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INTRODUÇÃO

Com a finalidade de suprir lacunas existentes no sistema processual trabalhista, as normas do Direito

Processual Comum são aplicadas, de forma subsidiária, ao processo do trabalho. Tal situação está prevista no

artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho, que institui como requisitos para a subsidiariedade a omissão

na CLT, bem como a compatibilidade com os princípios do Processo do Trabalho. Embora a CLT não seja

omissa quanto às nulidades processuais é possível a aplicação de regras do processo civil sobre as nulidades,

por demonstrarem plena compatibilidade com o processo do trabalho, o que será objeto do presente trabalho.

CONCLUSÃO

De acordo com Wambier (2015), nulidade é um defeito

do ato que pode ser extrínseco ou intrínseco, podendo

ser mais ou menos graves. Os mais graves são as

nulidades absolutas e os menos graves as nulidades

relativas.

Observando o princípio processual da relevância,

desde que não haja prejuízo aos litigantes, deve

ocorrer o aproveitamento dos atos, ou seja, não

valorar nulidade meramente formal, a fim de que o

processo prossiga ao seu objetivo, qual seja a decisão

de mérito (MANUS,2015).

A CLT trata especificamente das nulidades nos artigos

794 a 798. De acordo com o art. 794, só haverá

nulidade quando os atos resultarem em manifesto

prejuízo as partes litigantes. O art. 795 afirma que as

nulidades devem ser suscitadas pelas partes na

primeira oportunidade que tiverem de se manifestar,

em audiência ou nos autos. (CLT, 1943)

O art. 796 diz que a nulidade não será pronunciada

quando possível supri-la ou repetir-se o ato, bem

como, quando arguida por quem tiver lhe dado causa.

Já o art. 797 prevê que “o juiz ou tribunal que

pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se

estende”. E por fim, o artigo 798 determina que “a

nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores

que dele dependam ou sejam consequência”. (CLT,

1943)

O Código de Processo Civil prevê as nulidades nos

seus artigos 276 a 283. O art. 279 do CPC estabelece

que é nulo o processo em que o Ministério Público não

tenha sido intimado a acompanhar feito em que deva
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Pelo exposto, conclui-se que o novo Código de

Processo Civil, quanto às nulidades, reafirmou os

princípios da Instrumentalidade das formas,

conservação e aproveitamento dos atos, similares ao

Processo do Trabalho, desta forma passíveis de uso

subsidiário, em nada afrontando o Processo

Trabalhista.

intervir. No âmbito trabalhista tal artigo se aplica em

casos de ausência de representante legal de

adolescente reclamante, sendo a nulidade declarada

mediante prejuízo à parte. (MANUS, 2015)

O art. 280 do CPC, no entendimento de Manus

(2015), é exemplo de aplicação subsidiária ao

Processo do Trabalho, por não ter correspondente na

CLT, o qual estabelece serem nulas as citações e

intimações sem observância da previsão legal.

Já os outros artigos do novo CPC, possuem artigos

similares na CLT, tais como o art. 281 e 282. O art.

283 do CPC de acordo com Bueno (2015) consagra

ainda mais os princípios da instrumentalidade das

formas e da conservação dos atos processuais, que

a muito tempo já era buscado pelo processo do

trabalho.
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