecho del trabajo, en razón de que la 
actividad cumplida por el trabajador es, por su naturaleza, consumible e 
insusceptible de serle restituida.Y también la prescripción obra de manera 
especial, pues el transcurso del tiempo no convalida la cláusula nula; por el 
contrario cabe alegar la nulidad en cualquier momento (NÁPOLI, 1971, p. 
91). 

 

 Para Santoro-Passarelli(1973, p. 117-118), a ineficácia do negócio jurídico 

implica na invalidade do mesmo: 

 

A ineficácia do negócio, como é sabido, constitui a categoria mais ampla da 
invalidade do mesmo, pois compreende os casos de invalidade do mesmo e 
aqueles nos quais o negócio, mesmo sendo válido, não pode produzir os 
seus efeitos ou alguns deles, por circunstância estranha ao negócio, que os 
impede. A invalidade, nas duas espécies, nulidade e anulabilidade, 
dependem, ao invés, de um vício intrínseco do negócio. 

 

 Galantino(1997) ressalta que o contrato individual de trabalho possui alguns 

requisitos impostos pela lei, que devem ser observados. Contudo, insiste que deve 

prevalecer a continuidade da relação de emprego, ou seja, quando da análise do 

caso concreto, deve-se tomar a decisão que melhor atenda aos interesses do 

empregado.  
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I requisiti del contratto individuale di lavoro sono in linea di principio glistessi 
che la legge pone per il contratto in generale: l'accordo delle parti; la cusa; 
l'oggetto; la forma, se prescritta ad substantiam.Occorre peraltro osservare 
in primo luogo che le ipotesi di invalidità del contratto di lavoro sono 
configurabili entro limiti di rilevanza assai ristretta, sia sotto il profilo teorico 
che pratico.In secondo luogo, il legislatore introduce deroghe alla disciplina 
generale dell'invalidità, le quali sono ispirate al principio di conservazione del 
rapporto di lavoro. A tal fine l‟art. 2126, 1º comma c.c stabilisce che “la 
nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il 
periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità non derivi 
dall’illiceità dell’oggetto o del la causa”(GALANTINO, 1997, p. 154). 

 

 A anulabilidade do contrato de trabalho se verifica quando há incapacidade de 

qualquer das partes para negociar; erro sobre as qualidades essenciais da pessoa 

do contratante; violência ou fraude e celebração do contrato em violação às normas 

trabalhistas. 

 

La disposizione citta viene di solito interpretata nel senso che se la nullità 
del contratto di lavoro deriva dalla violazione di norme protettive del 
lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione anche in caso di illicaià della 
causa o dell‟oggetto della prestazione(GALANTINO, 1997, p. 158). 

 

 Ghera (1997) alerta para o fato de que o período anterior a decretação de 

nulidade do contrato de trabalho produziu todos os seus efeitos, ou seja, apesar de 

ser um contrato inválido, o Estado não pode negar sua eficácia por esse período: 

 

E infatti, a ben guardare, la norma non prevede - a seguito della invalidità 
del contratto e della conseguente prestazione di fatto - la costituzione di un 
vero e proprio rapporto di lavoro, ma si limita a stabilire che il contratto 
invalido produce i suoi effetti per il periodo in cui il rapporto - e cioè la 
obbligazione di lavoro, in primo luogo, ma anche l'obbligazione corrispettiva 
della retribuzione - ha avuto attuazione.In effetti se il contratto, nella fase 
antecedente all'accertamento (secondo i casi dichiarativo o costitutivo) della 
sua invalidità, avesse prodotto tutti i suoi effetti (sia pure a titolo provvisorio, 
data la inidoneità del negozio a cosntituire il rapporto), sia il contratto che il 
rapporto dovrebbero restare in vita, con tutte le obbligazioni che ne 
scaturiscono a cominciare da quella retributiva, fino al momento della 
pronuncia giudiziale. Al contrario, ciò nonsi verifica ed il legislatore interviene 
per disciplinare le conseguenze relative soltanto al periodo in cui il rapporto 
ha avuto esecuzione nel tempo, nonostante il titolo constitutivo dello stesso 
fosse invalido (GHERA, 1997, p. 88). 

 

 Para que um contrato de trabalho, uma vez estipulado, permaneça válido, é 

necessário (art. 1.427 e sgts. do Cód. Civil) que o consenso não tenha sido dado por 

erro, extorquido por violência ou obtido com dolo (SANSEVERINO, 1976, p. 164). 

Também na direção proposta pela autora desta dissertação, a nulidade ou 

anulabilidade do contrato de trabalho não produz efeito para o período em que a 
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relação teve execução, salvo se a nulidade deriva da ilicitude do objeto ou da causa. 

Se o trabalho foi prestado com violação às normas de tutela do trabalhador, este 

tem, em qualquer caso, direito à remuneração. 

 

Consequentemente, a prestação de trabalho e a contraprestação salarial 
devem ter, durante todo o tempo em que o contrato nulo ou anulado teve 
execução, a mesma disciplina se o contrato fosse válido; isto porque a 
execução da relação teria efeito saneador da nulidade do contrato, ou em 
virtude da substituição imperativa da regulamentação legal aos termos da 
negociação contratual (SANSEVERINO, 1976, p. 166). 

 

 Diante do exposto, observa-se que, para alguns doutrinadores, a 

transposição, sem reservas, das teorias da nulidade e da anulabilidade do direito 

civil para o direito do trabalho se faz perfeitamente possível. 

 Contudo, existem autores que fazem suas ressalvas acerca dessa aplicação 

tal qual é aplicado do direito civil. Tal preocupação se faz salutar, uma vez que 

nessa relação jurídica a desigualdade das partes é subjacente. 
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6 AS TEORIAS DA NULIDADE E ANULABILIDADE E A POSIÇÃO DA TEORIA 

JURÍDICO-TRABALHISTA CRÍTICA 

 

6.1 Para uma versão crítica à doutrina dominante acerca da aplicação da teoria da 

nulidade 

 

 Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que, segundo o professor Everaldo 

Gaspar Lopes de Andrade, da Univeresidade Federal de Pernambuco, o Direito do 

Trabalho, por ter nascido das entranhas convulsionadas das relações sociais e das 

lutas operárias, aparece como um ramo do conhecimento jurídico que se faz e refaz-

se permanente e dialeticamente, a partir das relações e dos conflitos individuais e 

coletivos de trabalho. Por isso, possui, de maneira original e, do pondo de vista do 

Direito Dogmaticamente Organizado e produto da Sociedade Moderna, uma fonte 

específica e não estatal de produção normativa – a negociação coletiva.  

 Logo, a ideia de pluralismo jurídico descrito no Capítulo 3, que passa a ter um 

peso significativo no âmbito acadêmico contemporâneo e que  se envolve com os 

grandes temas do Direito Privado em geral e dos Direitos Humanos em particular,  

acompanha o Direito do Trabalho desde o seu nascimento. Esta a razão pela qual, 

segundo Andrade (2011),  este ramo específico do direito manifestar gnosiologica e 

dialeticamente da seguinte maneira: 

 

  

 

FIGURA 2: Dialética do Direito do Trabalho 
Fonte: ANDRADE, 2008, p. 73 
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Do ponto de vista específico das ralações individuais ou do Direito Individual 

do Trabalho, este mesmo jurista afirma que o Direito do Trabalho elegeu, como seu 

obejto, o trabalho subordinado.  

 Conforme se pode deduzir das suas últimas obras e trabalhos se, este ramo 

do direito  elegeu, como seu obejto, o trabalho subordinado, o seu conceito aparece 

como um conjunto de normas e princípios destinados a proteção do trabalho 

dependente subordinado por conta alheia. 

 O discurso ideológico difundido pela doutrina jurídico-trabalhista clássica está 

centrado no seguinte pressuposto: antigamente havia trabalho escravo e servil; 

agora, trabalho livre e subordinado.A discrição de um texto escrito por Delgado 

(2005, p. 84) retrata bem essa diretriz: 

 

Qual a categoria central do Direito do Trabalho, a categoria sem a qual esse 
ramo jurídico não existe? Obviamente, está-se falando do trabalho 
subordinado, mais propriamente da relação empregatícia. O núcleo 
fundamental do Direito do Trabalho situa-se, sem dúvida, na relação jurídica 
específica todo o universo de institutos, princípios e regras características a 
esse específico ramo jurídico. 

 

 No campo específico da autonomia da vontade, esta mesma doutrina informa 

que o direito do trabalho promoveu uma verdadeira revolução, no âmbito do direito 

privado, porque passou a disciplinar relações jurídicas em que os sujeitos dessa 

relação apareciam em grau de assimetria ou desigualdade, quando o pressuposto 

da relação no direito privado é a prevalência do binômio liberdade/igualdade. 

 Na formulação desta arquitetura jurídico-trabalhista aparece o princípio da 

proteção que erradia os pressupostos de irrenunciabilidade, indisponibilidade e 

ordem pública. É que, se as partes, na relação de trabalho, são ontologicamente 

desiguais, logo aparece, de saída, uma coação economica subjacente, que existe 

em potência. 

 Assim, no âmbito do Direito do Trabalho, deixou-se transparecer este grau de 

assimetrial entre os sujeitos do contrato de emprego, daí não ser possível que as 

teorias da nuliadade e da anulabilidade sejam aplicadas da mesma maneira como 

acontece no direito civil, em que o pressuposto é inverso, ou seja, em que as partes 

aparecem em grau de simetria. Portanto, também não ser possível manter a 

ambiguidade e a ambivalência da doutrina trabalhista clássica, no tocante a 

aplicação destes institutos jurídicos. 
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 O fato é que essa mesma doutrina sedimentou, há muitos anos, o 

entendimento segundo o qual o Direito do Trabalho surgiu na medida em que foi 

capaz de promover uma reviravolta num dos temas mais emblemáticos que 

acompanham o Direito Privado moderno, ou seja, a autonomia da vontade. 

 Sustenta que a autonomia da vontade, forjada no individualismo contratualista 

típico do Estado Liberal e recepcionado pelo Direito Privado moderno, estava 

centrado no princípio da igualdade das partes e no respeito e valorização das 

potencialidades individuais. 

 Não há dúvida de que foi este pressuposto filosófico que fundamentou o 

aparecimento do próprio Estado Liberal que, por sua vez, ao recepcionar aquele 

princípio da autonomia da vontade, tratou de criar uma arquitetura jurídica capaz de 

estabelecer os mecanismos de um modelo de sociabilidade que ainda perdura em 

nossos dias.  

 Segundo essa mesma doutrina, coube ao Direito do Trabalho romper com 

esse paradigma e produzir um corte epistemológico na teoria que foi e ainda é o 

fundamento do Direito Privado – a autonomia privada.  

 Passou então a reconhecer que, no âmbito das relações de trabalho, os 

sujeitos – empregador e empregado – não são iguais. De um lado, há aquele que 

admite, assalaria e dirige a prestação de serviços; do outro, aquele que empresta a 

sua força de trabalho e fica, ao primeiro, diretamente subordinado. 

 Logo, em vez de uma simetria, existe uma assimetria nesta relação. Por isso, 

esse campo do conhecimento jurídico passou a elaborar outros fundamentos, no 

sentido de superar essa desigualdade.  

 Se as partes, nas relações de trabalho, são ontologicamente desiguais, seria 

necessário conferir superioridade jurídica ao empregado, para compensar a sua 

inferioridade econômica. Se se reconhece, de saída, que existe uma assimetria 

entre os sujeitos dessa relação jurídica especial, reconhece-se também que a 

coação econômica é subjacente e que existe em potência. 

 Acontece que essa mesma doutrina admite também que o Direito do Trabalho 

possui teorias próprias sobre as nulidades e as anulabilidades dos atos jurídicos. No 

entanto, ao se revolver fundamentos por ela lançados, especialmente, os seus 

fundamentos ideológicos, verifica-se que, no fundo, simplesmente transporta e 

recepciona, sem críticas, as teorias que foram elaboradas pelo Direito Privado. 
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 O impacto dessa contradição, na experiência concreta, é imenso, porque, da 

maneira como ela se encontra elaborado, destrói por completo o princípio da 

desigualdade das partes e amplia a crise que o Direito do Trabalho vem 

experimentando, em tempos de ultra-liberalismo global.   

 Não é possível admitir as hipóteses de anulabilidade num campo de direito 

que procura disciplinar relações de trabalho em que os sujeitos – empregador e 

empregado – se apresentam de maneira desigual. 

 A velha doutrina, que ainda prevalece e que vem sendo recepcionada pela 

jurisprudência brasileira e estrangeira, acolhe a duplicidade formulada pelo Direito 

Privado entre nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos.  

 Quando trata especificamente dos atos nulos, resvala para um entendimento 

estranho e contraditório, ou seja: mesmo considerando o empregador como aquele 

que deu causa à nulidade, desconhece a sua obrigatoriedade, no sentido de reparar 

o dano, de indenizar aquele que, de boa fé, prestou o seu serviço. 

 Seguindo os fundamentos teóricos desse campo do conhecimento jurídico, 

especialmente o Princípio da Proteção, a lei brasileira, tal como fazem outras 

legislações, reconhece taxativamente esse princípio.  

 Por isso, a Consolidação das Leis do Trabalho, ao inverter o pressuposto da 

autonomia da vontade contido no Direito Privado, anuncia que as partes são livres 

para estabelecerem o contrato individual de trabalho, mas a vontade das mesmas 

não pode contrariar as normas de proteção ao trabalho, os contratos coletivos que 

lhes sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes (art. 444).  

 Também admite que o contrato possa sofrer alterações, desde que se 

respeita a vontade do empregado e que dessa alteração não lhe resulte prejuízo, 

sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia (art. 468). Por fim, e 

para não deixar nenhuma dúvida, afirma: “serão nulos de pleno direito os atos 

praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar as normas contidas na 

presente consolidação” (art. 9º). 

 Logo, inexiste, sequer, a expressão anulabilidade. Mesmo assim, repita-se, a 

doutrina dominante, que vem orientando as decisões dos tribunais, não só 

estabelece a diferença entre nulidade e anulabilidade, como não reconhece, quando 

tipificada a primeira, a responsabilidade do empregador.  
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 O exemplo mais gritante é exatamente quando se trata da aplicação da 

nulidade, nos casos de contratação irregular por entes de direito público – forma 

prescrita em lei.  Mesmo havendo uma relação jurídica cercada pelos caracteres de 

irrenunciabilidade, inderrogabilidade, indisponibilidade e ordem pública, o ente de 

direito público não se responsabiliza pela contratação irregular firmada pelos seus 

agentes ou representantes. Nesse contexto, essa orientação fere uma teoria velha – 

a da responsabilidade objetiva, sem culpa.  

 A propósito, afirma Melo (1993, p. 238)  

 

É um erro, portanto, dizer-se que os atos nulos não produzem efeitos. Aliás, 
ninguém cogitaria de anulação deles onde declará-los nulos se não foram 
para fulminar os efeitos que já produzem ou que podem ainda produzir. 
Com efeito, se o ato administrativo que era inválido, isto significa que a 
Administração, ao praticá-lo, feriu a ordem jurídica. Assim, ao invalidar o 
ato, estará ipso facto,  proclamando que fora autora de uma violação da 
ordem jurídica. 

 

 Para ele, seria iníquo, na medida em que se considera o agente público 

violador de direito e quando ele se confessa como tal, livrá-lo dos atos que praticou 

e lançar sobre costas alheias as conseqüências patrimoniais gravosas dele 

decorrentes, “locupletando-se, ainda, à custa de quem, não tendo concorrido para o 

vício, haja procedido de boa fé” (MELO, 1993, p. 239).Andrade (1994, p. 113) é 

ainda mais contundente:  

 

Não admite que se envolva objetivamente o empregado, para torná-lo 
cúmplice de transgressões quanto às formalidades legais exigidas na 
formação do contrato individual de trabalho, “ou presumir em favor do ente 
público, porque assim se estaria havendo uma inversão dos princípios que 
norteiam a formação do contrato de trabalho, sobretudo o princípio da 
proteção”.  

 

 Respaldado em Miranda (1970, p. 113), sustenta que “o pressuposto 

necessário para que nasça a pretensão ao interesse negativo é não conhecer, nem 

dever conhecer o figurante do erro que foi causa da anulabilidade”. É que, para 

Miranda (1970, p. 89) ele, o que importa é o conteúdo do negócio jurídico e não a 

forma, pois “há princípio geral, segundo o qual toda Fraus Legis importa nulidade (e 

já o mostramos de espaço); porque é preciso ao conceito que a fraude à lei consiga 

o que a regra jurídica cogente proibiu”. 
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 Fugindo da teoria predominante, Catharino (1981, p. 268), não fala de 

contrato nulo, mas de contrato imperfeito, para afirmar: 

 

No exame concreto da imputabilidade não podem deixar de ser 
considerados: 1. Que o empregado esteve subordinado durante o tempo em 
que o contrato imperfeito vigiu; 2. Que a razão de ser do Direito do Trabalho 
é a proteção do empregado, mediante tratamento desigual compensador da 
desigualdade econômica. O culpado da imperfeição do contrato deve 
indenizar o outro contratante inocente, o qual para a invalidade não 
concorreu. Não devendo ser esquecido que ato praticado em estado de 
necessidade não é lícito. 
 

 Admite ainda Andrade (1994, p. 109) que não se pode partir a teoria da 

nulidade, que resulta de atos que não se revestem de forma prescrita em lei; for 

preterida de alguma solenidade que a lei considera essencial ou quando a lei 

taxativamente o declarar nulo. A responsabilidade objetiva, sem culpa do 

empregador – público ou privado – é evidente. Um dos pressupostos do contrato 

individual de trabalho e da sua natureza jurídica é o salário, que tem caráter 

alimentar. Em virtude do princípio da desigualdade das partes, que desencadeia 

outro princípio, o da indisponibilidade, cessada a relação de emprego, sem justa 

causa, assume o empregador todas as responsabilidades indenizatórias decorrentes 

dessa relação. 

 

6.2 Para uma versão crítica à doutrina dominante acerca da aplicação da teoria da 

anulabilidade no Direito do Trabalho 

 

 A questão mais intrigante que envolve o tema objeto deste trabalho diz 

respeito à aplicação da teoria da anulabilidade no Direito do Trabalho.Já ficou 

evidenciado que as relações de trabalho são relações assimétricas em que a coação 

– subordinação – existe em potência, daí resultando o Princípio da Proteção e os 

critérios de irrenunciabilidade, inderrogabilidade, indisponibilidade que revestem as 

normas trabalhistas de caracteres de ordem pública. 

 No entanto, a doutrina majoritária, não somente parte a teoria das nulidades 

como admitem a aplicação da teoria das anulabilidades, para, mesmo afirmando 

haver, nesses dois campos, teorias juslaboralistas próprias, de fato, recepcionar a 

doutrina civilista.  
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 É que, pela teoria civilista, os casos de anulabilidade – erro, dolo, coação, 

simulação ou fraude -, não só dependem de um pronunciamento judicial, como 

aquele que se sentir prejudicado há de se manifestar, a partir do momento em que a 

violação se verificar, sob pena de prescrição.Esta a razão pela qual a maioria dos 

autores brasileiros e estrangeiros buscarem os casos em que aparecem a nulidade e 

aqueles que se manifestam a anulabilidade.  

 O exemplo mais citado, nos manuais, para estabelecer essa diferença, refere-

se à anotação da carteira profissional e o rebaixamento de salário.  A ausência de 

registro do contrato na CTPs é caso de nulidade e pode ser reivindicada a qualquer 

tempo, até a cessação do contrato e não corre, durante esse tempo, qualquer 

prescrição. Já a diminuição do salário há de ser reivindicada a partir do momento em 

que este ato se deu, sob pena de, no curso do contrato, ele sofrer os efeitos da 

prescrição. 

 Seguindo o itinerário histórico da doutrina majoritária, admite, 

contraditoriamente, Delgado existir uma teoria específica das nulidades, no Direito 

do Trabalho, muito embora nem sempre seja “passível de plena aplicação aos casos 

concretos colocados a exame do operador jurídico (DELGADO, 2005, p. 507). 

Assinala que a “nulidade total é aquela que, por resultar de defeito grave em 

elemento essencial do contrato, estende seus efeitos ao conjunto do pacto” 

(DELGADO, 2005, p. 511). Em resumo: admite como nulidade absoluta a ausência 

de anotação da carteira profissional e de nulidade relativa “a alteração do critério 

ajustado de pagamento de salário, porque expressa feridas no contrato de emprego, 

normas de proteção ao trabalho concernentes a interesses estritamente 

privatísticos” (DELGADO, 2005, p. 312).  

 Esta é a posição predominante e recepcionada pela jurisprudência. Mas, nem 

todos os juristas concordam em considerar a redução salarial como “interesses 

estritamente privatísticos” e questiona esse entendimento que, sem dúvida, fere 

todos os princípios de proteção ao trabalho. É o caso de La Cueva (1978, p. 195), ao 

afirmar:  

 

Nestas condições desaparece toda possibilidade de destruir retroativamente 
os efeitos que se houvessem produzidos pela aplicação das leis laborais à 
prestação de trabalho. Pelo contrário, sua aplicação deve ser total, o que 
significa dizer que o trabalhador deverá receber todos os benefícios que 
correspondam ao trabalho prestado: salários ou uma indenização, em caso 
de infortúnio de que resulte vítima de um risco de trabalho, como se faz 
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tabula rasa de que, na vigência de sua relação individual, o empregadoestá 
sujeito a uma permanente coação difusa, materializada no receio da perda 
do emprego, que faz aceitar passivamente atos violadores de seu direito, 
definidos como absolutamente nulos pela legislação tutelar, cuja reparação 
só tem ânimo para pedir depois que se consumou o ato sempre temido da 
extinção do ajuste. 

 

 Não se pode querer que o empregado busque a tutela protetora, que lhe é 

direito, estando em vigência o contrato de trabalho. Endenter dessa forma é ir em 

direição oposta ao princípio que norteia esse ramo especializado. 
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7 PARA UMA ADEQUADA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. AS 

RAÍZES DO PENSAMENTO CRÍTICO E A PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO 

 

7.1 Contextualização do Tema 

 

 Depois de percorrer os caminhos da doutrina civilista sobre a autonomia da 

vontade e seus vínculos com outros institutos – teoria dos negócios jurídicos, 

declaração de vontade e autonomia da vontade –; depois de colocar em relevo os 

problemas enfrantados pelo Direito Privado, em virtude dos enfrentamentos 

decorrentes entre as vertentes contemporâneas vinculadas ao Pluralismo Jurídico, 

que se opõem a velha tradição traçada pelo Monismo Jurídico; depois de revolver as 

teorias das nulidade e da anulabilidade, tanto na doutrina civilista quanto na doutrina 

trabalhista, o estudo passa a se envolver com um tema imprescindível para uma  

adequada contextualização e aplicação das matérias antes mencionadas. 

 Neste contexto, apresenta uma hermenêutica diferente, no sentido de 

enfrantar a posição consolidade pela doutrina dominante acerca da aplicação do 

instituto da prescrição no Direito do Trabalho.  

 Uma visão hermenêutica estruturante, na medida em que parte de uma 

perspectiva distinta acerca dos institutos da nulidade e da anulabilidade. Pretende,   

em primeiro lugar, envolvê-los com o Princípio da Proteção; em seguida, estabelecer 

um nexo com o subssitema jurídico-trabalhista brasileiro – especificadamente, com 

os artigos 444, 468 e 9º da CLT - para, finalmente, em termos de Acesso à Justiça e 

de Efetividade do Processo, fazer valer os caracteres essenciais daquele mesmo 

Princípio da Proteção - irrenunciabilidade, inderrogabilidade, indisponibilidade e 

ordem pública.  

 

7.2 Autonomia da vontade versus vício de consentimento na visão de Evaristo 

Moraes Filho 

 

 Segundo Moraes Filho (1971), a Revolução Francesa de 1789 foi o ápice da 

libertação do homem a submissão direta e imediata à natureza, fazendo 
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desaparecer os moldes corporativistas de produção para o surgimento da nova 

classe social baseada na liberdade de manifestação individual. 

 

Este poder, segundo Moraes Filho, foi traduzido no artigo 1.134, do Código 
de Napoleão de 1804 „no qual se dispõe que o contrato é a lei entre as 
partes, ninguém se obrigando senão como consequência de sua própria e 
autônoma vontade, sem coação de nenhum poder que lhe seja estranho‟ 
(MORAES FILHO, 1971, p. 203). 

 

 A autonomia, em matéria de direito privado, é a liberdade plena que o 

indivíduo possui de querer comandar sua vida de forma soberana. Assim entende 

que: 

 

Livres e isolados no mundo social, numa condição de poeira, na expressão 
de Duguit, garantia o Estado aos indivíduos plena autonomia de querer, 
exigindo exclusivamente que cumprissem a palvra empenhada, sem 
nenhum vício de consentimento. Só da sua vontade dependiam os seus 
prórprios negócios, desde que respeitados a lei, a ordem pública e os bons 
costumes. Fora disso, nada devia ou podia pertubar seus patrimônios 
(MORAES FILHO, 1971, p. 204). 

 

 Embora fala-se da autonomia da vontade como liberdade soberana, o 

legislador tratou de colocar alguns limites a esta liberdade como, por exemplo, a 

própria lei, a ordem pública e os bons costumes. A observação das limitações se faz 

importante, uma vez que terão influência direta nas consequências jurídicas da 

autonomia. 

 Moraes Filho (1971, p. 204)analisando o princípio genérico da autonomia da 

vontade e citando Henri de Pageaponta quatro princípios que servem de suporte ao 

direito contratual do regime liberal: “o princípio da autonomia da vontade; o princípio 

do consensualismo; o princípio da convenção-lei e o princípio da execução de boa 

fé”. Em suma completa que: 

 

Autonomia da vontade, diz, é a liberdade que têm as partes de regularem, 
elas próprias, as modalidades e condições dos seus compromissos, 
escolhendo o seu objeto, sem exigência ou tutela legal. O princípio do 
consensualismo já é outra coisa. Diz respeito ao modo de formação dos 
contratos, e não ao seu conteúdo. A regra da convenção-lei significa a fôrça 
obrigatória do pacto; o contrato, uma vez formado, é como a lei entre as 
partes. Finalmente, tôdas as convenções devem ser executadas de boa fé 
(MORAES FILHO, 1971, p. 204-205).  
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 Como mencionado anteriormente, em nenhum lugar do planeta a autonomia 

da vontade, como enfoque de liberdade absoluta, se sustenta, pois as limitações 

legais se impõe. Segundo Moraes Filho(1971, p. 208) “o princípio, repetimos, é a 

autonomia, como dado inicial e de iniciativa de escolha, ainda que com as limitações 

de praxe, maiores ou menores, em nome do interêsse púbico ou de terceiros”. 

 Para o autor o princípio da autonomia da vontade está inserido no artigo 9º, 

da CLT, com reflexos nos artigos 444 e 468 do mesmo diploma legal. Em suas 

palavras: 

 

Quer dizer, direito privado de ordem pública, nesta parte contratual, não 
permite a legislação especial pactos, convênios, acôrdos, contratos, 
cláusulas, celebrados entre empregados e empregadores que derroguem as 
normas expressas dêsse direito tutelar (MORAES FILHO, 1971, p. 208). 
 

 Assim, a lei consolidada também assegura que, “uma vez respeitadas as 

normas  de ordem pública e as demais fontes normativas da legislação do trabalho, 

nada impede que empregados e empregadores celebrem entre si livres cláusulas 

contratuais, sem qualquer eiva de nulidade” (MORAES FILHO, 1971, p. 208-

209).Por seu turno, comunga do mesmo entendimento Délio Maranhão (apud 

MORAES FILHO, 1971, p. 210), que para ele: 

 

A autonomia da vontade individual, portanto, embora limitada no que 
respeita às condições contratuais mínimas, resultantes da lei, do contrato 
coletivo ou da sentença normativa, subsiste no contrato de trabalho, seja, 
necessàriamente, na formação do contrato, que é um acôrdo de vontades, 
seja na estipulação de seu conteúdo quando êste fôr além do mínimo legal. 

 

 Também, Russomano (apud MORAES FILHO, 1971, p. 210): 

 

Fiel à sua linha contratualista, a Consolidação, no artigo supra (444), revela 
que se dá à vontade do empregado e do empregador, no ato da celebração 
do contrato, amplo poder deliberativo. São as relações contratuais de 
trabalho objeto da livre estipulação dos interessados. Essa é a premissa 
central. A própria lei faculta às partes a discussão das condições e das 
disposições nelas contida. 

 

 Entende-se portanto que, uma vez respeitadas as normas superiores a livre 

vontade das partes contratantes pode ser utilizada desde que não esteja presente 

nenhum tipo de vício de consentimento.É dentro desse binômio, lei e vontade, que 

surgem as figuras jurídicas da transação e da renúncia. Por ora, lembre-se que tais 
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institutos devem ser, no Direito do Trabalho, aplicados com cautela. A característica 

principal da transação é que deva ser bilateral e que exista uma res dubia. Tal 

entendimento se aplica tanto para o Direito Civil quanto para o Direito do Trabalho, 

sendo que, para este último, deve ser observado os direitos adquiridos pelo 

empregado. 

 A transação no direito do trabalho será lícita desde que não implique renúncia 

a direitos irrenunciáveis garantidos, pela lei, ao empregado. Nesta linha de raciocínio 

Moraes Filho(1971, p. 212) traz o entendimento da jurisprudência italiana segundo a 

qual “é válida a transação  dos direitos do empregado quando não se trate de 

declaradas renúncias aos direitos inderrogávelmente assegurados pela lei aos 

empregados privados”. 

 O entendimento predominante, segundo Moraes Filho (1971, p. 213) é a de 

que as renúncias de qualquer garantia trabalhista, constante de normas 

inderrogáveis, serão nulas de pleno direito. Inclusive, quando se trate de “vantagem 

ou bem já incorporado ao patrimônio do empregado”  

 Logo, mesmo na esfera do direito patrimonial o empregado é livre para 

transacionar sobre seu contrato de trabalho, mas desde que dessa alteração não lhe 

resulte prejuízo, em conformidade do que dispõe o art. 468 da CLT. Assim  de 

acordo com Moraes Filho (1971, p. 214) “podem as partes interessadas transformar 

as comissões em salário fixo, desde que não ocorra redução salarial”. 

 

7.3 As raízes do pensamento crítico na incidência do instituto da prescrição nos 

casos de nulidade 

 

 Interessante notar que, de maneira contraditória, a doutrina jurídico-trabalhista 

clássica já vinha recepcionando, de forma subsidiária, as diretirzes traçadas pelos 

artigos  art. 145, 82 e 130 do Código Civil revogado, no que concerna à nulidade dos 

atos jurídicos que eles não se revestirem de forma prescrita em lei, quando o agente 

for incapaz ou o objeto ilícito. Hipóteses que envolvem, nas demandas trabalhistas, 

as contratações irregulares promovidas por entes de direito público, menores e de 

trabalhadores que prestam serviços, por exemplo, em  Jogos de Azar ou de Bicho.  

 A doutrina trabalhista dominante, recepcionada pela jurisprudência também 

dominante, é no sentido de não reconhecer a responsabilidade trabalhista do 
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contratante. Tome-se aqui, como exemplo, as contratatações irregulares promovidas 

por entes de Direito Público, uma vez que, já no Código Civil Revogado – art. 145, 

inc.III – se cosidera nulo o ato jurídico, “quando o mesmo não se revistir de forma 

prescrita em lei.” 

 O Direito Privado se orientou, na sua evolução, para construir uma teoria hoje 

considerada velha, a Teoria da Responsabilidade sem Culpa ou Teoria Objetiva, em 

que a entidade de Direito Público responde objetivamante, quando causa dano à 

pessoa ou à sociedade. O mesmo se deve dizer em relação aos menores e ao 

objeto ilícito. No âmbito do Direito do Trabalho, partimos de dois pressupostos: não 

permitir o enriquecimento sem causa; pela teoria da irrestituibilidade da força de 

trabalho.  

 Do ponto de vista da doutrina trabalhista minoritária, vale a pena transcrever 

alguns dos clássicos dessa literatura: 

 

No exameconcreto da imputabilidade não podem deixar de ser 
considerados: 1. Que o empregado esteve subordinado durante o tempo em 
que o contrato IMPERFEITO vigiu; 2. Que a razão de ser do Direito do 
Trabalho é a proteção do empregado, mediante tratamento desigual 
compensador da desigualdade econômica entre ele e o empregador [...] O 
CULPADO DA IMPERFEIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO DEVE 
INDENIZAR O OUTRO CONTRATANTE INOCENTE, o qual para a 
invalidade não concorreu. NÃO DEVENDO SER ESQUECIDO QUE ATO 
PRATICADO EM ESTADO DE NECESSIDADE NÃO É 
ILÍCITO(CATHARINO, 1981, p. 268). 

 

 Prosseguindo conclui afirmando que: 

  

Uma das características da relação contratual de trabalho subordinado é 
sua NATUREZA PRIVATÍSTICA porque foi retirada do âmbito do DIREITO 
PRIVADO, já que se trata de relação jurídica entre particulares; de um lado 
o empregado, pessoa física, de outro lado, o empregador, pessoa física ou 
jurídica. Ainda quando o ESTADO FAZ PARTE DELA, o que ocorre nas 
ocasiões em que admitir PRESTADORES DE SERVIÇOS, pelo regime da 
CLT, não se descaracteriza essa situação.(CATHARINO, 1981, p. 268). 

 

 Como frisa Amauri Mascaro Nascimento(1984, p. 265),  

 

[...] a intervenção do Estado nas relações individuais de trabalho, por meio 
de normas imperativas que impõem aos contratantes a observância de 
determinadas condições de proteção ao trabalho, não desloca a relação 
jurídica para o âmbito do direito público.  
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 Gomes e Gottschalk (1990, p. 156-157) dizem que a finalidade de ser do 

Direito do Trabalho é a aplicação das normas protetoras trabalhistas: 

 

A segunda ordem de consideração oferece uma justificação mais importante 
do ponto de vista prático para a distinção entre CONTRATO DE TRABALHO 
e RELAÇÃO DE TRABALHO. A finalidade eminentemente tutelar do Direito 
do Trabalho explica a aplicação de suas normas protetoras às relações 
jurídicas oriundas do ATO JURÍDICO NULO. Admite-se que o ato gerador 
da relação não tenha influência maior em sua validade, o que significa, em 
última análise, que pode até ser prescindido. A distinção entre RELAÇÃO E 
O CONTRATO DE TRABALHO não é, aliás, o único fenômeno dissociativo 
assinalável do Direito do Trabalho, pois, sendo um Direito eminentemente 
REALISTA E PROTETOR, encara sempre os fatos objetivos da vida 
econômica e social. 

  

 Por outro lado, a nulidade como princípio da administração pressupõe que o 

administrador paute a sua atividade pela ética da Administração Pública, que visa 

sempre o bem comum, sem prejudicar o trabalhador, que dispõe de uma faixa de 

emprego muito restrita na atual sociedade brasileira, mas que precisa e tem 

assegurado pela Carta Magna, o diretio de trabalhar com as vantagens e deveres da 

lei ordinária que o disciplina, porquanto o velho adágio romano, a ninguém é dado 

do direito de alegar sua torpeza em benefício próprio. 

 Ainda em termos daquele momento histórico, vale a pena registrar a evolução 

encontrada, no âmbito da doutrina vinculada ao Direito Administrativo. 

 Dizia Cretella Júnior (1975, p. 359) “nulo o ato jurídico que, por vício 

essencial, não produz efeito de direito correspondente. Deve-se manter, no direito 

administrativo brasileiro, essa dicotomia dos atos viciados em NULOS e 

ANULAVÉIS”. A nulidade é imediata. Se faltar ao ato requisito necessário à sua 

existência, se houve ofensa a princípios básicos de ordem jurídica, o ato será nulo. 

O ato administrativo nulo considera-se como não realizado e não produz, como tal, 

nenhum efeito. 

 Seguindo esta evolução já dizia Mello(1993, p. 238-239), em seu “Curso de 

Direito Administrativo”, publicado na vigência da Constituição de 1988: 

 

É erro, portanto, dizer-se que os atos nulos não produzem efeitos. Aliás, 
ninguém cogitaria da anulação deles onde declará-los nulos se não fora 
para fulminar os efeitos que já produziram ou que podem ainda vir a 
produzir [...] Com efeito, se o ato administrativo era inválido, isto significa 
que a Administração, ao praticá-lo, FERIU A ORDEM JURÍDICA. Assim, ao 
invalidar o ato, estará, ipso facto, PROCLAMANDO QUE FORA AUTORA 
DE UMA VIOLAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. 
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E arremata:SERIA INÍQUO que o agente público VIOLADOR DO DIREITO, 
CONFESSANDO-SE TAL, livrasse de quaisquer ônus que decorreriam do 
ato e lançasse SOBRE COSTAS ALHEIAS todas as consequências 
patrimoniais gravosas que dái decorreriam, LOCUPLETANDO-SE, ainda, à 
custa de quem, NÃO TENDO CONCORRIDO PARA O VÍCIO, haja 
procedido DE BOA-FÉ.  

 

 A propósito, eis as conclusões a que chegou o professor Everaldo Gaspar 

Lopes de Andrade, ao escrever especificamente sobre Contratações Irregulares 

Promovidas por Entes de Direito Público Interno. Nulidades e Consequências8: 

 

Considerando a supremacia teórico-legislativa do Direito do Trabalho, no 
Âmbito do Direito Privado; considerando que o avanço deste se deu pelos 
influxos socializantes daquele,  que surgiu das lutas de classe; 
considerando o princípio da desigualdade das partes e os caracteres de 
ordem pública, de irrenunciabilidade e de indispobilidade norteadores da 
legislação trabalhista; considerando-se o caráter alimentar como traço 
fundamental dessas relações; considerando-se a prevalência da teoria 
objetiva da responsabilidade sem culpa – que não exime o estado de 
indenizar qualquer lesão praticada contra a pessoa ou a coletividade; 
considerando-se, finalmente, não ser possível inverter  a presunção – que 
funciona sempre em favor do obreiro – para atribuí-la ao Estado, na 
violação de norma cogente, concluimos: as contratações irregulares, que 
importam as nulidades e a responsabilidade civil, ou penal, de quem as 
autorizou, não exime o ente de direito público da responsabilidade 
trabalhista ao servidor que, presumivelmente de boa fé, dedicou-lhe sua 
irrestituível força de trabalho (ANDRADE, p. 119-120). 

 

7.4 As raízes do pensamento crítico na incidência do instituto da prescrição nos 

casos de anulabilidade 

 

 Conforme ficou registrado, a doutrina predominante trata, por exemplo, de 

estabelecer uma diferença entre nulidade e anulabilidade, apontando, como 

exemplo, a retificação da carteira profissional e uma redução salarial que teria se 

iniciado há mais de cinco anos. Neste caso, diz esta mesma doutrina: a retificação 

da carteira há de ser procedida a qualquer tempo, porque se trata de requistito 

protegido por norma de ordem pública – logo, imprescritível. Já a diferença salarial 

                                                           
8
ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Contratações irregulares promovidas por entes de direito 

público interno: nulidades e consequências. In: ______. Direito do trabalho: itinerários da 
dominação. São Paulo: LTr,1994, p. 107-120. 
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deveria ter sido reivindicada no momento em que a violação se deu, por tratar-se de 

“interesse privatístico”.   

 A corrente minoritária não aceita esta posição e mantém adeptos ainda hoje, 

como é caso já descrito por Andrade (2011, p. 172) e para o qual “os efeitos da 

nulidade somente atinjam os contratos em relação ao seu futuro”.  

 Outro que segue essa orientação é Pinto (apud ANDRADE, 2011, p.172). 

Para ele: 

 

O entendimento da doutrina dominante constitui um atropelo do princípio da 
proteção, que se torna visível e violento, “pois essa interpretação consagra, 
contra o empregado, a prescritibilidade do ato nulo para o qual, quando 
ocorre, o faz sob a coação representada pela ameaça silenciosa da 
despedida”.   

 

 Conclui ainda que: 

 

Como se faz tabula rasa de que, na vigência de sua relação individual, o 
empregado está sujeito a uma permanente coação difusa, materializada no 
receio da perda do emprego, que faz aceitar passivamente atos violadores 
de seu direito, definidos como absolutamente nulos pela legislação tutelar, 
cuja reparação só tem ânimo para pedir depois que se consumou o ato 
sempre temido da extinção do ajuste (PINTO apudANDRADE, 2011, p.172). 

 

 Pondera ainda que o Enunciado n. 198 do TST foi um grande retrocesso na 

luta pela proteção do economicamente fraco. Atualmente substituída pela súmula 

294. 

 Para o Sussekind (apudANDRADE, 2011, p. 172) “no que tange aos salários, 

a teoria que veda o enriquecimento ilícito fundamenta a obrigação de ser o 

pagamento efetuado por aquele a quem os serviços foram prestados” Russomano 

(apudANDRADE, 2011, p. 172)entende que “durante a vigência do contrato de 

trabalho, o empregado não tem condições reais de ajuizar ação contra o 

empregador sob pena de perder o emprego”. Para ele, somente após a extinção do 

vínculo empregatício é que o empregado poderá exercer tal direito com plena 

liberdade e a partir de então é que se deve começar a correr o prazo prescricional. 

 Já Lamarca (apudANDRADE, 2011, p. 172) é taxativo quando diz que “a 

cominação de nulidade vem expressa no art. 468 da Consolidação, desautorizando 

filigranas do intérprete, ao pretender este criar uma distinção que a regra não 

ampara”. 
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 Aliás, essa corrente majoritária, sequer interpreta e aplica bem a teoria da 

anulabilidade sedimentada pelo Direito Privado. É que, nesta última, os casos de 

anulabilidade por coação têm tratamento diferente. Segundo Miranda (1970, p. 370). 

 

[...] a coação cessa quando o constrangimento, que deu causa à vontade 
coacta, não continua, de modo que não mais há ato do coator que impeça a 
ação do constrangido. Se ele não pode agir, porque o estado de violência, 
ou situação de violência, persiste, seria descartado fazer-se começar de 
correr o prazo prescricional.  

 

  Trata-se de uma relação jurídica especial em que as partes são 

ontologicamente desiguais; em que a coação econômica e subjacente e existe em 

potência, logo, exigir do empregado, no curso da relação de emprego, uma 

manifestação ou uma insurgência contra atos do empregador, torna-se um 

verdadeiro absurdo.  

 

7.5 A Aplicação do Instituto da Prescrição e o Prazo Processual Destinado ao 

Acesso à Justiça 

 

 Andrade (2011, p. 172) acrescenta ainda que “a ambivalência e as 

contradições da doutrina clássica chegaram ao ponto de confundir e acumular o 

tempo de prescrição das verbas de natureza salarial com a prescrição do direito de 

ação”. Esta hipótese se dá, na experiência jurisdicional, da seguinte maneira: alguém 

trabalha em jornada excedente durante dez anos. Mas, na conformidade do que 

dispõe o inciso XXIX, ele só teria direito ao recebimento das horas extras dos 

últimos cinco anos e não dos dez. Acontece que, além dessa limitação de direito, o 

trabalhdor deverá ajuizar a ação no prazo de até dois anos, contados após o término 

da relação de emprego. Tem-se assim a contagem de dois prazos: a) o que envolve 

a limitação de direitos – cinco anos -; o que impõe limites para o acesso à justiça – 

dois anos. Ambos não deveriam se confundir, por terem proposições jurídicas 

distintas.  

 Mas, segundo a doutrina dominante, o empregado se não ingressar com a 

ação trabalhista no dia em que for demitido, os dias subsequentes serão deduzidos 

para efeito de recebimento das horas extras. Se, por exemplo, demandar no último 

dia destinado a prescrição terá direito apenas a três e não a cinco anos de horas 

extras.  
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 A limitação, em cinco anos que, no exemplo, já furtou os outros cinco anos – 

o empregado trabalhou dez anos em jornada excedente – não pode confundir-se 

com o prazo destinado ao Acesso à Justiça. Se o Estado assegura um prazo e, ao 

mesmo tempo fixa um limte para o acesso à justiça, enquanto Direito à Cidadania, o 

empregado tem também o direito de escolher o momento em que vai demandar. 

Aliás, seria impossível o mesmo ajuizar uma ação no dia em que foi demitido. Pelo 

raciocínio da doutrina dominante, ninguém teria direito a cinco anos de verbas 

salariais porque, ao demandar no dia seguinte a sua demissão, já teria perdido um 

dia e assim sucessivamente.  

 Esta proposital confusão tem uma forte natureza ideológica, e se destina a 

desrespeitar o Princípio da Proteção, seus caracteres e os enunciados normativos 

que lhes dão sustentação e eficácia – artigos 444, 468 e 9º da CLT. Para a autora 

desta dissertação, não existe argumento jurídica capaz de legitimar este absurdo. 

Mas, curiosamente ele prevalece, sem que esta mesma doutrina apresente – porque 

não poderia fazê-lo – argumentos jurídicos consistentes para legitimá-lo. Logo, 

reafirme-se que tem o trabalhador a liberdade de escolher, dentro do prazo de dois 

anos, qual o dia que deseja propor sua demanda sem que se possa falar em 

contagem desse tempo para efeito de dedução dos direitos assegurados nos últimos 

cinco anos. 

 Segundo Andrade (2011, p. 173) “esta liberdade de escolha não pode ser 

contrariada e nem ameaçada”. Completa ainda: 

 

Torna-se, pois, um contra-senso exigir que o mesmo promova uma ação, 
logo após ser demitido – o que, aliás, é praticamente impossível -, sob pena 
de ver os dias que correm, durante aquele limite de dois anos – 
correspondentes ao acesso à justiça -, serem levados em conta para 
deduzir os direitos já limitados em cinco anos. 

 

7.6 O Pensamento reconfigurado da Escola Juslaboralista de Pernambuco 

 

 Andrade (2011) propõe então a maneira como deveria funcionar os sistemas 

de nulidade e de anulabilidade no Direito do Trabalho. Sistema que se confirma, 

quando a autora deste estudo procurou seguir o rastro do Direito Privado e 

estabelecer uma cartografia da doutrina jurídico-trabalhista dominante para, em 

seguida, colocá-la frente a frente com a doutrina crítica. Segundo o aludido professor 
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as teorias da nulidade e da anulabilidade deveriam ser aplicadas obedecendo-se as 

diretrizes abaixo citadas. 

 

a) Primeiro, observando os aspectos referentes à própria teoria do 

conhecimento jurídico-trabalhista, já que existe, entre os doutrinadores, uma 

uniformidade, em termos epistemológicos.  

 

É que o Direito do Trabalho conseguiu formular um pressuposto, para 

conceber a teoria da vontade, um pressuposto que não se confunde e se distancia 

daquela que foi elaborada no âmbito do direito privado. Cuida de uma relação entre 

partes ontologicamente desiguais. Daí reconhecer-se que a coação econômica é 

subjacente e existe em potência.Trata-se de um reconhecimento que decorre 

exatamente da posição em que se encontram os próprios sujeitos dessa relação - o 

empregador, que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços; o 

empregado que fica àquele diretamente subordinado, em grau de dependência. 

 É a partir desta posição desigual que se estabelece entre os sujeitos da 

relação jurídico-trabalhista que surge um princípio fundante deste campo do direito, 

o Princípio da Proteção, que, por sua vez, encontra-se inserido no subsistema 

jurídico-trabalhista brasileiro, a partir dos artigos 444, 468 e 9º da CLT. 

 

b) Por isso mesmo, a CLT fala expressamente de nulidade e, em nenhum 

momento, de anulabilidade. É o que se pode vislumbrar em vários de seus 

artigos, sobretudo, naqueles que se dirigem à proteção dessa relação jurídica 

especial - desde o seu nascimento, durante a sua vida e na sua morte.  

 

Ao mesmo tempo em que proclama a liberdade, na contratação (Art. 444), 

esta liberdade deve ser exercida desde que não contravenha as disposições de 

proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhe sejam aplicáveis e as decisões 

das autoridades competentes. Se, por outro lado, o contrato não tem que nascer e 

viver do mesmo jeito e pode ser alterado (Art. 468), é preciso afirmar que tal 

pressuposto de alteração exige que haja a manifestação do empregado e que a 

alteração não lhe traga prejuízo, sob pena de nulidade.  
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Para evitar que se possa encontrar dúvidas sobre a firmeza argumentativa 

daqueles enunciados, a lei brasileira procura fechar a presença do Princípio da 

Proteção por meio do artigo 9º, que diz: “serão nulos de pleno direito os atos 

praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos contidos na 

presente consolidação”.  

A insistência da doutrina dominante, em estabelecer uma distinção entre 

nulidade ea anulabilidade no Direito do Trabalho, não combina com os fundamentos 

deste campo do conhecimento jurídico e com os pressupostos legislativos que lhes 

dão existência. Mesmo que se admita a possibilidade de existência do instituto da 

anulabilidade decorrente, como ficou anteriormente anunciado nas palavras de 

Pontes de Mirando, da ação de anulação, não poderia ela ser simplesmente 

transportada do Direito Privado, sem adaptações. Pois, no Direito do Trabalho, o 

bem juridicamente protegido - a força de trabalho - não pode jamais ser restituído. A 

obrigação de indenizar é atribuída a uma das partes - aquela que é econômica e 

juridicamente mais forte - o empregador.  

 

c) A contraprestação é pressuposto essencial à existência do próprio conceito 

de contrato de emprego e da sua natureza jurídica - a onerosidade. Tem um 

caráter vital e extrapola a própria vontade do empregado - um caráter social. 

Logo, não pode ser considerado como parte periférica do contrato. 

 

Se a própria doutrina clássica reconhece a existência de uma coação econômica 

subjacente, que existe em potência, em face da condição subordinativa de um dos 

sujeitos da relação de emprego e que decorre do poder disciplinar da outra parte - o 

empregador -, que admite assalaria e dirige a prestação de serviços, não é possível 

aplicar a prescrição, a partir do ato violador, enquanto durar esta relação 

subordinada.  

 

d) Nem no Direito Privado isso é possível porque, como já foi enunciado, a partir 

de Miranda (1970), para os casos de anulabilidade por coação. 

 

 Para o jus-filósofo alagoano, como já se enfatizou anteriormente e aqui, para 

reforçar, se repete: 
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A coação cessa quando o constrangimento, que deu causa à vontade 
coacta, não continua, de modo que não mais há ato do coator que impeça a 
ação do constrangido. Se ele não pode agir, porque o estado de violência, 
ou situação de violência, persiste, seria descartado fazer-se começar de 
correr o prazo prescricional (MIRANDA, 1970, p. 370).  

 

e) E como restituir o bem da vida - a força de trabalho? - Aplicar a prescrição, tal 

como anuncia a Súmula 294 do TST, significa violar a velha teoria da 

responsabilidade sem culpa e propiciar o enriquecimento, sem causa, ilícito, 

de quem agride normas tutelares de proteção ao trabalho; seria violar as 

teorias contemporâneas sobre a boa fé, que receberam as influências do 

Direito do Trabalho. 

 

 Eis, em síntese, os pressupostos da hermenêutica estruturante por ele 

defendida que este trabalho cuidou de ampliar, na medida em que, por meio de 

evidencias empíricas – levantamento bibliográfico em que se constata os autores 

pertencentes a doutrina clássica e aqueles que pertencem a escola crítica -, as 

evidências analítica -  uma análise e uma posição teórica acerca destas duas 

vertentes -, para também demonstrar a obsolescência daquela mesma doutrina 

tradicional e, pior, o enorme retrocesso hermenêutico, logo no momento em que 

prevalecem o desemprego estrutural, as mais diversas alternativas de 

clandestinização da força de trabalho que se instituem por meio da flexibilização e 

da desregulamentação das relações de trabalho impostas pelo ultra liberalismo 

global e suas formas cruéis de gestão e de organização de trabalho.  

 Esta corrente que passo a chamar de doutrina jurídico trabalhista crítica reúne 

pensadores contemporâneos que têm suas raízes, sobretudo, em 

Pernambuco.Depois de estabelecer um percurso sobre as chamadas liberdades 

contratuais e discorrer sobre a proteção ao contrato de trabalho; de apontar para as 

duas ordens de proteção ao contrato de trabalho - uma, de natureza formal; outra, 

de natureza material -, afirma Araújo (2003, p. 62) que:  

 
No Brasil, esses dois aspectos de proteção acham-se inseridos em nosso 
sistema jurídico positivo, bem como em inúmeras normas autônomas 
criadas pelos trabalhadores e empregadores, por intermédio da negociação 
coletiva.  A primeira diz respeito a um conjunto de disposições jurídicas que 
o sistema positivo criou, objetivando proteger a celebração do contrato. 
Assim, nomeadamente, as regras alusivas ao respeito à idade do 
trabalhador, ao salário, à jornada, aos descansos, à maternidade, entre 
outros. A ordem jurídica fulmina com a consequência da nulidade, a 
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celebração de contratos que objetivem desvirtuar, impedir e fraudar a 
aplicação das regras contidas na legislação trabalhista (art. 9º. Da CLT). 

 

 Soares Filho (2002, p. 173), depois de enveredar pela proteção da relação de 

emprego no Direito Internacional e no Direito Comunitário, destaca o princípio da 

proteção, ou tutelar. Admite, em seguida, que alguns dos dispositivos do 

ordenamento brasileiro estão voltados para ele. Assim,  

 

No campo do direito substantivo, citem-se, a título de exemplo, o artigo 
7º.caput, da Constituição Federal de 1988,  que indica, como tônica dos 
direitos trabalhistas ali relacionados, além de outros, a melhoria da condição  
social dos trabalhadores; o art. 9º. da CLT, que fulmina de nulidade absoluta 
os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação dos preceitos nela contidos; o art. 444 da CLT, que faculta às 
partes interessadas a livre estipulação das relações contratuais de trabalho 
em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho; o 
art. 468 da CLT, que condiciona a alteração do contrato de trabalho ao 
consentimento do trabalhador e à não ocorrência de prejuízo a ele, direto ou 
indireto; o art. 477, p/ 1º., CLT, que impõe, como requisito de validade da 
rescisão dos contratos de trabalho de empregado com mais de um ano de 
serviço a assistência dele pelo respectivo sindicato ou autoridade do 
Ministério do Trabalho; o art.l 620 consolidado que, estabelece o critério de 
norma mais favorável ao trabalhador com fator e prevalência dela. 

  

 Já Teixeira (2010, p. 38), ao tratar especificamente sobre a imperatividade 

das normas legais trabalhistas e do princípio da continuidade da relação de 

emprego, afirma que “as normas da legislação trabalhista, por sua vez, revelam 

nítida índole imperativa e natureza de ordem pública” Para ele: 

 

A lei impõe os limites mínimos, em cima dos quais podem ser criadas 
condições mais benéficas mediante as atividades consuetudinárias e 
jurisprudencial, e, especialmente, pelo poder negocial das entidades 
sindicais e dos próprios sujeitos da relação de emprego. A imperatividade 
da legislação trabalhista, constituída em sua maior parte por normas 
cogentes, inderrogáveis e de ordem pública, se revela rígida apenas no 
sentido de resguardar o interesse público e proteger o empregado, 
admitindo-se sua superação em função de normas mais favoráveis 
(TEIXEIRA, 2010, p. 39).  
 

 Embora se possa constatar uma preocupação especial de Melo Filho 

(2014)com um tema emblemático e articulado com as crises, sobretudo de 

representatividade, que envolvem a atuação do sindicalismo contemporâneo, diante 

das diversas alternativas de controle e de manipulação que os chamados poderes 

instituídos tentam impor sobre os movimentos sociais – preocupação que envolve 

também os estudos desenvolvidos por Barroso (2010) - e que aparecem sob o título 
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de neocorporativismo - não deixa este assunto de se articular com aquele descrito 

no Capítulo 3. 

Mas, a propósito das questões objeto desta dissertação e, em particular, com 

a aplicabilidade do instituto da prescrição Melo Filho (2004), ao enfatizar a 

independência judicial como pressuposto da democracia, vem sustentando também 

uma posição distinta para reconhecer a inaplicabilidade da prescrição no curso da 

relação empregatícia9.Segundo o autor10: 

 

Não se pode proclamar a denúncia vazia do contrato de trabalho quando os 
trabalhadores brasileiros não possuem um sistema de proteção contra a 
despedida arbitrária. Passados tanto tempo, desde a promulgação da 
Constituição de 88, “o parlamento brasileiro ainda não regulamentou o 
primeiro inciso do seu artigo 7º. Além disso, o Estado brasileiro denunciou a 
Convenção 158 da OIT, meses após a sua ratificação” (MELO FILHO, 2004, 
p. 1).   

 

 Para o magistrado e professor da Faculdade de Direito do Recife: 

 

A constituição criou, quanto a este tema, o binômio “garantia contra 
dispensa/prescrição” (inciso I e XXXI do art. 7º.). O segundo elemento não 
pode funcionar na ausência do primeiro. Não é razoável exigir do 
trabalhador que exerça o direito de ação em determinado prazo, se o 
resultado disso será o inevitável desemprego. Exigência dessa natureza 
termina por lançar o empregado no dilema “demandar/ser despedido ou não 
demandar/ver os direitos corroídos pela prescrição”, evidentemente ofensivo 
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º., III, da 
CF). Entendo, pois que essa circunstância atrai a aplicação subsidiária do 
art. 198, I, combinado com o art. 3º., III, do Código Civil (MELO FILHO, 
2004, p. 2). 

 

 No sentido de fechar o seu raciocínio e não deixar qualquer dúvida sobre o 

seu posicionamento, que tanto se encaixa com as ideias lançadas pela autora desta 

dissertação, arremata: 

 
Com efeito, no curso do contrato de trabalho, o empregado, ameaçado 
permanentemente de  dispensa, encontra-se transitoriamente impedido de 
exprimir sua vontade de exigir em juízo os direitos que lhe são sonegados 
pelo empregador. De modo que contra ele não pode correr a prescrição 
(MELO FILHO, 2004, p. 2). 

                                                           
9
Suas ideias se assemelham àquelas desenvolvidas por outros três juristas. Quando, no momento da 

pesquisa, a autora desta dissertação procurou o professor Hugo Melo, ele disponibilizou os seguintes 
textos que também se harmonizam com o conteúdo deste trabalho: SEVERO, Valdete Souto; MAIOR, 
Jorge Luiz Souto. A garantia contra a despedida arbitrária como condição de eficácia da 
prescrição no curso da relação de emprego. Texto Avulso; VIANA, Márcio Túlio. Os paradoxos da 
prescrição:quando o trabalhador se faz cúmplice involuntário da perda de seus direitos. Texto 
Avulso.   
10

Ver decisão proferida por ele e que se encontra transcrita no anexo 1. 
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CONCLUSÃO 

 

O Direito do Trabalho surgiu das lutas operárias. Logo, há de ser encarado 

como um Direito Insurgente. Por isso, não se amolda ao reducionismo que envolve o 

Direito Privado e seu vínculo com o Monismo Jurídico.Mesmo que, no próprio seio 

do Direito Privado, haja academicamente proposições que procuram envolver o 

Direito Privado com o Pluralismo Jurídico ou com os movimentos emancipatórios e 

contra hegemônicos, é preciso ressaltar que o que passa a ser exceção ou começo, 

no âmbito do Direito Privado, há de ser encarado como essência na própria 

formação do Direito do Trabalho.  Daí, as relações coletivas terem preferência sobre 

as relações individuais.  

 O fato de o Direito Moderno ter sido capaz de erigir um novo ramo do 

conhecimento jurídico, que não está centrado na autonomia da vontade é porque os 

sujeitos dessa relação jurídica especial são ontologicamente desiguais e se 

posicionam em grau de assimetria.Esta composição teórico-dogmática só foi 

possível, na medida em que o Direito do Trabalho foi capaz de exibir princípios 

próprios, sobretudo o Princípio da Proteção – do qual se derivam os outros 

princípios – em que se pode também vislumbrar seus especiais caracteres – 

irrenunciabilidade, inderrogabilidade, indisponibilidade e ordem pública. 

 Estes pressupostos teóricos têm como não poderia deixar de ser, um impacto 

direto na Dogmática Jurídica. No Brasil, o Princípio da Proteção e seus pressupostos 

estão claramente estampados nos artigos 444. 468 e 9º da Consolidação das Leis 

do Trabalho.  

 A dissertação, ao revolver os estudos pertinentes à autonomia da vontade, às 

teorias da nulidade e da anulabilidade – na esfera do Direito Privado -; ao procurar 

estabelecer uma análise comparativa entre as diretrizes traçadas por este ramo do 

direito e o Direito do Trabalho, verificou a existência de antinomias que, não 

reconhecidas, colocam em risco aquele princípio basilar do Direito do Trabalho, com 

impactos desalentadores para a experiência jurisdicional. 

 O primeiro dilema relaciona-se com a aplicação da teoria da nulidade, uma 

vez que a posição da doutrina jurídico-trabalhistanão apenas transporta a teoria 

civilista,a sua proposição teórica é ainda mais prejudicial do que a teoria civilista. 
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 Esta remonta à Teoria da Responsabilidade Sem Culpa ou Objetiva. Tendo-

se, como exemplo, a contratação irregular por entes de direito público, verifica-se 

que, no âmbito da teoria civilista, quando estes entes causam danos à pessoa ou a 

sociedade, terão que responder de forma objetiva. No Direito do Trabalho ainda 

mais, não só para impedir o enriquecimento sem causa, como pela irrestituibilidade 

da força de trabalho – bem que envolve a relação de emprego. O mesmo se deve 

dizer dos agentes incapazes e quanto ao objeto ilícito – caso muito frequente na 

Justiça do Trabalho, quando envolve o Jogo de Bicho. 

 Se a hipótese é de anulabilidade, também impossível a aplicação da 

prescrição. Neste caso, a doutrina jurídico-trabalhista e a jurisprudência vão no 

caminho inverso daquele sedimentado no âmbito do Direito Privado. É que, dentre 

as hipóteses de anulabilidade – erro, dolo, coação, simulação e fraude –, faz-se 

claramente uma ressalva para a hipótese de coação.  

 Em se tratando de um Direito que rege relações ontologicamente desiguais, 

em que a coação „econômica e jurídica‟ é subjacente – existe em potência -, o 

empregado só pode reivindicar direitos de forma livre e igual perante o seu 

empregador quando cessa a coação, ou seja, quando termina a própria relação de 

emprego. 

 A todos estes argumentos, outro deve ser acrescentado: enquanto não existir 

sistemas de estabilidade ou de garantia no emprego, impossível aplicar o instituto da 

prescrição, na vigência do contrato.  

 Por fim, a aplicação do instituto da prescrição de títulos de natureza 

trabalhista, que se envolve e se mistura com a aplicação do instituto da prescrição 

do direito de ação. Matéria que remete também para uma discussão menor – 

institutos da decadência e da prescrição – que, no caso, não muda o foco do debate.

 Se, no âmbito da dogmática jurídica brasileira, não importa o tempo de 

transgressão que envolve títulos de natureza patrimonial – salarial -, o empregado 

só terá direito aos últimos cinco anos. Por isso, não é razoável, mas insensato, 

contar o tempo do acesso à justiça – dois anos -, para reduzir em até dois anos 

aquele direito material já limitadamente assegurado.  

 A posição doutrinária e jurisprudencial que prevalece remete o tema para um 

beco sem saída: jamais um empregado resgatará os direitos incorporados naqueles 
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cinco anos, porque, se reclamar no dia seguinte a sua demissão – o que, por si, 

torna-se praticamente impossível – já terá perdido um dia.  

 O estudo se propôs a encarar a aplicação das teorias da nulidade e da 

anulabilidade no contexto de uma hermenêutica estruturante. Neste sentido, 

procurou revolver e contextualizar os quadrantes da autonomia da vontade – no 

âmbito do Direito Privado e do Direito do Trabalho -; estabelecer um estudo 

comparativo entre as teorias da nulidade e da anulabilidade – nestes dois campos 

do direito.  

 A partir desta narrativa, procurou levantar as variáveis e os sentidos da 

prescrição no Direito do Trabalho, em sua tríplice versão: a prescrição envolvida com 

a teoria nulidade; a prescrição envolvida com a teoria da anulabilidade; a prescrição 

envolvida com o acesso à justiça.   

Do ponto de vista desta hermenêutica estruturante, que faz prevalecer o 

Princípio da Proteção – seus caracteres – e a concepção dogmática presente no 

subsistema jurídico-trabalhista brasileiro; diante também da ausência de mecanismo 

protetores contra a despedida arbitrária, chega-se à conclusão segundo a qual, para 

as três hipóteses acima relatadas, a prescrição de direitos patrimoniais – salariais – 

só começa a correr quando cessa a coação, ou seja, com a terminação do contrato 

de emprego. 

 Logo, também em qualquer das hipóteses examinadas, preservar-se-á o 

direito a cinco anos de direitos reprimidos ou diferenças resultantes de 

descumprimentos parciais, sem que seja possível falar-se em prescrição no curso da 

relação de emprego ou contagem do tempo dedicado ao acesso à justiça, para 

efeito de dedução de parcelas de natureza patrimonial ou salarial.   

 Este é o posicionamento da autora. Tem plena consciência de que este 

posicionamento vem ao encontro de uma doutrina minoritária, e que não se insere 

no contexto da chamada autoridade da doutrina.  

 Vale como um reforço gnosiológico dirigido à preservação dos fundamentos 

básicos deste fascinante campo do direito; para remover as ambivalências e as 

antinomias que marcam claramente o itinerário da doutrina e da jurisprudência 

dominantes, na esperança de que a aplicação das teorias da nulidade e da 

anulabilidade; do instituto da prescrição e suas variáveis obedeçam a estes mesmos 

fundamentos e, especialmente, os Princípios do Direito do Trabalho.      
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ANEXO 1 

JURISPRUDÊNCIA 

 

TRABALHO ILÍCITO – jogo do bicho 

 

Jogo do Bicho. Vínculo empregatício de cambista. Inadmissibilidade. O.J. nº 

199 da SDI-1 do TST. Não se pode reconhecer vínculo empregatício em atividade 

ilícita, que não se confunde com atividade proibida (ou irregular). Daquela, nenhum 

efeito advém, enquanto esta sim, enseja efeitos trabalhistas. Recurso desprovido. 

(TRT da 21ª Região, Acórdão nº 66.838, no RO nº 01200-2006-003-21-00-8, Juíza 

Relatora:Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida, Recorrente: Espólio de Ernesto 

Bernardo dos Santos, Advogada: Marcos Delli Ribeiro Rodrigues e outro, 

Recorrido:Paratodos Correia, Advogado: José Magnus Lucas de Sena, Origem: 3ª 

Vara do Trabalho de Natal/RN, Publicado no DJE/RN nº 11478, em 01/06/2007 

(sexta-feira). Traslado nº 232/2007)  

"RECURSO DE REVISTA. JOGODO BICHO - CONTRATO DE TRABALHO - 

NULIDADE. Para a validade do contrato de trabalho, como qualquer ato jurídico, 

além do agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma 

prescrita ou não defesa em lei, há que se observar a licitude do seu objeto (artigo 

104 do Código Civil). O não atendimento desse requisito enseja a nulidade do ato, 

tal como previsto no inciso II do artigo 166 do Código Civil. Recurso de revista 

conhecido e provido. Prejudicada a análise dos temas remanescentes" (RR- 115600-

80.2008.5.06.0007, Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 2.ª Turma, DEJT 14/2/2014). 

"RECURSO DE REVISTA. JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRABALHO. 

NULIDADE. Segundo o entendimento desta Corte consubstanciado na OJ 199 da 

SDI-1, 'é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade 

inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o 

requisito de validade para a formação do ato jurídico'. Recurso de revista conhecido 

e provido" (RR - 404-78.2012.5.06.0021, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8.ª Turma, 

DEJT 8/11/2013) 

RECURSO DE REVISTA - JOGO DO BICHO - VÍNCULO DE EMPREGO - 

CONFIGURAÇÃO. O Tribunal Pleno desta Corte, reunido em 7/12/2006, julgou o 

Incidente de Uniformização Jurisprudencial (IUJ) suscitado nos autos do processo nº 
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TST-E-RR-621145/2000, tendo decidido manter o entendimento consubstanciado na 

Orientação Jurisprudencial nº 199 da SBDI-1, no sentido de que não há contrato de 

trabalho em face da prestação de serviços em jogo do bicho, ante a ilicitude do 

objeto. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-1432-81.2011.5.06.0291, 7.ª 

Turma, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 23/8/2013) 

RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. JOGO DO BICHO. 

CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. O egrégio Colegiado Regional concluiu 

que a atividade desenvolvida pelo reclamante, não obstante ilícita - apontador de 

jogo do bicho -, não impediria o reconhecimento do vínculo de emprego, com o 

pagamento dos direitos trabalhistas. Nessa esteira, ao assim decidir, a Corte a quo 

contrariou o entendimento desta colenda Corte consubstanciado na Orientação 

Jurisprudencial nº 199 da SBDI-1. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-

102700-38.2007.5.15.0011, 5.ª Turma, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 

DEJT 26/3/2013) (Disponível em http://www.tst.jus.br/. Acesso em: 19.05.2014 as 

08:50 h) 

RECURSO ORDINÁRIO - CONTRATO DE TRABALHO - NULIDADE - JOGO 

DO BICHO. 1. É inviável o reconhecimento do vínculo empregatício quando a 

relação de trabalho tem por objetivo o denominado “jogo do bicho”, pois se trata de 

atividade ilícita, enquadrada como contravenção penal e que nulifica o contrato de 

trabalho, mercê dos artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, do atual Código Civil, de 

aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho, consoante dispõe o parágrafo único do 

artigo 8º da CLT. Trata-se, realmente, de atividade legalmente proibida no território 

nacional nos termos do artigo 58, do Decreto-lei nº 3.688/41, e, por isso mesmo, 

revela-se inaceitável que o Judiciário Trabalhista, em total desarmonia com o que 

prescreve o artigo 104, do atual Código Civil (correspondente ao artigo 82, do 

Código Civil de 1916), possa proclamar a existência de relação de emprego ao 

amparo da legislação trabalhista. Logo, inexiste contrato de trabalho válido entre o 

reclamante e o recorrente, eis que ilícito o objeto e ilícitas as atividades do tomador 

e do prestador dos serviços. Tal contratação resulta na inexistência de relação de 

emprego, bem como na inconsistência de qualquer pedido de natureza trabalhista. 

Este, aliás, é o entendimento da jurisprudência uniforme do Colendo TST, consoante 

OJ nº 199 da sua SDI-1. Observe-se, por fim, que a norma principiológica contida no 

artigo 8º, da CLT, estabelece que a Justiça do Trabalho ao julgar os processos que 
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lhe são submetidos deverá fazê-lo sempre de maneira que nenhum interesse de 

classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O reconhecimento da 

validade do contrato mantido entre os litigantes implicaria em ofensa a essa regra 

celetizada, pois se estaria privilegiando o interesse particular do autor em detrimento 

ao interesse público que exige absoluto cumprimento do ordenamento jurídico penal 

por parte da sociedade 2. Recurso ordinário provido. (PROC. Nº TRT - 01799-2003-

010-06-00-7, Relator Pedro Paulo Pereira Nóbrega, Data de julgamento 21/07/2004, 

3ªturma, Data da publicação: 06/08/2004.) 

1. CONTRATO DE TRABALHO - NULIDADE - JOGO DO BICHO. É inviável o 

reconhecimento de vínculo empregatício quando a relação de trabalho tem por 

objetivo o denominado “jogo do bicho”, pois se trata de atividade ilícita, enquadrada 

como contravenção penal e que nulifica o contrato de trabalho, mercê dos arts. 82 e 

145, inc. II, do Código Civil, de aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho. Trata-

se, sem dúvida, de atividade legalmente proibida no território nacional e, por isso 

mesmo, revela-se inaceitável que o Judiciário Trabalhista, em total desarmonia com 

o que prescrevem esses dispositivos legais, possa proclamar a existência de relação 

de emprego ao amparo da legislação trabalhista. A norma principiológica contida no 

art. 8º, da CLT, estabelece que a Justiça do Trabalho ao julgar os processos que lhe 

são submetidos deverá fazê-lo sempre de maneira que nenhum interesse de classe 

ou particular prevaleça sobre o interesse público. O reconhecimento da validade do 

contrato mantido entre os litigantes implicaria em ofensa a essa regra celetizada, 

pois se estaria privilegiando o interesse particular do trabalhador em detrimento ao 

interesse público que exige absoluto cumprimento do ordenamento jurídico penal por 

parte da sociedade. 2. Recurso ordinário a que se dá provimento para, 

reconhecendo a nulidade da relação de trabalho mantida entre as partes, julgar a 

reclamação improcedente. (PROC. Nº TRT - 02418-2002-906-06-00-0 (RO-

01087/02), Relator Pedro Paulo Pereira Nóbrega, Data de julgamento 24/07/2002, 

3ªturma, Data da publicação: 21/11/2002.) 

 

CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR ENTES PÚBLICOS 

 

RECURSO DO RECLAMADO Competência DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É 

competente a Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios individuais 
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entre trabalhadores regidos pela CLT e os entes da administração pública direta e 

indireta dos Estados e da União, em face do que dispõe expressamente o art. 114 

da CF/88. Para reforçar tal entendimento, encontramos o art. 109 da Carta Magna, 

que diz ser da competência da Justiça Federal processar e julgar as causas em que 

a União, entidades autárquicas ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 

CONTRATO DE TRABALHO - NULIDADE - EFEITOS. O provimento de cargos ou 

empregos na administração pública pressupõe prévio ato de investidura ou 

admissão. O contrato realidade não pode se sobrepor à ordem constitucional 

consubstanciada na exigência de concurso público. Desatendida esta exigência o 

contrato é nulo e os efeitos decorrentes desta nulidade são ex-tunc. Revista 

parcialmente provida. RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Prejudicado. (RR - 349622-23.1997.5.02.5555, Relator Juiz Convocado: Domingos 

Spina, Data de Julgamento: 01/12/1999, 1ª Turma, Data de Publicação: DJ 

18/02/2000) 

CONTRATO NULO. EFEITOS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO LABORAL 

APÓS A APOSENTADORIA DO SERVIDOR. NOVO CONTRATO DE TRABALHO 

SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO APENAS AO 

PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA, EM RELAÇÃO AO 

NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS, RESPEITADO O SALÁRIO 

MÍNIMO/HORAA continuidade da prestação laboral após a aposentadoria 

espontânea do servidor, implica novo contrato de trabalho, o qual está sujeito à 

prévia aprovação em concurso público, a teor do disposto no artigo 37, inciso II, da 

Constituição da República de 1988, sob pena de ser considerado nulo de pleno 

direito, não gerando nenhum efeito trabalhista, salvo quanto ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado 

o salário mínimo/hora. Aplicação do Enunciado nº 363 do TST e do item nº 177 da 

Orientação Jurisprudencial da SBDI 1. Recurso de Revista da Reclamante não 

conhecido. Recurso de Revista da Reclamada conhecido e provido. (E-RR - 589342-

85.1999.5.04.5555, Relator Ministro: Rider de Brito, Data de Julgamento: 

07/05/2003, 5ª Turma, Data de Publicação: DJ 08/08/2003) 
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RECURSO DE REVISTA. "COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. REGIME ESPECIAL. 

DESVIRTUAMENTO. (Nova redação, DJ 20/4/2005.) I - Inscreve-se na competência 

material da Justiça do Trabalho dirimir dissídio individual entre trabalhador e ente 

público se há controvérsia acerca do vínculo empregatício. II - A simples presença 

de lei que disciplina a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, da 

CF/1988) não é o bastante para deslocar a competência da Justiça do Trabalho se 

se alega desvirtuamento em tal contratação, mediante a prestação de serviços à 

Administração para atendimento de necessidade permanente e não para acudir a 

situação transitória e emergencial." Item 205 da Orientação Jurisprudencial da 

SBDI1 do TST. Recurso de Revista não conhecido. CONTRATO NULO. EFEITOS. 

ART. 37, II E § 2.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N.º 363 DO TST. A 

Súmula n.º 363 desta Corte dispõe que "a contratação de servidor público, após a 

CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo 

art. 37, II e § 2.º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora 

do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS". O Recurso 

deve ser parcialmente provido a fim de que se ajuste ao comando emanado da 

Súmula em questão. Recurso de Revista conhecido e provido em parte. ( RR - 

53200-27.2004.5.19.0001 , Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de 

Julgamento: 13/08/2008, 4ª Turma, Data de Publicação: DJ 29/08/2008) 

RECURSO DE REVISTA. CONTRATO NULO - EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. O 

provimento de empregos dos quadros dos entes que compõem a Administração 

Pública Direta e Indireta imprescinde da realização de prévio concurso público de 

provas ou de provas e títulos, sob pena de nulidade do relacionamento travado 

(Constituição Federal, art. 37, inciso II e § 2º). Não se pode, por nenhum 

fundamento, negar a literalidade da Constituição Federal, sem se lançar por terra a 

básica garantia do Estado de Direito. A nulidade exige a reposição das partes ao 

"status quo ante". Sendo impossível a restituição do trabalho prestado, o tomador 

dos serviços deve ao trabalhador apenas a contraprestação ao labor de que se 

aproveitou, segundo o que se tiver pactuado, em relação ao número de horas 
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trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, como indenização, além 

dos depósitos referentes ao FGTS. Desmerecidas quaisquer outras parcelas de 

cunho trabalhista. Inteligência da Súmula nº 363/TST, com a redação dada pela 

Resolução nº 121/2003, e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Recurso de revista 

conhecido e parcialmente provido. (RR - 772468-62.2001.5.11.0008, Relator 

Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2007, 

3ª Turma, Data de Publicação: DJ 22/06/2007)  

 

MENOR 

 

ACORDO DE DÍVIDA - MENOR INCAPAZ - NULIDADE CONTRATUAL - 

VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. É nulo o acordo firmado entre a empresa e o 

menor de 14 anos que lhe prestou serviço, com fins de quitação dos dias 

trabalhados. No entanto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do 

empregador, uma vez que não podem voltar as partes ao status quo ante, pois a 

força de trabalho despendida pelo obreiro não lhe pode ser restituída, deve a 

empresa ser compelida ao pagamento das verbas rescisórias, como se válido fosse 

o contrato, o qual, inclusive, deve ser registrado na CTPS. (TRT-20 - RO: 

1895008420095200003 SE 0189500-84.2009.5.20.0003, Data de Publicação: 

19/05/2011). 

“Conforme previsão constitucional, o trabalho deste menor era proibido, o que 

torna seu contrato nulo de pleno direito, impossibilitando o reconhecimento do 

vínculo neste período”, fundamentou o Juiz Lorival. Por outro lado, como a fazenda 

não pode restituir a prestação de serviços, deverá pagar todos os direitos 

assegurados na legislação trabalhista, evitando-se, assim o enriquecimento ilícito do 

fazendeiro. Dentre as obrigações, a fazenda também deverá pagar aviso prévio, 13º 

salário, férias e FGTS, inclusive com a multa de 40%. Foi arbitrado o valor de 10 mil 

à condenação. (TRT 15ª Região. 01027-2004-120-15-002. (ROPS). 

“Trabalho de menor de 12 anos. Conquanto proibido, não se presta a ensejar 

enriquecimento ilícito do empregador. Devidas são as parcelas retributivas e demais 

haverespleiteados” (Ac. TRT 3ª. Região, 2ª. T., Rec. Ord. 428/86, Rel. Juiz Ildeu do 

C. Baldino, DJ 15/08/86) 
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SENTENÇA. PRESCRIÇÃO 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6.ª REGIÃO 

12.ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE 

 

 

PROCESSO N.º  0001174-98.2012.5.06.0012 

RECLAMANTE: HELTON RICARDO CATALDI DE FARIAS 

RECLAMADA: SEMPRE SERV TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 

   COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  

 

SENTENÇA 

 

 Vistos, etc. 

 

HELTON RICARDO CATALDI DE FARIAS ajuizou reclamação trabalhista em 

face de SEMPRE SERV TERCEIRIZAÇÃO LTDA e COMPANHIA 

PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO, pelas razões e postulando os títulos 

enumerados na peça vestibular, na qual se encontram as partes devidamente 

qualificadas. 

Rejeitada a proposta de conciliação, apresentaram as reclamadas defesas 

escritas. 

 Alçada fixada na petição inicial. 

 As partes se manifestaram sobre a prova documental. 

 Na audiência em prosseguimento, foram colhidos os depoimentos das 

partes. Ouviu-se uma testemunha. 

Nada mais sendo requerido, foi encerrada a instrução. 

As partes apresentaram razões finais orais e rejeitaram a proposta de 

conciliação que lhes foi renovada. 

 É o relatório. 
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FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

 

Preliminares 

 

Inépcia 

 

Prescrição quinquenal 

A reclamada arguiu, em seu favor, a prescrição quinquenal, com arrimo no 

artigo 7.º, XXIX, da Constituição Federal. 

Depois de demorada reflexão, mudei o meu entendimento quanto à aplicação 

do art. 7.º XXIX, da Constituição Federal. Ninguém ignora que a Justiça do Trabalho 

é a justiça do desempregado, uma vez que o trabalhador, no curso do contrato de 

trabalho, não tem liberdade para exercer o direito constitucional de ação. A 

experiência revela que os poucos que a isso se atrevem são sumariamente 

despedidos antes mesmo da primeira audiência, tão logo a empresa seja notificada 

da ação judicial. 

Isso se deve a diversos fatores, principalmente ao fato de ser 

majoritariamente admitida no Brasil a denúncia vazia do contrato de trabalho, 

reconhecendo-se ampla liberdade do empregador de despedir arbitrária ou 

injustamente seu empregado. Naturalmente que assim é porque, passados 23 anos 

da promulgação da Carta Política, o Parlamento brasileiro ainda não regulamentou o 

primeiro inciso do seu artigo 7.º. Além disso, o Estado brasileiro denunciou a 

Convenção 158 da OIT, meses após a sua ratificação. Em suma, o entendimento 

prevalecente é o de que não existe proteção do trabalhador contra dispensa 

arbitrária ou injusta, circunstância que retira dos empregados a liberdade de 

expressar sua vontade pela demanda judicial. 

Parece-me, agora, que a Constituição criou, quanto a este tema, o binômio 

“garantia contra dispensa/prescrição” (incisos I e XXIX do art. 7.º). O segundo 

elemento não pode funcionar na ausência do primeiro. Não é razoável exigir do 

trabalhador que exerça o direito de ação em determinado prazo, se o resultado disso 

será o inevitável desemprego. Exigência dessa natureza termina por lançar o 

empregado no dilema “demandar/ser despedido ou não demandar/ver os direitos 

corroídos pela prescrição”, evidentemente ofensivo ao princípio constitucional da 
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dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CR). Entendo, pois, que essa 

circunstância atrai a aplicação subsidiária do art. 198, I, combinado com o 3.º, III, do 

Código Civil. 

Com efeito, no curso do contrato de trabalho, o empregado, ameaçado 

permanentemente de dispensa, encontra-se transitoriamente impedido de exprimir 

sua vontade de exigir em juízo os direitos que lhe são sonegados pelo empregador. 

De modo que contra ele não pode correr a prescrição. O mesmo não se pode dizer 

do empregado cujo contrato já se encerrou, porque este recupera a liberdade de 

manifestação da vontade, inclusive a de demandar contra o ex-empregador, contra 

ele podendo correr a prescrição bienal. 

Por essas razões, alterando posicionamento anterior sobre o tema, rejeito a 

prejudicial de mérito. 

 

Mérito 

 

Da rescisão 

 

 O reclamante alega haver sido forçado a assinar o TRCT. 

 Pede saldo de salário e indenização do aviso prévio. 

 Em seu depoimento, o autor reconheceu haver recebido as verbas 

rescisórias. 

 Os 12 dias de março foram pagos, a título “aviso prévio”. Também 

foram quitados férias + 1/3 e 13.º salário proporcional. 

 O reclamante foi pré-avisado, segundo revela a prova documental. A 

única testemunha ouvida não trouxe elementos a desqualificar o documento em 

questão. 

 Indefiro o pedido. 

 Do mesmo modo, não há falar em dano moral, uma vez que, conforme 

depoimento do autor, não houve a alegada coação. 

 Por fim, não faz jus o obreiro ao seguro-desemprego porque foi 

contratado por outra empresa, imediatamente após sua dispensa. 

 

Desvio de função e diferenças 
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 Quer o reclamante que seja reconhecido o desvio de função praticado 

pela empresa, uma vez que foi contratado para exercer a função de atendente, mas 

passou a exercer a de supervisor, em dezembro de 2010. 

 A reclamada negou o desvio de função. Mas a única testemunha 

ouvida disse que ao ser admitido o supervisor na loja de dois irmãos. 

 Em face do quadro probatório, defiro o pedido de diferenças salariais 

entre o recebido mensalmente pelo autor e o pago aos supervisores, de dezembro 

de 2010 a março de 2012. 

 Como corolário, defiro o pedido de repercussões em férias + 1/3, FGTS 

+ 40%, remuneração do repouso semanal. Impõe-se, ainda, a retificação da CTPS, 

quanto à função. 

 

Multa do art. 477 

 

 O reconhecimento do direito do reclamante às diferenças salariais, bem 

como sua repercussão nas parcelas rescisórias, conduz à procedência do pedido de 

multa do art. 477 da CLT. 

 É que, naturalmente, a reclamada não considerou o valor total da 

remuneração do autor, não procedendo ao pagamento do valor total das verbas 

rescisórias devidas. 

Não tendo havido integral pagamento dos títulos rescisórios, conforme consta 

da decisão, não houve quitação das parcelas devidas, implicando no deferimento da 

multa do § 8º do art. 477 da CLT.  

Com efeito, afigura-se devida a multa em tela quando se verifica que as 

verbas rescisórias foram quitadas de forma incorreta, conforme pleitos deferidos. 

Atente-se para o fato de que a intenção do legislador era o pagamento integral das 

verbas rescisórias e não, apenas, o pagamento dentro de certo prazo.  

Defiro o pedido. 

 

Multa do art. 467 

Em face da controvérsia instalada nos presentes autos, indefiro o pedido em 

tela. 

Honorários 
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Aprecio, por fim, o pedido de honorários. 

Nos termos do artigo 791 da CLT, empregados e empregadores poderão 

reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. 

A Lei n.º 5.584/70, por seu turno, assegura assistência judiciária a todo 

trabalhador, desde que verificadas os requisitos quanto a sua condição financeira, a 

ser prestada pelo sindicato de sua categoria, ainda que aquele não seja afiliado ao 

sindicato. Nesta hipótese, e apenas nesta, haverá condenação em honorários 

advocatícios, que reverterão em favor do sindicato, nos termo do artigo 16 do 

referido diploma legal. 

Outra não é a inteligência da Súmula 219 do TST. 

 

Responsabilidade subsidiária da COMPESA 

 

Defiro, parcialmente, o pedido de responsabilização da segunda reclamada, 

uma vez que o autor entende haver responsabilidade solidária, que não se 

configura, à míngua de previsão legal ou contratual. É de se reconhecer, isso sim, a 

responsabilidade subsidiária da COMPESA, da qual esta pretende se eximir, ao 

argumento de que não era empregadora do reclamante, que a primeira reclamada 

foi contratada mediante processo licitatório, havendo recebido todos os valores 

ajustados, o que desoneraria a empresa pública do pagamento de verbas 

trabalhistas. 

Registre-se, inicialmente, que o reconhecimento da responsabilidade 

subsidiária da COMPESA em relação à obrigação de pagar, não constitui ofensa à 

norma constitucional insculpida no inciso II, do artigo 37 da Carta Magna, porquanto 

não definida sua condição de empregador, senão de secundariamente responsável. 

Em reforço à posição aqui sustentada, vem a calhar a jurisprudência dos 

tribunais pátrios: 

 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Hipótese de incidência do Enunciado 

nº 331, IV, do C. TST. Não se exime o ente público, tomador dos serviços, da 

responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas, porque evidenciada sua 

culpa "in eligendo" e "in vigilando (...)” (TRT 4.ª Reg., 3.ª T., RO 00045.641/97-8, 

Relatora Juíza Maria Inês Cunha Dornelles, DOE 8.11.99). 
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 “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. O enunciado nº 

331, do C. TST, ao adotar, no seu item IV, a responsabilidade subsidiária do 

tomador de serviços, inclui, expressamente, qualquer ente da administração pública, 

direta ou indireta, sendo alterada a sua redação original através da Resolução nº96, 

de 11.09.00, em razão do incidente de uniformização de jurisprudência nº IUJ-RR- 

297.751/96. Os dispositivos das Leis nºs 8.666/93 e 9.032/95, anteriores a essa 

resolução, não excluem aplicabilidade do entendimento do enunciado nº 331, TST” 

(TRT 6.ª Reg., 3.ª T., PROC. Nº TRT- 00087-2003-906-06-00-5(RO), Rel. Juíza 

Gisane Barbosa de Araújo, DOE, 6.6.03). 

 

Já em relação à hipótese de responsabilização subsidiária de empresa 

paraestatal, na condição de tomador de serviços, considerado o fato de decorrerem 

tais serviços de processo licitatório (art. 71 da Lei n.º 8.666/93), transcrevo a posição 

do Egrégio TST: 

 

AÇÃO RESCISÓRIA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE 

DE ECONOMIA MISTA - TERCEIRIZAÇÃO ILEGAL - MATÉRIA DE 

INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA - NÃO VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS. 1. Um dos princípios norteadores do Direito do Trabalho, que 

lhe dão caráter de ramo autônomo da Ciência Jurídica, é o da aplicação da norma 

mais favorável ao trabalhador, mediante a quebra da hierarquia das fontes, que 

estrutura a pirâmide jurídica kelseniana. 2. Em relação à questão da 

responsabilidade subsidiária de entes da administração pública quanto a débitos 

trabalhistas não honrados por empresas prestadoras de serviços com as quais 

contrataram, o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em sua literalidade, afasta 

expressamente a possibilidade de responsabilização. No entanto, a exegese literal 

do dispositivo de lei não é a única forma de hermenêutica jurídica, havendo também, 

dentre tantas outras (histórica, sociológica, teleológica, etc.), a interpretação 

sistemática. Não fora assim, a atividade jurisdicional seria meramente mecânica, de 

enquadramento da matéria-prima fática na forma legal jurídica, sem se perquirir 

sobre o conteúdo, finalidade e dimensão mais abrangente da norma. 3. Numa 

exegese do sistema legal trabalhista, de caráter protecionista do hipo-suficiente na 

relação laboral, não se pode admitir que as empresas estatais estejam infensas à 



128 
 

 
 

responsabilidade subsidiária em caso de contratação de mão-de-obra por interposta 

pessoa, se esta não se mostra idônea para arcar com os encargos trabalhistas do 

pessoal posto a serviço da empresa estatal. Nossa Carta Política assegura o mesmo 

tratamento jurídico, no campo trabalhista, para as empresas públicas e privadas (CF, 

art. 173). 4. "In casu", a responsabilidade subsidiária decorre de dois fatores: a) a 

prestação direta dos serviços do empregado é para a empresa estatal, que se 

beneficia da força de trabalho alheia; e b) se a prestadora dos serviços que forneceu 

a mão-de-obra não é idônea ou não paga os salários de seus empregados, a estatal 

que a contratou tem culpa "in eligendo" ou "in vigilando" com relação à empresa 

terceirizada. 5. O que não se admite em matéria de Direito do Trabalho é a empresa 

tomadora dos serviços beneficiar-se do esforço humano produtivo e depois o 

trabalhador que o despendeu ficar sem receber a retribuição que tem caráter 

alimentar. 6. Assim, não há que se falar em violação do art. 37, "caput", da 

Constituição Federal, que prevê que a investidura em cargo ou emprego público 

depende de prévia aprovação em concurso público, uma vez que não se discutiu, na 

decisão rescindenda, se era ou não necessário o concurso público antes da 

Constituição Federal de 1988, até porque reconhecida a inexistência de vínculo 

empregatício entre a Reclamante e o Banco, pois o foco da controvérsia voltou-se 

para o fato de que este beneficiou-se do labor da Autora (digitadora), uma vez que 

ela exercia função típica de sua atividade-fim, de modo que o "decisum" está 

devidamente respaldado numa interpretação sistemática do ordenamento jurídico-

trabalhista. 7. Ademais, o pedido rescisório encontra óbice na Súmula nº 83 do TST, 

porquanto a questão da responsabilidade subsidiária de sociedade de economia 

mista, em virtude da terceirização ilegal de serviços, era amplamente controvertida à 

época da prolação da decisão rescindenda, vindo somente a ser pacificada pela 

Resolução Administrativa nº 96, publicada no DJ de 18/09/00, que modificou a 

redação do item IV do Enunciado nº 331 do TST, para nele fazer constar 

expressamente a possibilidade de se impor responsabilidade subsidiária às 

sociedades de economia mista. Recurso ordinário desprovido” (TST, SDI II, ROAR 

1940-2001-0015-00, Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho, DJ 6.2.2004). 

 Cumpre, entretanto, analisar a alegação de impossibilidade de 

responsabilização, à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na 

ADC n.º 16. 



129 
 

 
 

 Parece-me que o que o Supremo Tribunal Federal declarou foi a 

constitucionalidade do art. 71, § 1.º da Lei n.º 8.666/93, o que não afasta a 

possibilidade de responsabilidade do ente público, desde que configurada sua culpa, 

conforme claramente indicado no julgamento da referida ADC. 

 Tanto assim que, a partir do referido julgamento, o TST alterou a 

redação da Súmula 331 e continuou a decidir pela responsabilização dos entes 

públicos, desde que configurada culpa in vigilando ou in eligendo. Transcrevo 

recentíssimas decisões da Corte: 

“A) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. 1. RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONVÊNIO. PROGRAMA DE SAÚDE.O 

egrégio Tribunal Regional, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do 

recorrente, não invalidou o convênio celebrado com a CBB, ao revés, reconheceu a 

sua licitude, uma vez que atendia ao preceito contido no artigo 199, § 1º, da 

Constituição Federal. Para a egrégia Corte Regional, a celebração de convênio não 

eximia o Município de Belém da responsabilização subsidiária, tendo em vista que, -

sendo a saúde dever do Estado, este é responsável pela prestação de serviços dos 

agentes comunitários de saúde, mesmo não havendo ilicitude na terceirização-.Tais 

fatos, assim, demonstram a existência de típica terceirização de serviços, atraindo a 

incidência do entendimento preconizado na Súmula 331, item IV. Nessa mesma 

linha, esta colenda Corte, por meio da Seção Especializada em Dissídios Individuais 

II, em sua composição plena, no julgamento da ação rescisória 13381-

07.2010.5.00.0000, Rel. Min. Emmanoel Pereira, decidiu que a celebração de 

convênio para a prestação de serviços na área de saúde não exime a Administração 

Pública da responsabilização subsidiária, face à existência de interesse comum 

entre as partes envolvidas. Recurso de revista não conhecido.” (Processo: RR - 

56700-05.2007.5.08.0001 Data de Julgamento: 03/10/2011, Relator Ministro: 

Guilherme Augusto Caputo Bastos, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

07/10/2011. 

 

“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TERCEIRIZAÇÃO - DEVER DE 

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OMISSÃO - -CULPA IN 

VIGILANDO- - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA SUBSIDIÁRIA - DECISÃO DO 

STF NA ADC N.º 16. Ante possível contrariedade à Súmula nº 331, V, da SDI-1 do 
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TST dá-se provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento provido. II - 

RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OMISSÃO - -CULPA IN VIGILANDO- - 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA SUBSIDIÁRIA - DECISÃO DO STF NA ADC 

N.º 16. No julgamento da ADC n.º 16, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a 

constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, ressalvou a possibilidade 

de a Justiça do Trabalho constatar, no caso concreto, a culpa in vigilando da 

Administração Pública e, diante disso, atribuir responsabilidade ao Ente Público 

pelas obrigações, inclusive trabalhistas, inobservadas pelo contratado. A própria Lei 

de Licitações impõe à Administração Pública o dever de fiscalizar a execução dos 

contratos administrativos, conforme se depreende dos artigos 58, III, e 67, § 1º, da 

Lei n.º 8.666/93. Na hipótese dos autos, o Tribunal declarou a existência de culpa in 

vigilando. Desta forma, resta caracterizada a conduta culposa, por omissão, da 

Administração Pública, razão pela qual se lhe atribui a responsabilidade subsidiária, 

com fundamento nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, pelo pagamento dos 

encargos trabalhistas devidos ao Autor. Precedentes do C. TST. Recurso de Revista 

conhecido e provido.” Processo: RR - 985-25.2010.5.03.0158 Data de Julgamento: 

29/02/2012, Relatora Juíza Convocada: Maria Laura Franco Lima de Faria, 8ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 02/03/2012. 

 

Ora, consistia responsabilidade da COMPESA fiscalizar o adimplemento dos 

direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada, para efeito de 

liberação dos recursos.  

Evidentemente, não houve a necessária fiscalização no caso dos autos, uma 

vez que o obreiro trabalhou por diversos anos, sem receber parcelas trabalhistas 

que foram aqui reconhecidas, fato que demonstra configurada, sem dúvida, a culpa 

in vigilando da COMPESA. 

Assim, reconheço e declaro a responsabilidade subsidiária da COMPESA. 

 

Em face do exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicia; 

REJEITO a prejudicial prescricional; JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

ação ajuizada por HELTON RICARDO CATALDO DE FARIAS em face de SEMPRE 

SERV TERCEIRIZAÇÃO LTDA. e COMPANHIA PERNAMBUCANA DE 
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SANEAMENTO – COMPESA, para condenar as reclamadas, a segunda 

subsidiariamente, a pagarem ao reclamante, no prazo de 15 dias após o trânsito em 

julgado da presente decisão, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o 

montante da condenação, os títulos deferidos no curso da fundamentação supra, 

que integra este dispositivo como se aqui transcrita. Sobre os títulos deferidos 

incidirão juros, na forma do artigo 39 da Lei n.º 8.177/91 e correção monetária, 

consoante parâmetros fixados pelo Egrégio 6.º Regional para este fim. Obriga-se, 

ainda a reclamada a proceder à alteração da CTPS do autor.  

 

Custas processuais pela reclamada, no valor de R$ 200,00, calculadas sobre 

R$ 10.000,00, valor arbitrado à condenação. 

Em atenção ao disposto na Lei n.º 10.035/00, observo que haverá incidência 

previdenciária sobre diferenças salariais e reflexos. 

Em face das repercussões fiscais e previdenciárias da decisão, declara-se a 

responsabilidade da demandada pelos recolhimentos devidos, nos termos da lei. 

A teor do disposto nas Leis n.º 8.541/92 e n.º 10.035/00, autoriza-se, desde 

já, a retenção, no crédito do autor, do valor que lhe couber a título de recolhimentos 

fiscais e previdenciários. Entretanto, o desconto de tais valores do crédito destinado 

à parte autora somente será procedido após a comprovação dos recolhimentos, pela 

demandada, no prazo de quinze dias do trânsito em julgado da decisão. 

A omissão da demandada em comprovar, no prazo acima fixado, os 

recolhimentos de sua responsabilidade, determinará o recolhimento, pela Secretaria, 

dos valores devidos pelo reclamante, a título de imposto de renda, por ocasião do 

recebimento do crédito, e a liberação de todo o crédito remanescente em favor do 

autor, bem assim a execução ex-officio das parcelas previdenciárias devidas. 

 Intimem-se as partes. 

Recife, 6 de setembro de 2013. 

Hugo Cavalcanti Melo Filho 

Juiz do Trabalho 
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ANEXO 2 

DIAGÓSTICO DA PESQUISA SOBRE AUTONOMIA DA VONTADE 

 

AUTORES QUE TRATAM DA AUTONOMIA DA VONTADE DE FORMA DIRETA 

 

 Francisco Amaral na obra Direito civil: introdução. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. 

 

 Manuel A. Domingues de Andrade na obra Teoria geral da relação jurídica. 

7.reimpr. Coimbra:Livraria Almedina, 1987. 

 

 Silvio Neves Baptista na obra Ensaios de direito civil. São Paulo: Método, 

2006. 

 

 Clovis Beviláqua na obra Teoria geral do direito civil. 2. ed. rev. e atual. por: 

prof. Caio Mario da Silva Pereira. Rio de Janeiro:Ed. Rio, 1980. 

 

 José Martins Catharino na obra Compêndio de direito do trabalho. 2. ed. rev., 

atual.e aum. São Paulo: Saraiva, 1981. 

 

 Fábio Ulhoa Coelho na obra Curso de direito civil: parte geral, v. 1. 4.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

 

 Orlando Gomes eElsonGottschalk na obra Curso de direito do trabalho. 16. 

ed. rev. e atual.por José Augusto Rodrigues Pinto. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. 

 

 Pablo StolzeGagliano e Rodolfo Pamplona Filho na obra Parte geral. In: 

______. Novo curso de direito civil. 11. ed., 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 

1. 

 

 Paulo Lôbo na obra Direito civil: parte geral. 3.ed. São Paulo: Saraiva 2012. 
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 Marcos Bernardes de Mello na obra Teoria do fato jurídico: plano de 

existência. 8.ed., atual. São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

 Amauri Mascaro Nascimento na obra Teoria da norma jurídica trabalhista. 

São Paulo, LTr, 1976. 

 

 Caio Mário da Silva Pereira na obra Introdução ao direito civil,teoria geral de 

direito civil. In: ______. Instituições de direito civil.2. ed. totalmente revisada e 

atualizada na conformidade da reforma dos códigos. Rio de Janeiro: Forense, 

1966.v. I. 

 

 Arnaldo Sussekind; MARANHÃO, Délio; VIANNA, José Segadas. Instituições 

de direito do trabalho. 18. ed. atual. por Arnaldo Sussekind e João de Lima 

Teixeira Filho. São Paulo: LTr, 1999.  

 

 Paul Hugo Weberbauer em Manifesto por um direito comprometido 

internacionalmente: um estudo crítico acerca da autonomia da vontade, a 

reformulação do estado nas relações contratuais privadas e suas 

repercussões no plano internacional. 2011. 268 f. Tese (Doutorado em 

Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito,Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.  

 

 

 

AUTORES QUE NÃO TRATAM DA AUTONOMIA DA VONTADE NO UNIVERSO 

PESQUISADO 

  

Os autores aqui descritos não abordam em suas obras, as quais foram tidas 

como objeto de pesquisa, o tema da autonomia da vontade exibe-se nesse momento 

esses autores: 

 

 Francisco M. Lledó Yague e Manuel M. ZorillaRuizna obra Teoría del derecho: 

para una comprensión de los fenómenos jurídicos. Bilbao: Universidade de 

Deusto, 1997. 
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 Manuel A. Domingues de Andrade na obra Teoria Geral da Relação Jurídica – 

7.reimp. Coimbra: Livraria Almedina, 1987. 

 

 Jose Luis MonereoPeres na obraIntroducccion al nuevo derecho del 

trabajo:una reflexión crítica sobre el derecho flexible del trabajo. Valencia: 

Tirant Lo Blanch, 1996. 

 

 Antonio VazquezVialardna obra Derecho del trabajo y de la seguridad social. 

4.ed. corrigida y actualizada. Buenos Aires: Astrea, 1991. 

 

 Francisco de Ferrari na obraDe las relaciones individuales del 

trabajo:formacion, suspension y extincion de los contratos. In:______. 

Derecho del trabajo.2. ed. Buenos Aires: Depalma, 1977. v. 2. 

 

 Mario L. Devealina obra El derecho del trabajo: en su aplicación y sus 

tendencias. Buenos Aires: Astrea, 1983. t.1. 

 

 Rodolfo A. Nápolina obra Derecho del trabajo y la seguridad social. 2.ed. 

Buenos Aires: La Ley, 1971. 

 

 Marco Papaleoni na obra Diritto del lavoro nei paesi a common law. Padova: 

Cedam, 1982. t. 1. 

 

 Giancarlo Perone na obraLineamenti di diritto del lavoro: evoluzione e 

partizione della materia tipologie lavorative e fonti. Torino: G. Giappichelli, 

1999. 

 

 Renato Scognamiglio na obraDiritto del lavoro. 4ª ed.Napoli: Jovene, 1997. 

 

 Mário Pinto na obra Direito do trabalho. Lisboa: Universidade Católica, 1996. 

 

 Como se verifica a doutrina estrangeira, dentre elas, espanhóis, italianos e 

portugueses não abordam o tema da autonomia da vontade. 
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ANEXO 3 

LEGISLAÇÃO. SÚMULAS E ORIENTAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

Constituição Federal 

PREÂMBULO 

 

        Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações. 

 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e as suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 

entidades civis e militares de internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 

de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 

1996) 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9296.htm
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XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 

seus bens; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 

prévio aviso à autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 

suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, 

o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 

legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição; 

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá 

usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização 

ulterior, se houver dano; 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de 

débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios 

de financiar o seu desenvolvimento; 
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XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 

fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução 

da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 

representações sindicais e associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 

e econômico do País; 

XXX - é garantido o direito de herança; 

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada 

pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre 

que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"; 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;  (Vide Lei nº 

12.527, de 2011) 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada; 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a 

lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal; 

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 

à pena de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 

anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, 

civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação 

de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da 

lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 

do patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 

seguintes: 

 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 
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e) suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, 

XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com 

a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de 

crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da 

lei; 

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de 

opinião; 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória; 

 LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, 

salvo nas hipóteses previstas em lei; 

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for 

intentada no prazo legal; 
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LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 

comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à 

pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 

permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 

advogado; 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou 

por seu interrogatório policial; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança; 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel; 

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

 LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

 LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados; 

 



143 
 

 
 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania; 

LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 

do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 

processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência; 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o 

que ficar preso além do tempo fixado na sentença; 

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 

 LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na 

forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)   (Atos 

aprovados na forma deste parágrafo) 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 

tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010) 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 

compensatória, dentre outros direitos; 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 

às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
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VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; 

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

 X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 

dolosa; 

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em 

lei; 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 

renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 

e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da 

jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-

Lei nº 5.452, de 1943) 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 

de revezamento, salvo negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinquenta por cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; 

 XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 

trinta dias, nos termos da lei; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art478�2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art478�2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art59�1
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XXIV - aposentadoria; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 

(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 

excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 

culpa; 

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 

prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até 

o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 

25/05/2000) 

b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 

25/05/2000) 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério 

de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 

entre os profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 

permanente e o trabalhador avulso 

 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os 

direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, 

XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc28.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc28.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc28.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
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lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais 

e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos 

nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência 

social.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013) 

 

Consolidação das Leis do Trabalho 

 

Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 

impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação 

das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de 

proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às 

decisões das autoridades competentes. 

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. 

 

Código Civil 

LIVRO III 

Dos Fatos Jurídicos 

TÍTULO I 

Do Negócio Jurídico 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa em lei. 

Art. 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela 

outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, 

neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc72.htm
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Art. 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for 

relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. 

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, 

senão quando a lei expressamente a exigir. 

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade 

dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou 

renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior 

salário mínimo vigente no País. 

Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento 

público, este é da substância do ato. 

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a 

reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha 

conhecimento. 

Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o 

autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. 

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos 

do lugar de sua celebração. 

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Defeitos do Negócio Jurídico 

Seção I 

Do Erro ou Ignorância 

 

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade 

emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência 

normal, em face das circunstâncias do negócio. 

Art. 139. O erro é substancial quando: 

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a 

alguma das qualidades a ele essenciais; 
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II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se 

refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo 

relevante; 

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo 

único ou principal do negócio jurídico. 

Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como 

razão determinante. 

Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos 

mesmos casos em que o é a declaração direta. 

Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de 

vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se 

puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. 

Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. 

Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a 

quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na 

conformidade da vontade real do manifestante. 

Seção II 

Do Dolo 

 

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 

Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental 

quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. 

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a 

respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão 

dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. 

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a 

parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso 

contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as 

perdas e danos da parte a quem ludibriou. 

Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado 

a responder civilmente até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for 

do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele 

por perdas e danos. 
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Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para 

anular o negócio, ou reclamar indenização. 

 

Seção III 

Da Coação 

 

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao 

paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua 

família, ou aos seus bens. 

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, 

o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. 

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a 

saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam 

influir na gravidade dela. 

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem 

o simples temor reverencial. 

Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou 

devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente 

com aquele por perdas e danos. 

Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a 

parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da 

coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. 

 

Seção IV 

Do Estado de Perigo 

 

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade 

de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, 

assume obrigação excessivamente onerosa. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o 

juiz decidirá segundo as circunstâncias. 

Seção V 

Da Lesão 
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Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 

inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da 

prestação oposta. 

§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao 

tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. 

§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento 

suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. 

 

Seção VI 

Da Fraude Contra Credores 

 

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os 

praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o 

ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus 

direitos. 

§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. 

§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a 

anulação deles. 

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, 

quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro 

contratante. 

Art. 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o 

preço e este for, aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em 

juízo, com a citação de todos os interessados. 

Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar 

o preço que lhes corresponda ao valor real. 

Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o 

devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada 

fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. 

Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da 

dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que 

se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. 
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Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de 

dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. 

Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários 

indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à 

subsistência do devedor e de sua família. 

Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em 

proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. 

Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos 

preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará 

somente na anulação da preferência ajustada. 

 

CAPÍTULO V 

Da Invalidade do Negócio Jurídico 

 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

validade; 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar 

sanção. 

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 

válido for na substância e na forma. 

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às 

quais realmente se conferem, ou transmitem; 

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 

§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do 

negócio jurídico simulado. 
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Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer 

interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. 

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer 

do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo 

permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. 

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce 

pelo decurso do tempo. 

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá 

este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se 

houvessem previsto a nulidade. 

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio 

jurídico: 

I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou 

fraude contra credores. 

Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de 

terceiro. 

Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a 

vontade expressa de mantê-lo. 

Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em 

parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. 

Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, 

nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, 

de que contra ele dispusesse o devedor. 

Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, 

será validado se este a der posteriormente. 

Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se 

pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente 

aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. 

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do 

negócio jurídico, contado: 

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; 
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II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia 

em que se realizou o negócio jurídico; 

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer 

prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da 

conclusão do ato. 

Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma 

obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra 

parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. 

Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um 

incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. 

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que 

antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o 

equivalente. 

Art. 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que 

este puder provar-se por outro meio. 

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio 

jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da 

obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a 

da obrigação principal. 

 

Código de Defesa do Consumidor 

 

TÍTULO I 

Dos Direitos do Consumidor 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, 

de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, 

inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. 
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

CAPÍTULO II 

Da Política Nacional de Relações de Consumo 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade 

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 

os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 

representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo 

e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 

nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), 
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sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores; 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 

seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de 

qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 

alternativos de solução de conflitos de consumo; 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 

mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida 

de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos 

distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; 

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o 

poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: 

I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor 

carente; 

II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito 

do Ministério Público; 

III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de 

consumidores vítimas de infrações penais de consumo; 

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas 

Especializadas para a solução de litígios de consumo; 

 V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de 

Defesa do Consumidor. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2º (Vetado). 

 

Súmulas e Orientações Jurisprudenciais 

 

Súmula nº 294 do TST. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

TRABALHADOR URBANO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003.Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas 
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decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à 

parcela esteja também assegurado por preceito de lei. (Disponível em 

http://www.tst.jus.br/. Acesso em 15.06.2014 às 16:29h) 

Súmula nº 308 do TST. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (incorporada a 

Orientação Jurisprudencial nº 204 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 

25.04.2005. I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição 

da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, 

contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio 

da data da extinção do contrato. (ex-OJ nº 204 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000) 

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista 

para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas 

pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988. (ex-Súmula nº 308 - 

Res. 6/1992, DJ 05.11.1992) (Disponível em http://www.tst.jus.br/. Acesso em 

15.06.2014 as 16:29 h) 

Súmula nº 363 do TST. CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 

121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A contratação de servidor público, após a 

CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo 

art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora 

do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. (Disponível em 

http://www.tst.jus.br/. Acesso em 19.05.2014 as 08:50 h) 

Súmula nº 430 do TST. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTERIOR 

PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO - Res. 177/2012, 

DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012. Convalidam-se os efeitos do contrato de 

trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado 

originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a 

sua privatização. 

OJ 199 SDI-1. JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. 

OBJETO ILÍCITO (título alterado e inserido dispositivo) - DEJT divulgado em 16, 17 

e 18.11.2010. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de 

atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que 
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subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. (Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/. Acesso em: 19.05.2014 as 08:50h) 


