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RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo apontar, a partir de análise sistemática das 
normas trabalhistas do ordenamento jurídico brasileiro, a contradição existente na 
aplicação do instituto da prescrição quinquenal aos créditos decorrentes da relação 
de emprego. Para consolidar esse posicionamento, se demonstrou, inicialmente, 
considerações doutrinárias acerca das razões que justificam a proteção ao 
trabalhador, sendo pontuado, inclusive, que esta proteção se dá através dispositivos 
que determinam a limitação da autonomia das partes do contrato de emprego, 
tornando nulos quaisquer atos praticados com o objetivo de macular a aplicação dos 
preceitos celetistas, ou que resultem em prejuízos ao empregado, ainda que seja 
realizado com mútuo consentimento. Demonstrou-se, ademais, que tais normas 
seriam inspiradas nos princípios da proteção e da irrenunciabilidade do Direito do 
Trabalho, destacando-se este último, o qual preceitua a impossibilidade de renúncia 
das normas trabalhistas, especialmente em virtude de seu caráter imperativo. Nessa 
esteira, pretendeu-se enfatizar a incoerência residente no fato de que, uma vez 
inexistente, em virtude de ausência de regulamentação legal, o sistema de proteção 
jurídica à relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, 
previsto no art. 7º, inciso I da Constituição da República, a aplicação da prescrição 
na vigência do contrato de emprego se torna, na prática, a aceitação da renúncia 
realizada pelo empregado, no âmbito do Direito do Trabalho. Assim, através a 
reunião de posições doutrinárias acerca do tema, foi apresentada a alternativa que 
dá o título deste estudo, qual seja, o condicionamento da aplicação da prescrição 
quinquenal à regulamentação legal contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. 
 
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Irrenunciabilidade das normas trabalhistas. 
Prescrição. Garantia contra dispensa arbitrária ou sem justa causa.  
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INTRODUÇÃO 

 

O conjunto normativo criado para regular o contrato de trabalho, o qual 

consolida a relação de emprego, tem por finalidade a restrição da autonomia das 

partes, a fim de assegurar a proteção do trabalhador, proteção esta que se justifica 

pela posição de subordinação jurídica em que este se encontra. No Brasil, a matéria 

possui regulamentação legal na Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como 

Constitucional, visto que a Carta Maior classifica o trabalho como direito social, e 

dispõe sobre o regramento básico acerca da relação de emprego. 

De fato, em seu art. 7º, a Constituição da República prevê um rol de 

direitos de trabalhadores urbanos e rurais, dentre os quais, no inciso XXIX, está o 

direito à ação, condicionado, contudo, ao prazo prescricional de 5 anos e até o limite 

de 2 anos após o término do contrato. Deste modo, quando o empregador é devedor 

de créditos trabalhistas, tem o empregado o direito de ajuizar demanda para cobrá-

los, devendo fazê-lo no prazo estabelecido constitucionalmente. 

Tal regra é atualmente aplicada quase que automaticamente pelo poder 

Judiciário, que parece não tecer profundas considerações quanto às condições 

fáticas em que se encontram os trabalhadores, as quais os impossibilitam de ajuizar 

demanda contra seus empregadores, afetando, assim, a viabilidade jurídica do 

instituto. 

Para compreender a construção do tema deste trabalho é preciso, antes 

de tudo, ter em mente que as normas previstas na Carta Maior fazem parte de um 

sistema uniforme, de modo que cada dispositivo deve ser interpretado levando em 

consideração o conjunto em que está inserido. Assim, se de um lado a Constituição 

determina a aplicação da prescrição quinquenal e bienal aos créditos trabalhistas, do 

outro, também prevê o direito dos trabalhadores de terem a relação de emprego 

protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, a qual, contudo, 

dependeria de regulamentação por lei complementar. 

Parece haver profunda incoerência num sistema de regras que entende o 

trabalhador como a parte frágil na relação contratual, e, por isso, garante a ele uma 

série de direitos voltados a proteger minimamente seus interesses, a aplicação de 

um instituto como o da prescrição quando, apesar de previsto constitucionalmente, o 

mecanismo que possibilitaria a efetiva proteção do trabalhador contra a dispensa 

imotivada não tem aplicabilidade imediata. 
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O mero olhar mais atento para a realidade torna evidente a incoerência. 

Os trabalhadores se veem tolhidos do direito de ação, pois temem pelos seus 

empregos, fonte única de seu sustendo. Sabendo disso, os empregadores 

raramente cumprem as normas estabelecidas pela lei. O próprio sistema induz o 

inadimplemento: é mais vantajoso para o empregador, financeiramente falando, não 

adimplir corretamente com as devidas verbas trabalhistas, e talvez pagá-las em 

virtude de reclamação proposta, do que realizar o correto pagamento. 

Diante das considerações acima aduzidas, se torna evidente que 

operadores do direito devem adotar uma posição mais socialmente responsável e 

juridicamente coerente quanto ao tema. É a partir desta percepção que este estudo 

pretende defender a tese segundo a qual a prescrição quinquenal tem como 

condição de sua aplicação a existência de um sistema de proteção à relação de 

emprego contra a dispensa imotivada, tendo sido utilizado, para tanto, o método 

lógico-dedutivo, baseando-se na construção doutrinária e normativa. A pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, por meio de artigos jurídicos, doutrina, revistas jurídicas, 

normas constitucionais e infraconstitucionais será o método de procedimento 

específico do trabalho em questão. 

Em princípio, pretende-se demonstrar as razões que justificam a limitação 

da autonomia das partes no contrato de trabalho, especialmente a regra quanto à 

irrenunciabilidade das normas trabalhistas, no intuito de, posteriormente, expor as 

semelhanças e diferenças dos institutos da prescrição e da renúncia. 

Em seguida, são analisadas as regras de proteção à relação de emprego, 

notadamente, a estabilidade celetista, e o sistema atualmente vigente, o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, o qual, em verdade, não configura efetiva proteção 

jurídica contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Aborda-se, ainda, a questão 

da validade da Convenção Internacional nº 158 da Organização Internacional do 

Trabalho, que, a princípio, regularia a impossibilidade de dispensa imotivada, mas foi 

denunciada pelo Brasil. 

Por fim, são expostas as regras acerca da prescrição, bem como os 

fundamentos que justificam o condicionamento do instituto à regulamentação contra 

a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Espera-se que, de algum modo, o 

entendimento ora adotado contribua para a reflexão sobre a interpretação e 

aplicação dos institutos abordados, bem como acerca da importância da proteção 

contra a dispensa imotivada para a garantia efetiva do direito ao trabalho. 
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1 A RELAÇÃO ENTRE A AUTONOMIA PRIVADA NOS CONTRATOS DE 

EMPREGO E OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO DO TRABALHO 

 

O Direito do Trabalho é o ramo do Direito que estuda as normas e 

princípios que regem a relação entre empregados e empregadores, a qual se 

estabelece por meio de um contrato dotado de características especiais. Dentre 

estas, está a mitigação da autonomia das partes, que ocorre em prol da proteção 

dos trabalhadores. Deste modo, imprescindível entender as razões que justificam a 

natureza protetiva da legislação trabalhista, tarefa esta que se inicia com a origem 

do Direito do Trabalho. 

 

1.1 Breves considerações acerca da origem dos direitos dos trabalhadores: 

uma contextualização histórica 

 

Durante a maior parte da história humana, a escravidão foi a forma 

predominante de organização do trabalho. Nas civilizações Egípcia, Grega e 

Romana, a utilização de trabalho escravo se dava em larga escala, e, mesmo no 

período medieval, quando predominava a servidão, e na Idade Moderna, essa força 

de trabalho ainda era utilizada, seja pelos senhores feudais, os quais mantinham 

“bárbaros” e “infiéis” como prisioneiros para vendê-los ao Oriente Próximo, seja no 

Novo Continente, através do comércio de escravos trazidos da África.1 

Apesar da subsistência da força de trabalho escrava, no período medieval 

era mais comum o regime de servidão, no qual, os senhores feudais permitiam que 

os servos vivessem e trabalhassem em suas terras, concedendo-lhes alguns 

direitos, em troca da cobrança de altos impostos. Com a decadência do feudalismo, 

a partir do êxodo dos servos rumo às cidades, surgiu uma nova forma de 

organização de trabalho: as corporações de ofício. 

Estas organizações tinham como finalidade assegurar direitos e garantias 

aos trabalhadores, através da união de profissionais do mesmo ramo, notadamente 

relacionadas às atividades artesanais. Eram compostas pelo mestre, o dono do 

negócio, e seus subordinados, denominados de companheiros ou oficiais, bem como 

os aprendizes. Para sua criação, era necessária a outorga do poder público, após o 

 
1 VIANA, Sagadas. In: SUSSEKIND, Arnaldo Lopes et al. Instituições de direito do trabalho. 
21 ed. São Paulo: Ltr, 2003. v. 1, p. 27 e ss. 
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que, poderiam estabelecer suas próprias regras, organizadas em forma de estatuto. 

Vale ressaltar que não havia o que hoje se entende por liberdade profissional – 

consagrada como direito fundamental no inciso XIII do art. 5º da Constituição da 

República –, visto que apenas poderiam exercer o ofício aqueles que estavam 

oficialmente inscritos na corporação. Segundo Fábio Túlio Barroso, é possível 

afirmar que as corporações de ofício são a forma organizada de mão de obra que 

mais se aproximam do que se conhece hoje por relações laborais e sindicalismo2. 

 A evolução científica, evidenciada pela Revolução Industrial, e o 

pensamento liberal, no campo político, jurídico e econômico fizeram ruir a 

organização do trabalho em corporações de ofício. A atividade artesanal tornou-se 

obsoleta frente a crescente produção industrial, viabilizada pela invenção e evolução 

das máquinas. Nascia, assim, um novo modo de organização de trabalho, do qual 

são sujeitos principais o empregador, detentor dos modos de produção, e os 

empregados, a classe trabalhadora, fornecedora de mão de obra. 

No campo jurídico, a repercussão do liberalismo nas relações laborais se 

evidenciava, fazendo incidir a noção de liberdade contratual e autonomia privada 

nas relações laborais, notadamente de matriz civilista. 

 É nesse contexto que, na França, em 1791, foi posta em vigor a Lei de 

Chapelier, a qual determinou a extinção das corporações de ofício e proibiu seu 

reestabelecimento. A referida Lei não apenas extingue, mas torna ilícita qualquer 

associação entre profissionais, com a previsão, inclusive, de punição dos autores 

dos agrupamentos clandestinos. É o que se entende por seu Artigo 8, o qual afirma 

que: 

Todas os encontros compostos por artesãos, trabalhadores, companheiros, 
jornaleiros ou provocado por eles contra o livre exercício da indústria e do 
trabalho facultado a toda sorte de pessoas, e sobre toda espécie de 
condições conveniadas amigavelmente, ou contra a ação da polícia e 
execução dos julgamentos pronunciados nesta matéria, serão tidos por 
agrupamentos sediciosos e, como tais, serão dispersados pelos 
depositários da força pública, sobre as requisições legais lhe serão feitas, e 
punidos de acordo com todo o rigor das leis sobre os autores, instigadores e 
chefes dos ditos agrupamentos, e sobre todos aqueles que cometeram 
violência por vias de fato e de atos.3 

A referida lei francesa, além de tornar ilícitas as corporações, consagra o 

advento da liberdade individual de trabalho, o qual repercutiu na legislação de 

 
2 BARROSO, Fábio Túlio. Manual de direito coletivo do trabalho. 1 ed. São Paulo: Ltr, 2010. 
p. 24. 
3 Traduzido livremente a partir do texto da Lei de Chapelier. Disponível em: 
<http://www.lexinter.net/lois/loi_du_14_juin_1791_(loi_le_chapelier).htm>. Acesso em: 15/03/2017. 

http://www.lexinter.net/lois/loi_du_14_juin_1791_(loi_le_chapelier).htm
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diversos outros países. Nesse contexto tanto o Código de Napoleão de 1804, quanto 

os códigos civis da Argentina, da Espanha e do próprio Brasil – código civil de 1916 

– normatizaram as relações laborais nos termos do contrato de locação.4 Deste 

modo, a relação de trabalho foi vista, inicialmente, como uma relação civil, em que o 

empregador locava do empregado a sua mão de obra, mediante o pagamento de 

determinada quantia. 

A relação entre patrões e trabalhadores era explicada, portanto, a partir 

do modelo contratual clássico do Direito Civil, constituído sob valores liberais, que 

priorizavam a autonomia privada. Com isso se quer dizer que a liberdade contratual 

era praticamente irrestrita, de modo que, em tese, os empregados e os 

empregadores poderiam estipular as condições da prestação de serviços, tais como 

jornada de trabalho e contraprestação a ser paga, sem qualquer intervenção estatal. 

É nesse contexto que nasce o que hoje é conhecido como a questão 

social. Basicamente, ela tem origem na Revolução Industrial e nas condições de 

trabalho vigentes à época. Tendo em vista a ausência de regulação estatal sobre as 

relações laborais e a possibilidade de livre contratação, os empregados, que 

vislumbravam no trabalho industrial sua única forma de subsistência, se sujeitavam 

às péssimas condições de trabalho então existentes, as quais consistiam em longas 

jornadas, normalmente entre 12 e 16 horas, desempenhadas em ambientes de 

trabalho insalubres, com péssimas condições de higiene, em troca de remuneração 

ínfima. O trabalho infantil era comum, e ocorria em condições igualmente 

degradantes. 

As precárias condições de trabalho na época evidenciam o que 

atualmente parece uma consequência óbvia da ausência de regulamentação estatal 

das relações laborais: eram exclusivamente os empregadores que definiam os 

termos da prestação do serviço. Não havia escolha por parte dos empregados. A 

eles, cabia simplesmente aceitar as precárias condições, caso contrário, nada 

teriam. A autonomia privada, concebida como a capacidade dos cidadãos de 

autodeterminação e de poder de escolha, não era eficaz para regular as relações 

trabalhistas por um motivo bastante simples: o empregado estava em posição 

jurídica e econômica inferior ao empregador. Não havia, portanto, igualdade na 

capacidade de contração, e, consequentemente não havia liberdade de escolha por 

 
4 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 10 ed. São Paulo: Ltr, 2016. p. 
51. 
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parte do empregado. Conforme dispõe Segadas Vianna, “em nome da liberdade, 

que não podia sofrer restrições, sob o pretexto da autonomia contratual, abstinha-se, 

entretanto, o legislador de tomar medidas para garantir uma igualdade jurídica que 

desaparecia diante da desigualdade econômica”.5 

É justamente em virtude da questão social, advinda do quadro acima 

relatado, que surge o Direito do Trabalho. Os trabalhadores passaram a se organizar 

clandestinamente, por meio de coalizões, as quais, na prática, funcionavam como 

um mecanismo de pressão política para que o poder público passasse a intervir nas 

relações laborais. Realizavam greves, atos de sabotagem, e, até mesmo, entravam 

em conflito com a força policial. A tensão causada pelas máculas da exploração da 

mão de obra dos operários evidenciava o desequilíbrio social e a necessidade de 

criação de leis que protegessem os trabalhadores. 

Assim, em virtude das reivindicações sociais e da modificação do 

pensamento liberal no intuito de efetivar uma maior justiça social – modificações 

estas que foram causadas principalmente pelos escritos de Marx, bem como pela 

doutrina social da Igreja Católica –, foram criadas leis de proteção ao trabalho, e, 

posteriormente, a proteção à relação de emprego e ao empregado foi 

constitucionalizada. Nascia, assim, conforme afirma o jurista Jorge Luiz Souto Maior, 

o Direito do Trabalho como ramo autônomo do Direito: 

A integração de normas trabalhistas às Constituições, a criação de um 
órgão internacional voltado às relações de trabalho (a OIT) e o 
reconhecimento mundial da importância de se minimizarem os efeitos 
perversos da exploração do capital sobre o trabalho humano, com 
propósitos também de evitar a proliferação da miséria, a instabilidade social 
e a ameaça à paz mundial fornecem o vasto campo para o desenvolvimento 
de uma teorização acerca da criação de um novo direito, um direito que 
teria como função tornar a preocupação com a justiça social mais que um 
compromisso moral, mas uma obrigação de particulares, com limitação dos 
interesses econômicos, e um dever do Estado. Esta lógica diversa daquela 
que norteava o direito civil, justifica, então, a organização teórica de um 
novo direito, o direito do trabalho. Um direito promotor da justiça social, 
sendo que esta, a justiça social, tanto pode ser vista do ponto de vista ético 
(ou filosófico), que reflete a preocupação de preservar a integridade física e 
moral do trabalhador; quanto do ponto de vista econômico, que se traduz 
como a busca de uma necessária distribuição eqüitativa da riqueza 
produzida no modelo capitalista.6 

No Brasil, desde a Constituição de 1934, faz-se menção à proteção dos 

trabalhadores. A atual Constituição da República, mais especificamente, traz, sob a 

 
5 VIANA, Sagadas. In: SUSSEKIND, Arnaldo Lopes et al. Ob. Cit.,p. 36. 
6 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. A Fúria. Disponível em: <http://abrapo.org.br/wp-
content/uploads/2010/09/afuria.pdf>. Acesso em: 21/03/2017, p. 5. 

http://abrapo.org.br/wp-content/uploads/2010/09/afuria.pdf
http://abrapo.org.br/wp-content/uploads/2010/09/afuria.pdf
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denominação de Direitos Sociais, diversos dispositivos de proteção à relação de 

emprego e ao empregado, organizados no Capítulo II do Título II, que versa sobre 

os Direitos e Garantias Fundamentais. Dentre eles, a proteção da relação de 

emprego contra a dispensa arbitrária e sem justa causa, e o direito de ação quanto 

aos créditos resultantes das relações de trabalho, sujeito ao prazo prescricional de 

cinco anos, os quais serão objeto desta monografia. 

 

1.2 O conceito de subordinação como fundamento da limitação à autonomia 

privada das partes no contrato de trabalho 

 

Após a breve exposição acerca da origem do Direito do Trabalho, 

importante tecer algumas considerações sobre o contrato de trabalho, também 

chamado por alguns doutrinadores de contrato de emprego, e o fator que o distingue 

das demais relações de trabalho: a subordinação. 

Oportuno, inicialmente, esclarecer uma importante questão terminológica: 

relação de trabalho é o gênero do qual são espécies, além da relação de emprego, o 

trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, dentre outros. A relação 

de emprego tem como especificidade o fato de que deriva de um contrato de 

trabalho subordinado. Muitos autores defendem, inclusive, que a denominação mais 

apropriada para tratar do tema seria “contrato de emprego”7, uma vez que 

proporcionaria uma noção mais apropriada do objeto de estudo. 

Conforme demonstrado quando da contextualização histórica do Direito 

do Trabalho, as relações laborais foram inicialmente concebidas como espécie de 

contrato de locação, inseridas, portanto, no ramo do Direito Civil. Contudo, conforme 

relata Amauri Mascaro Nascimento, a partir do desenvolvimento da teoria da 

subordinação, passou-se a distinguir características específicas das relações 

laborais, afastando-as cada vez mais do âmbito dos contratos civis. Segundo o 

autor, quem primeiro observou a subordinação como característica particular das 

relações laborais foi o jurista italiano Lodovico Barassi, cuja teoria relacionava a 

necessidade de uma legislação protecionista à condição de subordinação jurídica do 

empregado: 

O efeito Barassi fez da subordinação a força atrativa da aplicação de uma 
legislação social especial para proteger o operário de fábrica. As leis sociais 

 
7 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 78. 
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e a subordinação passaram a caminhar juntas sob a figura do contrato de 
trabalho, que centralizou os limites da tutela. (…) A teoria da subordinação 
de Barassi é uma tentativa de afastar os componentes socioeconômicos 
dessa figura, trazendo-os para a esfera exclusivamente jurídica. Em outras 
palavras, foi a primeira juridicização do trabalho do operário fundada na 
relação entre dependência jurídica, de um lado, e poder diretivo, de outro.8 

 A subordinação pode ser entendida como o comprometimento do 

empregado em se submeter ao poder de direção do empregador, ao longo da 

prestação de serviço. Os empregados, portanto, devem cumprir as ordens do 

empregador no desempenho de sua atividade laboral. É essa necessária obediência 

que caracteriza a subordinação jurídica. Note-se que o conceito gira em torno do 

modo de prestação do serviço, e não da pessoa do empregador. É, portanto, um 

conceito objetivo, e não pessoal. 

É verdade que a noção de subordinação é frequentemente associada à 

dependência econômica do empregado em relação ao empregador. De fato, via de 

regra, o empregado depende economicamente do emprego para sua subsistência. 

No entanto, tal condição não pode ser, do ponto de vista jurídico, requisito para a 

configuração da relação de emprego. Sobre o tema, Maurício Godinho Delgado 

explica que “a subordinação que deriva do contrato de trabalho é de caráter jurídico, 

ainda que tendo por suporte e fundamento originário a assimetria social 

característica da moderna sociedade capitalista. ”9 

A subordinação, portanto, é o elemento do contrato de trabalho que 

justifica o caráter protecionista da legislação e dos princípios trabalhistas, os quais 

funcionam como um fator de correção, em virtude da desigualdade jurídica entre as 

partes contratantes. É ela que explica, inclusive, a mitigação da autonomia das 

partes na estipulação do conteúdo do trabalho. Uma vez que o princípio da 

autonomia privada pressupõe a igualdade jurídica entre os contratantes, quando 

esta igualdade não existe, como é o caso do contrato de trabalho, é preciso que a 

legislação intervenha, a fim de proteger a parte subordinada. 

Por isso se diz que o Direito do Trabalho é constituído, em grande parte, 

de normas de ordem pública. É isso, inclusive, o que garante sua eficácia. O 

dispositivo legal que demonstra tal característica é o art. 444 da CLT, o qual 

 
8 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 
direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
p. 212. 
9 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11 ed. São Paulo: Ltr, 2012. 
p. 296. 



14 

 

determina que os contratos de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das 

partes interessadas, desde que não haja contravenção às disposições de proteção 

ao trabalho, aos contratos coletivos que lhe sejam aplicáveis e às decisões das 

autoridades competentes. Em outros termos, a autonomia da vontade das partes 

não pode se sobrepor à proteção ao trabalhador.10 É o que se entende por 

indisponibilidade das normas trabalhistas, que será melhor debatida adiante. 

 

1.3 A questão da autonomia privada frente ao princípio da proteção e da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas 

 

Em matéria de princípios do Direito do Trabalho, é de fundamental 

importância o conhecimento da obra do uruguaio Américo Plá Rodriguez, intitulada 

Princípios de Direito do Trabalho. Nela, o referido autor demonstra, de maneira 

sistemática, os princípios que informam as relações jurídico-trabalhistas, bem como 

os limites de sua aplicação. Dentre eles, destacam-se os princípios da proteção e da 

irrenunciabilidade das normas de Direito do Trabalho, os quais serão demonstrados 

adiante. 

Princípios são “linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram 

direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo que podem servir para promover 

e embasar a aprovação de novas normas, orientar a interpretação das existentes e 

resolver os casos não previstos”.11 No Brasil, por expressa determinação legal, os 

princípios de Direito do Trabalho se prestam à integração das normas, tendo em 

vista que o art. 8º da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT determina que a 

Justiça do Trabalho deverá decidir o caso concreto com base neles, dentre outros 

critérios, na falta de disposições legal ou contratual. 

Isto posto, é possível compreender que os princípios do Direito do 

Trabalho têm como função a harmonização das normas trabalhistas, a fim de 

conferir coerência e coesão ao ordenamento jurídico, evitando que haja divergência 

entre as normas e as interpretações a elas conferidas. 

De suma importância é o princípio da proteção, o qual se fundamenta na 

própria existência do Direito do Trabalho. Conforme exaustivamente demonstrado, o 

 
10 MARANHÃO, Délio. In: SUSSEKIND, Arnaldo Lopes et al. Ob. Cit., p.199. 
11 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. Tradução de Wagner D. 
Giglio. 3 ed. São Paulo: Ltr, 2000. 
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Direito do Trabalho nasce com o propósito maior de proteger o empregado, 

corrigindo a desigualdade jurídica entre ele e o empregador. De fato, proporciona a 

igualdade material entre as partes do contrato de trabalho, e assim, possibilita que a 

relação de emprego tenha por fim a concretização da justiça social. 

O princípio da proteção repercute em, pelo menos, três formas de 

aplicação. Primeiramente, há a regra do In dubio, pro operário, a qual determina 

que, diante de dúvida sobre o alcance da norma trabalhista, o operador do direito 

deverá optar pela interpretação que for mais protetiva ao empregado. Além dela, há 

também a chamada regra da norma mais favorável. Esta, por sua vez, determina 

que, diante de mais de uma norma incidente no mesmo caso, deverá o intérprete 

optar por aquela que for mais benéfica, sem levar em consideração, contudo, a 

hierarquia entre as possíveis normas aplicáveis. Por fim, há a regra da condição 

mais benéfica, que preceitua que uma nova norma trabalhista não poderá macular a 

condição já alcançada pelo empregado. 

O princípio da proteção ainda inspira outro princípio, o da 

irrenunciabilidade, o qual preceitua que os trabalhadores, em regra, não podem 

renunciar, ou seja, abrir mão das normas protetivas previstas na legislação 

trabalhista. Essa irrenunciabilidade tem como fundamento o caráter imperativo das 

normas de Direito do Trabalho, as quais são consideradas, em sua maioria, de 

ordem pública. 

Normas imperativas são aquelas que incidem na relação jurídica 

independentemente da vontade das partes. Se opõem às normas dispositivas, as 

quais só incidem na relação caso as partes não tenham previsto de maneira diversa. 

Com isso, tem-se que a legislação trabalhista é, em maioria, imperativa, enquanto 

que a legislação civil, especialmente quando se fala em contratos, é composta de 

normas dispositivas. Isso porque as normas de Direito do Trabalho têm como 

finalidade estabelecer condições mínimas de dignidade ao trabalhador. Se não 

existissem tais normas, ou se essas pudessem ser derrogadas pela vontade das 

partes, de nada serviria o Direito do Trabalho. Mário De La Cueva, citado por 

Américo Plá Rodriguez, afirma sobre o tema: 

Facilmente se compreende a inclusão do direito do trabalho no direito 
imperativo. A existência das relações entre o capital e o trabalho não 
depende da vontade de trabalhadores e patrões, mas tem um caráter de 
necessidade. O liberalismo considerou que sua regulamentação deveria ser 
deixada à vontade de cada trabalhador e patrão e por isso consignou no 
Código Napoleônico o princípio da autonomia da vontade. A injustiça e a 
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desigualdade social que esta pretensa autonomia da vontade produziu 
fizeram com que o Estado interviesse para garantir aos trabalhadores um 
mínimo de vida. (…) Sem este caráter imperativo manifesto nessa dupla 
direção da norma, não seria o Direito do Trabalho um mínimo de garantias, 
nem preencheria sua função; pois se a idéia de garantia, seja individual ou 
social, faz referência àquelas normas cuja observância se considera 
essencial para a realização da justiça, deixá-las subordinadas à vontade de 
trabalhadores e patrões equivale a destruir seu conceito, como princípio de 
cuja observância é o Estado o encarregado.12 

É possível ver, portanto, que a questão da irrenunciabilidade possui 

relação direta com a autonomia da vontade das partes. Na prática, se fosse possível 

a livre estipulação da jornada de trabalho, por exemplo, os empregadores 

demandariam dos empregados uma jornada diária cada vez maior, e estes teriam de 

aceitar, sob pena de perderem seus empregos. Do mesmo modo, caso não 

houvesse o salário mínimo, seria possível que os empregadores estipulassem um 

valor de contraprestação manifestamente baixo, e os empregados acabariam por 

aceitar, do mesmo modo. O empregado, nessas situações consentiria com as 

imposições do empregador, mas não por concordar com elas, e sim, por não terem 

efetivamente escolha. Veja-se que, não há livre manifestação da vontade quando a 

consequência de sua expressão é a demissão arbitrária ou sem justa causa. 

De fato, quando se determina que o empregado não pode renunciar aos 

direitos previstos na legislação trabalhista, se impõe uma limitação à autonomia 

privada, a fim de garantir que sejam conferidas aos empregados as condições 

necessárias à livre formação e manifestação de sua vontade. A imperatividade das 

normas trabalhistas visa, portanto, garantir o respeito às condições mínimas de 

trabalho, a fim de que não ocorra a exploração do trabalhador. 

Nesse contexto, é possível enxergar na legislação celetista um conjunto 

de dispositivos os quais, inspirados no princípio da proteção e da irrenunciabilidade, 

visam coibir qualquer ato de renúncia. A princípio, conforme já mencionado, o art. 

444 da CLT determina que as disposições contratuais devem observar as regras 

mínimas de proteção ao trabalhador, sejam elas estabelecidas na legislação, por 

meio de contrato coletivo de trabalho ou por decisão das autoridades. Já seu art. 9º 

estabelece a nulidade como punição para os atos praticados com o objetivo de 

desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. No mesmo 

 
12 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Ob. Cit., p. 148. apud DE LA CUEVA, Mário. Derecho del 
Trabajo. México, 1943, t. I, pág. 222. 
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sentido, o art. 468 daquele diploma legal, que prevê a nulidade de alteração 

contratual lesiva ao empregado, ainda que esta ocorra com seu consentimento.  

Em outras palavras, é possível dizer que a renúncia, enquanto ato de 

disposição unilateral pelo empregado de direito que lhe é legalmente assegurado, é 

proibida pela legislação trabalhista pátria, punida com nulidade. A princípio, portanto, 

completamente diversa da prescrição, que é a extinção do direito de ação, em 

virtude da inércia do empregado, após o prazo determinado legalmente, qual seja, 

de cinco anos, até o limite de dois anos após o término do contrato. Acontece que, 

quando o ordenamento jurídico do país não protege o trabalhador contra a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa, mas, paradoxalmente, prevê a incidência da 

prescrição, no curso do contrato, dos créditos decorrentes das relações de trabalho, 

ele está, ainda que indiretamente, admitindo a renúncia do trabalhador, ou, pelo 

menos, admitindo que os mesmos efeitos da renúncia incidam sobre ele. 

É o que acontece hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de 

haver permissivo constitucional para a criação de lei complementar que protege o 

trabalhador contra a dispensa arbitrária, esta lei nunca foi editada. A regra acerca da 

prescrição, contudo, é aplicada pelos tribunais pátrios sem maiores considerações 

sobre as consequências sócias e jurídicas que dela decorrem. Assim, no intuito de 

corrigir tais contradições, imprescindível que sejam observados os princípios da 

proteção e da irrenunciabilidade do Direito do Trabalho, os quais limitam a 

autonomia privada, para harmonizar as referidas regras constitucionais.  
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2 A PROTEÇÃO JURÍDICA À RELAÇÃO DE EMPREGO NO BRASIL 

 

A disciplina legal da proteção à relação de emprego tem como 

fundamento o princípio da continuidade, o qual, em síntese, expressa a necessidade 

de se conferir segurança jurídica aos contratos de trabalho, em benefício do 

trabalhador. 

Nessa linha, a legislação pátria criou, ao longo da história, diversos 

institutos que visaram limitar o poder de despedida do empregador, seja proibindo 

juridicamente sua prática, em determinadas situações, seja inibindo a despedida, 

através de medidas de natureza econômica. Assim, apesar de ser a despedida 

considerada ato unilateral fundamentado em direito potestativo do empregador, este 

não é absoluto, devendo ser exercido nos termos da legislação vigente13, a qual será 

objeto de análise adiante. 

 

2.1 As regras celetistas acerca da estabilidade no emprego 

 

As regras de proteção ao emprego podem ser, basicamente, de dois 

tipos: o primeiro tipo é aquele cujas normas criam verdadeiro óbice ao distrato 

unilateral arbitrário ou sem justa causa; o segundo, aquele cujas regras estabelecem 

restrições que o inibem. Sérgio Torres Teixeira, afirma que o primeiro tipo conforma 

o Sistema de Estabilidade Própria, enquanto o segundo, o de Estabilidade 

Imprópria14. 

No Brasil, as regras relativas à estabilidade própria surgem a partir da 

legislação previdenciária, com o Decreto Legislativo nº 4.682/1923, mais conhecido 

como Lei Eloy Chaves, o qual trazia regras referentes aos trabalhadores ferroviários. 

Em seu artigo 42, o referido diploma legal previa que, após dez anos de serviço na 

empresa, o empregado só poderia ser despedido em caso de falta grave, a ser 

necessariamente apurada em inquérito administrativo. Posteriormente, outras 

normas previdenciárias trouxeram similares previsões, a exemplo do Decreto 

Legislativo nº 5.109/1926 e do Decreto Legislativo nº 22.096/1932, os quais 

ampliaram o regramento acerca da estabilidade aos empregados das empresas de 

 
13 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: Ltr, 1998, p. 173. 
14 Idem. 
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navegação marítima ou fluvial e às de exploração de portos, bem como aos 

empregados das empresas de mineração, respectivamente. 

Aos poucos, portanto, através da legislação previdenciária, a estabilidade 

decenal, assim nomeada em alusão ao decurso do tempo para sua aquisição, foi 

abarcando empregados dos mais diversos setores. De se notar que o referido 

instituto não teve origem no Direito do Trabalho, tendo como finalidade primeira a 

garantia de manutenção das contribuições previdenciárias15, beneficiando, portanto, 

o Governo Federal. 

Apenas em 1935, com a Lei nº 62, a estabilidade passou a ser tratada 

como um instituto de Direito do Trabalho propriamente dito, tendo sido ampliada a 

todos os empregados que ainda não a possuíam, a exceção dos rurais e 

domésticos. 

Em 1943, a estabilidade decenal foi disciplinada nos arts. 492 a 500, da 

Consolidação das Leis Trabalhistas. As regras, que se aplicavam aos contratos de 

trabalho por prazo indeterminado, previam que o empregado com mais de dez anos 

de serviço na mesma empresa não poderia ser despedido, a não ser por falta grave 

ou em caso de circunstância de força maior, desde que devidamente comprovadas, 

em ação trabalhista ajuizada na Justiça do Trabalho pelo empregador, lhe sendo 

facultado, inclusive, o afastamento do obreiro, por suspensão do contrato de 

trabalho, a partir do qual deveria propor a referida ação no prazo decadencial de 30 

dias. 

Em síntese, para que ocorresse o distrato do empregado estável, deveria 

o empregador comprovar em juízo, pois era dele o ônus, a ocorrência de uma das 

hipóteses de falta grave, previstas no art. 482 da CLT. Se procedente ação, o 

empregado poderia ser dispensado. Caso contrário, em regra, seria determinada 

sua reintegração ao trabalho, com o devido pagamento dos salários, em casos de 

suspensão. Seria ainda possível, se o Poder Judiciário entendesse desaconselhável 

o retorno do empregado ao posto, que a obrigação de reintegração fosse convertida 

em indenização. 

Por sua vez, as situações de força maior que autorizam a dispensa 

também deveriam ser comprovadas em juízo, e caracterizam-se pela ocorrência de 

fato que afete substancialmente, ou que seja suscetível a afetar, a situação 

 
15 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Ob. Cit. p. 235,apud GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson. 
Curso de direito do trabalho.10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 



20 

 

econômica e financeira da empresa, desde que este tenha sido inevitável em 

relação à vontade do empregador e para o qual este não concorrido. 

Vale frisar que, em casos excepcionais previstos na própria CLT, 

determinados empregados não poderiam alcançar a estabilidade. É o caso dos 

empregados rurais e domésticos, daqueles em exercício de cargo de diretoria, 

gerência ou outros de confiança imediata do empregador, bem como daqueles que 

laborassem em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. 

Coexistia com a estabilidade decenal um sistema de estabilidade 

imprópria, inicialmente introduzido pela já mencionada Lei nº 62/1935, que previa a 

indenização do trabalhador dispensado arbitrariamente ou sem justa causa. Trata-

se, portanto, de verdadeira indenização compensatória, cujo objetivo era inibir a 

dispensa de empregado sem que houvesse qualquer justificativa legal para tanto. 

Com a Consolidação, as regras acerca da indenização foram mantidas, previstas 

nos arts. 477 e 478 do referido diploma legal. Em síntese, estabelecem os referidos 

artigos que, empregados com contrato de trabalho indeterminado, caso fossem 

dispensados após, pelo menos, 12 meses de prestação do serviço ao empregador, 

teriam direito à percepção de indenização, desde que não tivessem dado causa à 

rescisão unilateral do contrato. A indenização seria calculada com base na maior 

remuneração percebida pelo empregado, multiplicada por ano de serviço efetivo, ou 

fração igual ou superior a seis meses. 

Importante ainda destacar o entendimento jurisprudencial consolidado na 

Súmula nº 26 do TST, atualmente cancelada, o qual previa a presunção de dispensa 

obstativa do empregado quando ocorresse sem motivo justo no momento em que 

este alcançasse nove anos na empresa. A referida Súmula foi editada para coibir a 

prática recorrente de empregadores que despediam os trabalhadores com a mera 

finalidade de que estes não obtivessem a estabilidade decenal. No entendimento de 

Maurício Godinho Delgado, o enunciado do TST equivalia à redução do período de 

aquisição da estabilidade para nove anos: 

(…) o modelo celetista clássico impunha forte contingenciamento a vontade 
empresarial quanto a ruptura desmotivada do contrato de emprego. Previa 
esse modelo a combinação de duas sistemáticas: em primeiro lugar, a 
presença de indenizações crescentes em virtude do tempo de serviço, em 
situações de dispensas desmotivadas anteriores a dez anos (antigos artigos 
477 e 478, caput, CLT, hoje tacitamente revogados); em segundo lugar, a 
presença da estabilidade no emprego, após dez anos de serviço junto ao 
mesmo empregador — prazo que fora jurisprudencialmente reduzido para 
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efetivos nove anos de serviço (art. 492, CLT; antigo Enunciado n. 26, 
TST).16 

Em linhas gerais, eram essas as regras referentes à proteção do trabalho 

constantes da CLT. Importante destacar que o sistema exposto era bastante 

criticado pelos empregadores em geral, os quais afirmavam que o entrave à 

dispensa de empregados estáveis prejudicava o desenvolvimento da empresa, 

especialmente porque motivos de ordem econômica, financeira, estrutural ou 

tecnológica não justificavam a dispensa.17 

As críticas não são infundadas. Por esta razão, a Constituição da 

República de 1988 objetivou possibilitar a criação de sistema protetivo à relação de 

emprego mais flexível, o qual será melhor abordado adiante. Por hora, contudo, vale 

dizer que a estabilidade celetista foi, aos poucos, sendo extinta, em virtude da 

instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 

2.2 A instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e sua violação 

aos princípios do Direito do Trabalho 

 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, estabelecido a partir da Lei 

5.107/1966, surgiu como um sistema alternativo ao da estabilidade decenal e das 

indenizações previstas no art. 477 e 478 da CLT. Consistia num fundo formado pelo 

conjunto de contas vinculadas aos empregados, as quais deveriam ser alimentadas 

pelos empregadores mensalmente, na importância correspondente a oito por cento 

da remuneração paga a cada empregado no mês anterior. Inicialmente, o fundo 

seria administrado pelo Banco Nacional de Habitação – BNH, empresa pública 

voltada ao financiamento e produção de empreendimentos imobiliários, uma vez 

que, a finalidade principal desse fundo era a captação de recursos financeiros para 

os projetos socioeconômicos do Governo Federal18. 

Sem pretender esgotar os detalhes do referido sistema, importa tecer 

algumas considerações gerais sobre seu funcionamento, especialmente quanto às 

diferenças em relação às regras celetistas. Assim, de acordo com a Lei 5.107/1966, 

os valores depositados na conta vinculada poderiam ser utilizados pelo empregado 

 
16 DELGADO, Maurício Godinho. Ob. Cit., p. 1262. 
17 PORTO, Lorena Vasconcelos. La disciplina dei licenziamenti in Italia e nel dirittoc omparato: 

una proposta per ildirittodel lavoro in Brasile.  Disponível em: 
<https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/1034/7107/Tese.pdf>. Acesso em: 04/03/2017, p. 41-43. 
18 Ibidem,p. 47. 

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/1034/7107/Tese.pdf
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quando de sua rescisão, com ou sem justa causa. No primeiro caso, seria 

descontado dos valores depositados a parcela correspondente aos juros e correção 

monetária; no segundo, seria acrescentado dez por cento dos valores do depósito, 

da correção monetária e dos juros, correspondentes ao período contratual. É o que 

se entende, na prática, por “multa” fundiária. Assim, enquanto no sistema celetista, o 

empregado fazia jus à indenização apenas em caso de distrato injustificado, no 

fundiário, o empregado tem direito à indenização ainda que a dispensa se dê com 

justa causa. Note-se, contudo, que as indenizações são calculadas de modo diverso, 

sendo possível, a depender do caso, que a indenização prevista na CLT seja ainda 

maior que aquela prevista na Lei 5.107/1966. 

Ademais, no sistema fundiário, é possibilitado ao empregado o acesso 

aos valores depositados quando do término do contrato por prazo determinado, 

quando da aposentaria, concedida pela Previdência Social, quando da morte do 

empregado, sendo disponibilizado aos seus sucessores, e para fins de aquisição de 

moradia, durante a vigência do contrato de trabalho. 

Até 1988, foram mantidos os sistemas da estabilidade celetista e o 

fundiário, cabendo ao empregado a opção por um deles. Discutia-se, inclusive, na 

época da instituição da legislação fundiária, se o sistema estabelecido pelo FGTS 

seria, de fato, opcional ao trabalhador, visto que, “na prática, não havia escolha 

alguma por parte do empregado: ou “optava” pelo FGTS, em cláusula que já vinha 

escrita no instrumento contratual, ou se resignava a permanecer desempregado. ”19 

Tal discussão, contudo, perde o sentido face ao atual texto constitucional, 

o qual não prevê a escolha: a estabilidade celetista foi revogada, ressalvados os 

casos de direito adquirido, e o regime do FGTS se tornou obrigatório a todos os 

empregados, urbanos e rurais, bem como ao trabalhador avulso, e, mais 

recentemente, aos empregados domésticos. Com a nova sistemática estabelecida 

pela Carta Maior, a indenização fundiária devida na hipótese de dispensa arbitrária 

ou sem justa causa foi aumentada para o percentual de 40%, nos termos do art. 10 

do Ato das disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Ademais, a Lei 

8.036/1990 e o Decreto nº 99.684, que a regulamenta, alteraram algumas regras 

relativas à movimentação do montante fundiário. No mais, o regramento básico do 

FGTS foi mantido. 

 
19 Ibidem,p. 44. 



23 

 

A instituição do sistema fundiário é vista por muitos estudiosos como um 

verdadeiro retrocesso para o Direito do Trabalho. De fato, passou-se de um sistema 

que previa a dupla proteção do empregado contra a dispensa arbitrária ou sem justa 

causa, consistentes na estabilidade celetista e na indenização prevista nos art. 477 e 

478 daquele diploma legal, para um sistema que sequer verdadeiramente protegia a 

continuidade do empregado na empresa. 

De fato, o sistema fundiário apenas inibe economicamente a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa, mas não configura efetiva proteção jurídica ao 

trabalhador. Como consequência dessa proteção deficitária, as relações trabalhistas 

readquirem características de lógica econômica, as quais tinham sido 

paulatinamente afastadas com a criação das normas protetivas do Direito do 

Trabalho. Em síntese, a legislação fundiária fomentou a rotatividade de mão de obra, 

o que gerou, em consequência, altas taxas de desemprego. Estas, por sua vez, 

favorecem a mercantilização do trabalho e sua precarização. No entendimento de 

Jorge Luiz Souto Maior: 

(…) a dispensa imotivada de trabalhadores, em um mundo marcado por 
altas taxas de desemprego, que favorece, portanto, o império da “lei da 
oferta e da procura” e que impõe, certamente, aos trabalhadores condições 
de trabalho subumanas e diminuição de suas garantias e salários, agride a 
consciência ética que se deve ter para com a dignidade do trabalhador e, 
por isso, deve ser, eficazmente, inibida pelo ordenamento jurídico.20 

A questão acima relatada pode ser observada na prática a partir dos 

dados disponibilizados pelo DIEESE, referentes a dispensas homologadas em 

sindicato no período de 1964 a 1971, que compreende a instituição do FGTS, 

demonstrando alarmante aumento nas dispensas no setor industrial, de transportes, 

de comunicações, de bancos e de comércio, as quais passaram de 74,4% para 

179,6% ao ano, de 83,2% para 311,8%, de 63,6% para 361,0%, de 57,0% para 

207,0% e de 80,0% para 212,5%, respectivamente.21 

A proteção meramente econômica contra a dispensa arbitrária ou sem 

justa causa, nos termos instituídos pelo sistema fundiário, também cria um ambiente 

 
20 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Proteção contra a dispensa arbitrária e aplicação da 
convenção 158 da OIT. Disponível em: 
<http://www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/jorge_luiz_souto_maior/jorge_luiz_souto_maior_pro
tecao_contra_dispensa.pdf>. Acesso em: 25/03/2017, p. 18. 
21 ANDRADE BARBOSA, Oyama Karyna. Proteção Constitucional contra a dispensa 
arbitrária do empregado: do descumprimento à efetividade. Disponível em 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-
8XTNHD/disserta__o_oyama_karyna_barbosa_andrade.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25/03/2017, 
p. 14 apud VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil.Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1999, p. 346-347. 

http://www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/jorge_luiz_souto_maior/jorge_luiz_souto_maior_protecao_contra_dispensa.pdf
http://www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/jorge_luiz_souto_maior/jorge_luiz_souto_maior_protecao_contra_dispensa.pdf
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8XTNHD/disserta__o_oyama_karyna_barbosa_andrade.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8XTNHD/disserta__o_oyama_karyna_barbosa_andrade.pdf?sequence=1
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propício ao descumprimento sistemático da legislação trabalhista, fomentado 

especialmente pela impossibilidade de o empregado agir judicialmente exigindo seu 

cumprimento. Em virtude da constante ameaça da dispensa injustificada, o 

trabalhador se vê de mãos atadas diante das violações legais perpetradas pelo 

empregador. Não tem poderes para pleitear por seus direitos nem diretamente com 

o patrão, nem recorrendo à Justiça do Trabalho, pois, se o fizer, corre o risco de 

perder seu emprego, fonte principal de sua subsistência. Assim, passam-se os anos 

e os créditos trabalhistas vão sendo corroídos pela prescrição, que sequer deveria 

ter início, tendo em vista a impossibilidade de agir do credor. Nesse sentido, o 

entendimento de Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena: 

Ora, sem qualquer sustentação jurídica, que assegure a manutenção do 
vínculo obrigacional como um todo, ipsu facto, inexiste para o empregado 
base jurídica negocial para a defesa dos próprios direitos internos daquele 
vínculo, tais como o correto pagamento de salários, horas extraordinárias 
contraprestadas, observância do horário regulamentar, etc. (…) O fundo 
negocial acha-se encoberto, pois, se a espécie de pacto pode ser 
livremente ajustada quanto à oportunidade de sua dissolução, os demais 
atos do contrato, ainda que originados em obrigações legais, ficam, em sua 
exigibilidade, sempre na pendência do exercício livre de sua extinção.22 

Dito isso, é possível perceber que, além da mais óbvia violação ao 

princípio da continuidade, o sistema fundiário importa ainda em violação ao princípio 

da irrenunciabilidade, visto que, as normas imperativas do Direito do Trabalho se 

tornam, na prática, normas dispositivas, cumpridas nos termos da vontade do 

empregador. 

É fácil perceber que empregador e empregado, na maior parte das 

situações, tem vontades divergentes, opostas. Enquanto o primeiro prima pelo 

máximo de lucro, com o menor custo possível, o outro deseja maiores salários, 

prezando por melhores condições de trabalho. A legislação trabalhista, em princípio, 

deveria proteger o trabalhador, proporcionando-lhe condições negociais para que 

fosse possível atingir o equilíbrio entre essas vontades opostas. Contudo, sem a 

garantia contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, o empregador vê a 

oportunidade de diminuir seus custos, enriquecendo ilicitamente em virtude da 

violação à legislação trabalhista. 

 
22 EMÍLIO RIBEIRO DE VILHENA, Paulo. Modelo de sistema de garantia de emprego no 
Brasil. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181335/000393401.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 28/03/2017, p. 202. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181335/000393401.pdf?sequence=3
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Assim, o sistema fundiário, por si só, não tem a capacidade de proteger a 

relação de emprego, visto que, configura meramente como medida inibitória 

econômica, e não jurídica. Sérgio Torres Teixeira, ao escrever sobre a estabilidade 

imprópria, gênero do qual faz parte o FGTS, aponta o posicionamento doutrinário 

acerca do instituto: 

Corresponde o sistema de estabilidade imprópria, na prática, a um 
complexo de instrumentos frágeis, insuficientes, que se limitam a dificultar 
(sem impedir) a dispensa sem justa causa, para em seguida cuidar apenas 
das conseqüências pecuniárias da resilição contratual. Em síntese, 
restringem-se a atenuar os efeitos nocivos da despedida sem justo motivo, 
sem eliminar sua prática.23 

Conclui-se, portanto, que para efetivamente preservar a continuidade do 

trabalhador na empresa, deve o ordenamento jurídico, a princípio, proibir as 

dispensas imotivadas, e, por outro lado, prever legalmente, as hipóteses que podem 

justificá-la. É nesse sentido que o atual texto constitucional pretende regular a 

matéria. 

 

2.3 A proteção à relação de emprego prevista no art. 7º, I, da Constituição da 

República e a questão da Convenção nº 158 da OIT 

 

Importante perceber, de início, que a Constituição da República de 1988 

buscou conjugar, de maneira equilibrada, valores, a princípio, contraditórios. Trata 

como fundamentos da República Federativa do Brasil tanto os valores sociais do 

trabalho quanto a livre iniciativa. Garante o direito à propriedade, porém condiciona-

o à sua função social. Fundamenta a ordem econômica na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, condicionando-a, inclusive, à observância dos princípios 

da função social da empresa, bem como da busca do pleno emprego. A ordem 

social, por sua vez, se baseia na primazia do trabalho e na concretização do bem-

estar e justiça sociais. Por tudo quanto foi exposto, percebe-se que a Constituição 

de 1988, ao passo em que consagra o modo de produção capitalista, impõe que no 

desenvolver da atividade econômica, sejam observados os valores do trabalho e da 

justiça social. Essa dialética norteia a interpretação do art. 7º, inciso I, da 

Constituição, o qual consagra a garantia contra a dispensa arbitrária ou sem justa 

causa. 

 
23 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Op. cit. p. 223. 
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Note-se que o constituinte originário fez questão de distinguir os tipos de 

dispensa. Essa distinção tem uma razão de ser, qual seja, destacar a existência da 

dispensa sem justa causa obreira, mas, que ainda assim, não é arbitrária.“Trata-se 

de modalidade de ruptura contratual decidida pelo empregador, porém com 

motivação tipificada e socialmente consistente, que não se esgota na simples 

denúncia vazia do contrato, ou seja, na dispensa arbitrária: seria seu exemplo a 

dispensa motivada por fatores técnicos, econômicos ou financeiros”, conforme 

explica Maurício Godinho Delgado24. Assim, seria dispensa motivada, não em 

virtude de atos do empregado, mas em condições justificáveis e alheias a ele 

O entendimento do autor acima mencionado, importante destacar, tem 

embasamento legal, visto que a própria legislação trabalhista, nos termos do art. 165 

da CLT, prevê justamente que não seria arbitrária a dispensa que se fundamenta em 

motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Contudo, é imprescindível que 

sejam definidos os limites circunstanciais que autorizam a dispensa por motivo 

diverso da disciplina do obreiro. Não é qualquer crise financeira ou econômica por 

que passa o empregador que possibilita a justificação da dispensa. Os motivos 

econômicos devem estar relacionados à macroeconomia, tendo em vista que 

questões relacionadas à microeconomia da empresa não concernem o empregado, 

especialmente em virtude da alteridade que caracteriza a relação de emprego. 

Ademais, motivos financeiros só justificam a dispensa se fundamentados em crises 

que afetam o sistema financeiro, de caráter nacional ou setorial.25 

Assim, é possível concluir que o dispositivo em comento visa criar 

mecanismo jurídico para a continuidade do trabalhador na empresa, sem, contudo, 

restringir o poder do empregador de realizar o distrato unilateralmente às 

circunstâncias de justa causa obreira, como o fazia o sistema de estabilidade 

celetista. Ao abrir a possibilidade da dispensa motivada em critérios além das ações 

do empregado, o constituinte originário concretiza a harmonização dos interesses 

patronais e obreiros, liberais e sociais, que giram em torno do contrato de trabalho. 

De um lado, o trabalhador tem a garantia de que não perderá o emprego 

pela denúncia vazia do contrato. De fato, a proteção à relação de emprego presume, 

em princípio, a adoção de normas que impeçam a dispensa imotivada. Assim, 

 
24 DELGADO, Maurício Godinho. Op. Cit. p. 1170. 
25 CARVALHO, Weliton Sousa. Despedida arbitrária no texto constitucional de 1988. 
Curitiba: Juruá, 1998. p. 84. 
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restaria íntegra a capacidade negocial do empregado, e este poderia, inclusive, 

postular em juízo, se seus direitos fossem violados pelo empregador, sem medo de 

perder seu emprego. De outro lado, poderia o empregador, proceder com a dispensa 

em situações de crise econômica, de grande recessão ou de retração no consumo, 

que demandem, para a sobrevivência da empresa, a redução de seu quadro 

pessoal. Nesses casos, apesar de não ser a dispensa arbitrária, pois fundada em 

motivo justificável, faria o empregado jus à indenização compensatória, conforme 

prevê o dispositivo constitucional. É esse o entendimento de Jorge Luiz Souto Maior: 

Desse modo, a cessação por iniciativa do empregador que não for fundada 
em falta do empregado, nos termos do art. 482 da CLT, terá de, 
necessariamente, ser embasada em algum motivo, sob pena de ser 
considerada arbitrária. A indenização prevista no inciso I, do art. 10, do 
ADCT, diz respeito, portanto, à cessação motivada (não em falta no 
empregado), que não se considere arbitrária, visto que esta última será 
proibida, dando margem não à indenização em questão, mas à restituição 
das coisas ao estado anterior, quer dizer, à reintegração do trabalhador ao 
emprego, ou, não sendo isto possível ou recomendável, a uma indenização 
compensatória.26 

A tese acima defendida, portanto, parte do pressuposto que a 

Constituição, ao prever a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, 

visou a criação de uma proibição normativa no intuito de, a princípio, impedir a 

dispensa imotivada, possibilitando, por outro lado, que ela ocorra, com base em 

justificação em circunstâncias alheias ao empregado. Nesses casos, caberia a 

indenização compensatória prevista no art. 10 do Ato de Disposições Constitucionais 

Transitórias – o qual dispõe que a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa 

casa, até a devida regulamentação por lei complementar, ficaria limitada à 

indenização compensatória. Por meio dessa tese é possível entender que não seria 

necessária a edição de lei complementar para impedir a dispensa imotivada do 

empregado. A Constituição, com sua atual redação, já daria conta dessa proibição. 

Eventual lei complementar viria apenas para regulamentar definir os seus limites. É, 

inclusive, o que defende o constitucionalista, José Augusto da Silva: 

Temos para nós que a garantia de emprego é um direito, por si bastante, 
nos termos da Constituição, ou seja, a norma do art. 7º, I, é por si só 
suficiente para gerar o direito nela previsto. Em termos técnicos, é de 
aplicabilidade imediata, de sorte que a lei complementar apenas virá 
determinar os limites dessa aplicabilidade (…).27 

 
26 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de direito do trabalho: a relação de emprego, vol. II. 
São Paulo: Ltr, 2008. p. 437. 
27 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25 ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2005. p. 290. 
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A questão da aplicabilidade da proteção contra a dispensa arbitrária ou 

sem justa causa envolve o debate acerca da eficácia da Convenção nº 158 da 

Organização Internacional do Trabalho. É que a referida Convenção, aprovada no 

Brasil pelo Decreto Legislativo nº 68, de 16 de setembro de 1992, e, posteriormente 

promulgada através do Decreto nº 1855, de 10 de abril de 1996, regula o término 

das relações de emprego por iniciativa do empregador. Especialmente quanto ao 

tema ora trabalhado, a Convenção oferece proteção similar à constitucional ao 

prever, em seu art. 4º, a proibição de dispensa de trabalhador “a menos que exista 

para isso uma causa justificada, relacionada com sua capacidade ou seu 

comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, 

estabelecimento ou serviço. ” Relaciona ainda, em seu art. 5º, os motivos que não 

constituem causa justificada, dentre os quais, se destaca o ajuizamento de 

procedimento para a satisfação de seus direitos – claramente, em respeito ao 

princípio da irrenunciabilidade. 

Contudo, o Decreto Legislativo nº 68/1992 e o Decreto nº 1.855/1996 

tiveram sua eficácia suspensa em virtude de decisão liminar nos autos da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480. Nesta oportunidade, Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento de que a regra do inciso I do art. 7º da Constituição 

dependia de lei complementar para ser aplicada28 – divergindo da posição 

doutrinária anteriormente apresentada – razão pela qual, não poderia decreto 

legislativo dispor sobre a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, 

sob pena de inconstitucionalidade. Posteriormente, em razão da denúncia da 

Convenção, realizada pelo Brasil em 20 de novembro de 1996, e tornada pública 

através do Decreto nº 2.100/1996, o qual previu a cessação de sua eficácia a partir 

de 20 de novembro de 1997, a ADIn nº 1.480 foi julgada extinta por perda 

superveniente de objeto. 

A discussão, no entanto, não está pacificada. É que a validade da 

denúncia é, atualmente, questionada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1625. Nos autos da referida ação é pontuado que é de competência do Congresso 

Nacional resolver definitivamente sobre Tratados, nos termos do art. 49, I, da 

Constituição, inclusive acerca da denúncia por iniciativa do Poder Executivo. Assim, 

 
28 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1480-
3/DF. Relator: MELLO, Celso de. Publicado no DJ em 18/05/2001. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347083> Acesso em: 
29/03/2017. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347083
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uma vez que o Decreto nº 2.100/1996 prescindiu do referendo da instituição 

competente, seria inconstitucional. Por esta razão, muitos estudiosos defendem que 

a denúncia seria inválida, e que a Convenção nº 158 da OIT faria parte do 

ordenamento jurídico nacional, sendo perfeitamente aplicável. 

O entendimento predominante, contudo, é o de que, a dispensa arbitrária 

ou sem justa causa pode ser realizada pelo empregador sem qualquer limitação, a 

não ser aquela de caráter econômico consistente na “multa fundiária”, até que seja 

editada lei complementar no sentido de regular a proteção prevista 

constitucionalmente. Diante deste cenário, portanto, a alternativa juridicamente 

coerente a ser adotada pelos operadores do direito, a fim de garantir o cumprimento 

das normas imperativas do Direito do Trabalho e concretizar o princípio da 

irrenunciabilidade, é entender que a prescrição dos créditos trabalhistas tem sua 

aplicação condicionada à regulamentação acima mencionada. 
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3 A NECESSÁRIA REGULAMENTAÇÃO CONTRA A DISPENSA ARBITRÁRIA E 

SEM JUSTA CAUSA COMO CONDIÇÃO PARA A INCIDÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO NOS CONTRATOS DE TRABALHOS VIGENTE 

 

A ausência da lei complementar regulamentando a efetiva proteção à 

relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa repercute na 

efetividade das normas de proteção ao trabalhador. No intuito de combater o 

descumprimento sistemático da legislação trabalhista, se impõe um olhar mais 

atento à questão da prescrição quinquenal, prevista constitucionalmente, a qual, sob 

a ótica interpretativa dos direitos fundamentais sociais e dos princípios do Direito do 

Trabalho, deve ser condicionada à referida regulamentação. 

 

3.1 A prescrição dos créditos resultantes das relações de trabalho – 

disciplina e aplicação 

 

O contrato, seja de natureza civil ou trabalhista, enquanto acordo de 

vontade entre duas partes, resulta no estabelecimento de obrigações recíprocas, 

das quais decorrem direitos subjetivos. Uma vez violada alguma obrigação 

contratual, surge para a parte contrária a pretensão de exigir em juízo seu 

adimplemento. Essa pretensão, contudo, não pode ser exercida a qualquer 

momento. É que a passagem do tempo, enquanto fato natural, repercute no mundo 

jurídico, induzindo o ordenamento a estabelecer, com a finalidade de conferir 

segurança jurídica às relações, um limite temporal para que a parte credora possa 

ajuizar ação a fim de exigir o cumprimento do direito violado. Esse limite temporal 

não é, portanto, uma punição ao credor inerte, mas advém da necessidade de 

pacificar as relações solidificadas com o tempo. É o entendimento de Caio Mário da 

Silva Pereira: 

É, então, na segurança da ordem jurídica que se deve buscar o seu 
verdadeiro fundamento. O direito exige que o devedor cumpra o obrigado e 
permite ao sujeito ativo (credor) valer-se da sanção contra quem quer que 
vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, 
deixando que se constitua uma situação contrária ao seu direito, permitir 
que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida 
social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das 
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incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos, e este interesse 
justifica o instituto da prescrição, em sentido genérico.29 

Assim, a prescrição consiste em extinção da pretensão do credor, a qual 

nasce a partir da violação de seu direito subjetivo. Não é, portanto, a extinção do 

direito em si. Na verdade, extinta a pretensão, a obrigação se torna natural – ou 

seja, o credor não poderá exigir o adimplemento, porém se o devedor realizá-lo, não 

lhe será possível, posteriormente, reclamar a restituição. 

A norma que rege a prescrição dos créditos trabalhistas está prevista no 

texto constitucional, mais especificamente, no inciso XXIX do art. 7º da Constituição 

da República, o qual, em princípio, garante o direito de ação aos trabalhadores 

urbanos e rurais, condicionando-o, contudo, ao prazo prescricional de cinco anos, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Assim, a 

Constituição permite que o empregado, como credor, acione judicialmente o 

empregador, a fim de compeli-lo ao adimplemento da obrigação imposta, por lei ou 

por norma contratual. O prazo para o exercício deste direito, no entanto, é 

controvertido. 

Atualmente, é relativamente consensual, a existência de três espécies de 

prescrição na seara trabalhista: a bienal, a quinquenal total e a quinquenal parcial. A 

primeira se refere ao período de dois anos que tem o empregado, após o término do 

contrato de trabalho, para acionar o judiciário reclamando os créditos resultantes da 

relação de trabalho. Após esse prazo, nada poderá o empregado pleitear: sua 

pretensão se extinguiu por completo. 

A prescrição quinquenal total, por sua vez, se relaciona ao prazo para 

ajuizar ação contra ato único do empregador. Um bom exemplo é a ocorrência 

isolada de dano moral, cuja indenização poderá ser pleiteada até cinco anos após o 

ato danoso. Há ainda o caso dos pedidos que envolvem prestações sucessivas, 

decorrentes de alteração contratual, de parcelas não asseguradas por preceito de 

lei, ou seja, parcelas pactuadas diretamente entre empregadores e empregados, por 

meio de regulamento da empresa, ou no próprio contrato de trabalho. Estas também 

estão sujeitas à prescrição total, segundo a Súmula 294 do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 
29 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. I. 24 ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2011. p. 572. 
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Enfim, há a prescrição quinquenal parcial, a qual se refere a parcelas de 

prestações sucessivas, asseguradas por lei. Nesses casos, a prescrição é calculada 

a partir do vencimento de cada prestação periódica referente ao direito protegido. É, 

por exemplo, o caso dos valores devidos a título de jornada extraordinária. Se o 

empregado que, ao longo do contrato de trabalho, realiza duas horas extras por dia, 

de maneira habitual, mas nada recebe como contraprestação, decide pleitear o 

recebimento dos valores devidos no sétimo ano do contrato, por exemplo, só terá 

direito de ação em relação aos créditos decorrentes dos últimos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento da ação. É o que se infere da Súmula 308 do Tribunal 

Superior Eleitoral. 

A referida Súmula também esclarece quais os créditos abarcados pela 

prescrição. É que muitos estudiosos defendiam que a norma constitucional deveria 

ser interpretada de forma a possibilitar que, quando do término contrato, o 

empregado pudesse, dentro do prazo de dois anos, pleitear os créditos referentes 

aos últimos cinco anos da relação contratual. Contudo, o entendimento esposado no 

enunciado do TST acima referido vai no sentido contrário: o empregado só tem 

direito de pleitear os créditos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da 

reclamação. Isso quer dizer que se reclamação só for proposta um ano após o 

término da relação contratual, por exemplo, só poderão ser pleiteados os créditos 

referentes aos quatro últimos anos contratuais. 

São estas as características gerais das regras acerca da prescrição no 

Direito do Trabalho. Existem, em verdade, diversas nuances sobre o tema, as quais, 

contudo, não serão aqui exploradas, visto que estão além dos fins ora pretendidos. 

A noção sintética apresentada é suficiente para demonstrar – o que será feito 

adiante – a incoerência da atual interpretação e aplicação do instituto. 

Conforme amplamente exposto anteriormente, o Direito do Trabalho tem 

como fundamento primordial a proteção do trabalhador, a qual se justifica em virtude 

do caráter subordinado da posição que ele ocupa na relação jurídica contratual. Sem 

as normas trabalhistas, não há igualdade jurídica entre as partes, e a consequência 

inevitável é a exploração do empregado. Desse modo, a legislação laboral, 

constituída, em virtude de sua função, por normas imperativas e irrenunciáveis, as 

quais limitam a autonomia da vontade das partes contratantes, é a forma pela qual o 

Estado possibilita o equilíbrio nas relações de emprego. A maneira, contudo, 
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mediante a qual os aplicadores do direito interpretam o instituto da prescrição, põe 

em cheque a imperatividade e irrenunciabilidade. 

Marco Túlio Viana, ao discorrer acerca da exigibilidade de cumprimento 

da obrigação no âmbito civil e no âmbito trabalhista, oferece um exemplo que 

elucida bem a questão, comparando o contrato de compra e venda ao contrato de 

trabalho: 

Suponhamos que um dia eu entre numa padaria, peça um pão e não pague. 
O que acontecerá? Certamente, a moça (pois é sempre uma moça) me 
chamará, exigindo o dinheiro. Se eu ignorar seus apelos, é provável que 
apronte um escândalo. Mas se, no dia seguinte, eu conseguir emprego 
noutra padaria, e o patrão não me pagar a hora extra, o que acontecerá? Se 
a minha coragem permitir, pedirei educadamente que ele me pague; mas 
caso ele não me atenda, não atendido estarei. Essa diferença talvez possa 
ser explicada pelo fato de que - ao contrário do que acontece nos contratos 
em geral - é o devedor, e não o credor, quem detém o poder no contrato de 
trabalho. Esse devedor é o patrão - pois, como o trabalho precede o salário, 
é ele quem sempre (ou quase sempre) tem algo a pagar. E o seu poder vem 
do fato de que o empregado - não tendo os meios de produção - depende 
do emprego para sobreviver. E se o emprego, para o empregado, é a 
própria vida, é claro que ele não pode correr riscos, exigindo com firmeza 
que a lei seja cumprida - como faria aquela moça, mesmo não sendo dela o 
dinheiro.30 

O cenário explicitado pelo autor demonstra com simplicidade e clareza a 

diferença entre as posições do trabalhador, credor na relação de emprego, e do 

indivíduo comum enquanto credor na relação civil. O empregado, diferentemente do 

credor comum, que contrata em circunstâncias de igualdade, está subordinado 

juridicamente na relação contratual, e, por isso, tem maior dificuldade de se insurgir 

contra as violações de seus direitos praticadas pela parte contrária, o empregador. 

Essa diferença explica, inclusive, a teoria de importante corrente doutrinária, 

explorada por Américo Plá Rodriguez, em sua já mencionada obra, Princípios do 

Direito do Trabalho, a qual defende que o prazo prescricional referente aos créditos 

resultantes da relação de trabalho deveria ter início apenas quando do distrato. 

Tal corrente é, sem dúvidas, tanto do ponto de vista social, quanto do 

ponto de vista jurídico, mais coerente do que aquela adotada pelos Tribunais 

brasileiros, pois garante o exercício pleno do direito de ação pelos trabalhadores. 

Como bem nota o referido autor, a condição em que se encontra o empregado 

durante o contrato de trabalho não lhe permite o ajuizamento de reclamação. Não 

 
30 VIANA, Márcio Túlio. Os paradoxos da prescrição: quando o trabalhador se faz cúmplice 
involuntário da perda de seus direitos.  Disponível 
em:<http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_77/Marcio_Viana.pdf> Acesso em: 
07/04/2017, p. 164. 

http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_77/Marcio_Viana.pdf
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poderia a ordem jurídica, portanto, exigir deste indivíduo o exercício da pretensão, 

quando consequência deste é a sua dispensa: 

(…) na determinação das datas de início do cômputo, devem ser 
combinados e harmonizados os diferentes critérios com vistas a sua 
finalidade de preservar a segurança jurídica, pela consideração da realidade 
que leva a que muitas vezes o trabalhador tenha dificuldades para exercer 
judicialmente seus direitos, enquanto subsiste o estado de subordinação 
derivado da relação de trabalho. Por tal motivo, a doutrina aconselha que o 
começo do prazo se estabeleça a partir do momento em que o trabalhador 
tenha deixado de trabalhar. Na grande maioria dos casos, o trabalhador 
teme que a interposição judicial da reclamação signifique arriscar seu posto. 
Por isso, a inatividade do trabalhador não lhe é imputável, nem tem o 
mesmo significado que em outras condições. Deve ser atribuída ao legítimo 
desejo de conservar o trabalho.31 

Diante das considerações apontadas argumenta-se que, no curso do 

contrato de trabalho, haveria uma verdadeira causa de suspensão do termo inicial 

da prescrição: a impossibilidade de agir do credor. 

A própria doutrina civilista considera que a prescrição só poderá ter início 

quando o credor puder, sem qualquer impedimento, exigir seu direito em juízo. É 

verdade que o Código Civil determina que o prazo prescricional tem início com a 

violação do direito. Contudo, é possível que, neste momento, o credor esteja 

impossibilitado de manifestar sua pretensão em juízo, razão pela qual, a legislação 

também prevê causas suspensivas e impeditivas da prescrição, as quais estão 

dispostas nos arts. 197 a 200 do referido diploma legal. À elas, Caio Mário da Silva 

Pereira acrescenta a impossibilidade de agir do credor: 

Deve-se acrescentar uma outra regra que preside a suspensão da 
prescrição, dizendo-se que não corre na pendência de um acontecimento 
que impossibilite alguém de agir, seja como consequência de uma 
determinação legal, seja por um motivo de força maior, seja por uma 
convenção, regra que a jurisprudência francesa tem adotado, e que o velho 
adágio já traduzia: “contra non valentem agere non currit praescriptio."32 

Tal noção poderia ser plenamente transportada para a situação do 

empregado. Durante o contrato de trabalho, há um motivo de força maior que 

impede que este exerça sua pretensão em juízo, qual seja, a represália do 

empregador, na figura da dispensa arbitrária ou sem justa causa, tendo em vista 

que, segundo interpretação predominante, o empregador pode dispensar livremente 

o empregado, não sendo protegida a relação contra a dispensa imotivada até a 

edição de lei complementar. 

 
31 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Ob. Cit.,p. 216. 
32 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit. p. 583. 
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Note-se que a tese ora apresentada foi adotada pelo Tribunal 

Constitucional italiano, o qual considerou inconstitucionais os arts. 2948, §4º, 2955, 

§2º, e 2956, §1º do Código Civil, na parte em que previam a possibilidade de 

decurso do prazo prescricional na vigência do contrato de trabalho. O entendimento 

esposado pela Corte, na sentença nº 63, de 1966, era o de que, possibilitada a 

prescrição no curso do contrato, os empregados, em virtude do temor da dispensa, 

não reclamavam os seus direitos quando havia violação por parte do empregador. 

Decidiu-se, desse modo, que prescrição equivalia a uma espécie renúncia velada, o 

que não poderia prosperar diante do ordenamento do país, o qual, assim como 

ocorre no Brasil, proibia a renúncia. A decisão acima mencionada determina que: 

Substancialmente, quis-se proteger o contratante mais fraco contra a sua 
própria fraqueza de sujeito interessado na conservação da relação. (…) Não 
existem obstáculos jurídicos que impeçam de fazer valer o direito ao salário. 
Existem, todavia, obstáculos materiais, isto é, a situação psicológica do 
trabalhador, que pode ser induzido a não exercer o próprio direito pelo 
mesmo motivo pelo qual muitas vezes é levado à sua renúncia, isto é, pelo 
temor da dispensa; de modo que a prescrição, fluindo durante a relação de 
emprego, produz exatamente aquele efeito que o art. 36 pretendeu coibir 
proibindo qualquer tipo de renúncia: mesmo aquela que, em particulares 
situações, pode se encontrar implícita na ausência do exercício do próprio 
direito e, portanto, no fato de que se deixe consumar a prescrição (...). O 
preceito constitucional, embora admita a prescrição do direito ao salário, 
não permite o seu decurso na vigência do contrato de trabalho, durante o 
qual aquela mascara, invariavelmente, uma renúncia.33 

Vale mencionar que, posteriormente, o Tribunal Constitucional italiano, 

através da decisão nº 174, de 1972, decidiu por não aplicar a regra da 

imprescritibilidade acima descrita aos empregados que, nos termos da legislação 

daquele país, gozavam de estabilidade. Entenderam, que, por não haver 

possibilidade de dispensa imotivada, inexistia também razão que justificasse a não 

aplicação da prescrição.34Em síntese, o posicionamento italiano ora descrito é o 

mesmo adotado neste trabalho. 

A solução encontrada pelo Direito italiano foi a declaração de 

inconstitucionalidade das normas que possibilitavam a prescrição na vigência do 

contrato de trabalho. No Brasil, contudo, é possível resolver a questão a partir da 

interpretação constitucional. A princípio, analisada isoladamente, tal previsão 

 
33 PORTO, Lorena Vasconcelos.Ob. Cit., p. 160apud Decisão da Corte Constitucional n. 63, de 
10 de junho de 1966, Giacchetta v. Boldrini. Il Foro Italiano, Roma, Il Foro Italiano, ano LXXXXI, v. 
LXXXIX, parte I, p. 985-986, 1966. 
34 BARROS, Alice Monteiro de. Aspectos jurisprudenciais da prescrição trabalhista no 
Brasil e na Itália.  Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/966/900>. Acesso em: 
07/04/2017, p. 391. 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/966/900
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constitucional acerca da prescrição pode parecer estranha, especialmente por estar 

localizada no capítulo referente aos direitos sociais, em artigo que prevê os direitos 

dos trabalhadores. Contudo, não se pode pretender entender a Constituição a partir 

de “pedaços”; é preciso entender que os dispositivos fazem parte de uma unidade 

coerente, devendo ser interpretada desta forma. É o que pretende mostrar adiante. 

 

3.2 A interpretação constitucional como solução para as contradições quanto 

à prescrição trabalhista: a inevitável relação entre os incisos I e XXIX do 

art. 7º da Constituição da República 

 

O primeiro capítulo desta monografia demonstrou, sinteticamente, o 

processo histórico pelo qual o trabalho foi elevado à categoria dos direitos 

fundamentais sociais, constitucionalmente protegidos. Uma das principais razões 

que justifica a existência desses direitos é a noção de intervencionismo estatal, a 

qual foi desenvolvida a partir da percepção de que a mera instituição de obrigações 

negativas, atribuídas ao Estado, gerava grave quadro de injustiças sociais, de modo 

que passaram a ser necessárias garantias legais de intervenções estatais, a fim de 

possibilitar a proteção dos indivíduos. Surgiram, assim, os direitos sociais, os quais, 

nas palavras de José Afonso da Silva, são a dimensão dos direitos fundamentais do 

homem que configuram “prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 

situações sociais desiguais. ”35 

Dada a importância dos direitos sociais, o autor, chega a defender, 

inclusive, que as demais categorias de direitos fundamentais constitucionalmente 

previstas, constituídas pelos direitos individuais e coletivos (art. 5º), os direitos à 

nacionalidade (art. 12º) e os direitos políticos (arts. 14 a 17), deveriam ser 

interpretadas a partir da ótica dos direitos sociais, os quais seriam como o 

pressuposto fundamental, a garantia mínima necessária ao indivíduo para que ele 

pudesse exercer os demais direitos fundamentais que lhe são atribuídos. 

Foi com a positivação constitucional dos direitos sociais fundamentais que 

se consolidou a noção de Estado Democrático de Direito, enquanto Estado que se 

 
35 SILVA, José Afonso da. Ob. Cit.,p. 286. 
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preza por oferecer as condições materiais para o exercício dos direitos 

fundamentais. De fato, o preâmbulo da Constituição de 1988 já anuncia essa 

preocupação quando dispõe que a Assembleia Nacional Constituinte visa instituir um 

“Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais”. Não basta, portanto, a mera garantia formal dos direitos à educação, 

saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência 

social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados; é 

imprescindível que o Estado adote medidas para efetivá-las. 

É nesse contexto que toma forma o protagonismo do poder Judiciário 

como concretizador dos compromissos éticos consagrados pelos direitos sociais-

fundamentais, especialmente quando há inércia dos poderes Legislativo e Executivo 

no desempenho de suas funções típicas. Se o poder Executivo não adota políticas 

públicas no intuito de conferir materialidade aos direitos sociais, e o poder 

Legislativo não edita leis neste mesmo sentido, caberia ao poder judiciário, quando 

da resolução de uma demanda que envolvesse tais direitos, e a partir de uma 

interpretação constitucional, conferir ao demandante acesso ao que lhe é garantido. 

Nesse aspecto, se destaca a tese substancialista acerca da interpretação da 

Constituição, defendida por Lênio Luiz Streck. 

Em síntese, a corrente substancialista entende que, mais do que equilibrar e 
harmonizar os demais poderes, o judiciário deveria assumir o papel de um 
intérprete que põe em evidência, inclusive, contra maiorias eventuais, a 
vontade geral implícita no direito positivo, especialmente nos textos 
constitucionais, e nos princípios selecionados como de valor permante na 
sua cultura de origem e na do Ocidente. (…) Conseqüentemente, é 
inexorável que, com a positivação dos direitos sociais-fundamentais, o 
poder judiciário (e, em especial, a justiça constitucional) passe a ter um 
papel de absoluta relevância, mormente no que pertine à jurisdição 
constitucional.36 

Assim, é posto em evidência o poder emancipatório do Judiciário, o qual 

teria a importante função de, através da interpretação da Constituição, possibilitar a 

concretização dos direitos sociais. Essa abertura para a atuação judicial ocorre 

especialmente porque os direitos fundamentais possuem, em regra, alto nível de 

indeterminação e carga valorativa, sendo possível, portanto, interpretá-los a partir 

dos princípios que os fundamentam. 

 
36 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Perspectivas e 
possibilidades de concretização dos direitos sociais-fundamentais no Brasil. Santa Catarina, 
Revista Novos Estudos Jurídicos. n. 8-2, p. 281, jun/2003. 
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Nessa esteira é que se defende a adoção, pelo Judiciário trabalhista, da 

interpretação segundo a qual a prescrição, prevista no art.7º, XXIX, da Constituição 

tenha sua aplicação condicionada à regulamentação da lei complementar acerca da 

proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Tal entendimento foi 

adotado, inclusive, em uma das teses aprovadas no XV Congresso Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, ocorrido em Brasília, que teve como tema 

central o debate sobre a constituição, o trabalho e a democracia: 

INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO NÃO 
REGULAMENTADO O ART. 7º, I, DA CF/88 PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL CONTRA A DISPENSA ARBITRÁRIA (artigo 7º, I, CF). 
NÃO REGULAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: 
INAPLICABILIDADE Considerando que a prescrição não é um prêmio para 
o mau pagador, enquanto não aplicado efetivamente o direito de proteção 
contra a dispensa arbitrária previsto no inciso I do art. 7º da CF, que gera ao 
trabalhador a impossibilidade concreta de buscar os seus direitos pela via 
judicial, não se pode considerar eficaz a regra do inciso XXIX, do artigo 7º, 
no que se refere à prescrição que corre durante o curso da relação de 
emprego. Nesse sentido, enquanto não conferirmos efetividade plena ao 
artigo 7º, I, da CF/88, não se pode declarar a prescrição quinquenal.37 

 O entendimento esposado consagra o que foi defendido até o presente 

momento: o compromisso dos aplicadores de direito com uma interpretação 

constitucional que possibilita a concretização dos valores nela consagrados. 

De fato, a Carta Maior prevê que o direito de ação do trabalhador está 

condicionado temporalmente. No entanto, tal previsão pressupõe a garantia contra a 

dispensa arbitrária ou sem justa causa, visto que, conforme defendido no segundo 

capítulo, a norma do inciso I do art. 7º teria aplicabilidade imediata, apesar do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se, no entanto, se adota a posição 

segundo a qual a proteção da continuidade no emprego necessita de 

regulamentação de lei complementar, como fazem a maioria dos aplicadores do 

direito atualmente, tem-se como consequência jurídica, a imprescritibilidade dos 

créditos trabalhistas na vigência do contrato, sob pena de se estar equiparando a 

prescrição à renúncia de direitos, o que não pode prosperar. É uma questão de 

interpretação sistemática da Constituição, que, nas palavras de Amauri Mascaro 

Nascimento, possibilita que o intérprete compreenda o real sentido da norma: 

O ato interpretativo pressupõe uma relação entre normas integrantes do 
ordenamento jurídico e nesse sentido é possível falar em interpretação 
sistemática, que é o enlace entre a norma tomada para a 

 
37 Tese aprovada no XV Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. 
Disponível em: 
<http://www.anamatra.org.br/attachments/article/24315/cadernos_anamatra_conamats_site.pdf>. 
Acesso em: 12/04/2017. 

http://www.anamatra.org.br/attachments/article/24315/cadernos_anamatra_conamats_site.pdf
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aplicação e outras normas do sistema visando a estabelecer uma conexão 
entre todas para do conjunto resultar uma conclusão mais próxima 
da vontade da lei. Nesse ponto procura-se não apenas o que a norma 
escolhida declara, mas o que ela representa no quadro normativo com 
as demais normas, sempre sob o comando da Constituição.38 

A Constituição estabelece que o trabalho é um direito social. Prevê 

normas de proteção ao trabalhador. Consagra os valores sociais do trabalho como 

fundamentos da República Federativa do Brasil. Prima pelo trabalho como base da 

ordem social, a qual, por sua vez, tem como objetivo o bem-estar e justiça social. O 

ordenamento infraconstitucional, a seu turno, estabelece normas de proteção ao 

trabalhador, limitando a autonomia das partes e tornando nulas as alterações 

contratuais que lhe forem prejudiciais, bem como qualquer ato que vise fraudar as 

disposições celetistas – o que importa em proibição da renúncia às normas 

trabalhistas. Todas estas regras estabelecem a irrefutável lógica de que, a legislação 

pátria visa a constituição de direitos ao trabalhador e a possibilidade efetiva deste 

acionar o judiciário quando esses direitos forem desrespeitados. É, portanto, sob a 

ótica deste corpo legal que o inciso XXIX do art. 7º da Constituição deve ser 

interpretado. Sobre o tema, discorre Ellen Maria Ferraz Hazan: 

Primeiramente, a nova hermenêutica que nasce em decorrência da opção 
que nossa sociedade fez pelo Estado Democrático de Direito, afirma que o 
positivismo, a letra da lei ou o texto legal existem, mas não para serem 
utilizados legalmente e sim, para a compreensão desses dentro de todo o 
arcabouço normativo regente. Em segundo lugar, não estaria o instituto da 
prescrição inserido na Carta de 1988, em preceito que visa à melhoria das 
condições sociais dos trabalhadores, se ele permitisse a renúncia, a 
transação inpejus, ou a supressão de direitos. Nessa hipótese, ele estaria 
inserido como direito das empresas e empregadores, no Título VII – Da 
ordem econômica e financeira. Em terceiro lugar, nem mesmo a lei pode 
suprimir direitos que já se encontram impossibilitados de serem exercidos. 
Uma das razões pela qual já defendemos, em livro publicado, a não 
vigência do inc. XXIX do art. 7º, em relação à prescrição quinquenal, 
enquanto se negar a vigência plena ao inc. I do mesmo preceito.39 

Note-se que o fundamento da prescrição é a segurança jurídica, e, no 

caso ora discutido, a segurança jurídica do empregador de não ser questionado em 

juízo por débito decorrente do desrespeito das normas trabalhistas. O instituto da 

continuidade no emprego, consistente na proteção contra dispensa imotivada, 

também tem origem na segurança jurídica – a segurança de que o empregado não 

será despedido sem motivos justificados. Não seria possível privilegiar a segurança 

 
38 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Ob. Cit., p. 483. 
39 FERRAZ HAZAN, Ellen Maria. Um ponto de vista sobre o instituto da prescrição em face dos 
direitos sociais. In: Gustavo Tepedino, Luiz Philipe Vieira de Mello Filho, Ana Frazão, Gabriela Neves 
Delgado (coord.) Diálogos entre o Direito do Traballho e o Direito Civil. Revista dos Tribunal, 
2013. p. 639. 
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jurídica do empregador em detrimento da do empregado, especialmente quando a 

ordem legal promove a valorização social do trabalho e a irrenunciabilidade dos 

direitos trabalhistas. Permitir a prescrição de créditos na vigência da relação de 

emprego sem assegurar a proibição da dispensa arbitrária ou sem justa causa, é 

retirar a imperatividade das normas de Direito do Trabalho, possibilitando, assim, 

que o empregador descumpra a lei sem qualquer sanção. 

Para concluir o raciocínio até então apresentado, importante mencionar o 

entendimento do magistrado e professor da Faculdade de Direito do Recife, Hugo 

Cavalcanti Melo Filho, que, em decisão nos autos do Processo nº 0001174-

98.2012.5.06.0012, reconhece a inaplicabilidade da prescrição no curso da relação 

de emprego:  

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 seus direitos corroídos pela prescrição”, evidentemente 
ofensivo ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
III, da CF).40 

Deste modo, reconhecendo a efetiva impossibilidade de ajuizamento de 

ação do trabalhador na vigência do contrato de trabalho, e, diante das regras de 

proteção ao trabalhador, as quais garantem a irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas, defende-se o condicionamento da prescrição dos créditos decorrentes 

da relação de emprego à regulamentação do inciso I do art. 7º da Constituição.  

 
40 MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. Sentença disponibilizada pelo juízo da 12ª vara 
do trabalho do Recife. Disponível em: 
<http://apps.trt6.jus.br/consultaProcessual/viewDocument/view?FileType=RTF&QueryType=MANUAL
_REGISTER_BINARY&numberStick=12&filename=arq&zipped=true&idArquivo=RE12201306211125
005>. Acesso em: 08.04.2017 
 

http://apps.trt6.jus.br/consultaProcessual/viewDocument/view?FileType=RTF&QueryType=MANUAL_REGISTER_BINARY&numberStick=12&filename=arq&zipped=true&idArquivo=RE12201306211125005
http://apps.trt6.jus.br/consultaProcessual/viewDocument/view?FileType=RTF&QueryType=MANUAL_REGISTER_BINARY&numberStick=12&filename=arq&zipped=true&idArquivo=RE12201306211125005
http://apps.trt6.jus.br/consultaProcessual/viewDocument/view?FileType=RTF&QueryType=MANUAL_REGISTER_BINARY&numberStick=12&filename=arq&zipped=true&idArquivo=RE12201306211125005
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta monografia foi analisar a contradição existente entre a 

aplicação do instituto da prescrição e as demais regras do ordenamento 

justrabalhista, notadamente aquela que se refere à proteção contra a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa, no intuito de propor uma interpretação mais coerente 

acerca dos preceitos constitucionais inseridos no art. 7º, incisos I e XXIX. 

A partir da breve contextualização histórica sobre o Direito do Trabalho, 

foi possível perceber que este ramo do direito surgiu a partir da noção de que o 

empregado, por se encontrar juridicamente e – na maioria das vezes, especialmente 

naquele momento da história – economicamente subordinado ao empregador, 

precisava ter seus interesses protegidos pela ordem jurídica, para que a relação de 

emprego, estabelecida mediante contrato, fosse viável. É justamente através da 

percepção de que, por causa da subordinação, os empregados não tem como 

estabelecer seus interesses na relação de emprego da mesma forma que os 

empregadores o fazem, que se justifica a legislação de caráter protetivo e limitador  

da autonomia das partes. 

O Direito do Trabalho, como ramo autônomo do direito, possui não 

apenas normas, mas também princípios próprios, dos quais se destacam, neste 

trabalho, o princípio da proteção e o princípio da irrenunciabilidade. Estes são 

fundamentais para a compreensão da tese ora defendida. Em síntese, o princípio da 

proteção determina que a interpretação das normas trabalhistas deve levar em 

consideração a solução que melhor protege o trabalhador; o da irrenunciabilidade, 

por sua vez, proíbe a renúncia realizada pelo empregado. Isso quer dizer, portanto, 

que o empregado tem sua autonomia privada limitada, visto que não pode optar por 

renunciar as normas estabelecidas pela legislação, que configuram garantias ao 

empregado, estabelecidas a fim de proporcionar, pelo menos, o mínimo dignidade 

em sua vida profissional e pessoal. 

Nessa esteira, é possível perceber que prescrição e renúncia, em teoria, 

são institutos diversos. Contudo, este trabalho pretendeu demonstrar que, no 

ordenamento jurídico brasileiro, terminam por ser equivalentes. Primeiramente 

porque o preceito constitucional estabelecido no inciso XXIX possibilita a ocorrência 

de prescrição na vigência do contrato de trabalho. E, em segundo lugar, porque não 
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se entende estar protegida a relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou 

sem justa causa. 

Tal fato foi constatado a partir da exposição das regras acerca da 

proteção da relação de emprego no Brasil. Os intérpretes do direito entendem que, 

apesar de haver regra constitucional determinando a proteção de emprego contra a 

dispensa imotivada, a sua aplicação estaria condicionada à edição de lei 

complementar. Deste modo, atualmente não há uma efetiva proteção jurídica à 

relação de emprego, mas sim, regra meramente econômica, que torna mais 

dispendioso ao empregador dispensar sem justa causa. 

Uma vez que inexiste a proteção à relação de emprego, estariam os 

empregados, no curso do contrato, verdadeiramente impedidos de ajuizar demanda 

quando da violação de seus direitos, de modo que, o prazo prescricional só deveria 

iniciar após o distrato, e não durante a vigência da relação de emprego. Tal 

entendimento explica a tese ora apresentada: considerando os princípios da 

proteção e irrenunciabilidade, e, interpretando sistematicamente a Constituição, é 

possível compreender que a regra acerca da prescrição só poderá incidir quando da 

regulamentação da proteção contra a dispensa imotivada, caso contrário, estaria – 

como é o que ocorre –possibilitando a renúncia da legislação trabalhista, e tornando 

as regras imperativas em meras normas dispositivas, contrariando, assim, o próprio 

fundamento do Direito do Trabalho.  
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