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Nulidades processuais  
 
A nulidade do ato ocorre quando lhe falta algum requisito que a 
lei prescreve como necessário para a sua validade.  
 
Com efeito alguns atos processuais praticados são dotados de 
irregularidades que não o contaminam, não produzindo maiores 
consequências, despacho exarado a lápis, o uso de abreviaturas 
nos autos, a ausência de numeração e rubrica das folhas dos 
autos etc.  
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Tipos de nulidade  
Ato processual inexistente é aquele que sequer chega a surgir, 
em face de uma circunstância que impede o seu nascimento, 
como nos casos da sentença não assinada pelo juiz, ou mesmo 
os atos processuais não ratificados praticados por advogado que 
atua sem procuração (art. 104, §2º, do NCPC).   
Nulidade absoluta A nulidade absoluta será declarada toda vez 
que o ato processual viciado violar normas de interesse público, 
podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, como no caso 
da incompetência absoluta, a qual deve ser declarada de ofício e 
pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. (art. 
64, §1º, NCPC).  
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Nulidade relativa  

 
Na Nulidade relativa, o vício do ato processual viola normas de 
interesse privado, dependendo sempre da provocação do 
interessado, não podendo ser declarada de ofício pelo 
magistrado, como ocorre nos casos de incompetência relativa, 
em que a mesma pode ser prorrogada se não oposta à exceção 
pelo reclamado no momento da apresentação da defesa.  
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Princípios 

Princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade 
determina que a forma é apenas um instrumento para se 
alcançar a finalidade do processo, não sendo, em regra, essencial 
para a validade do ato. Se a lei prescrever que o ato tenha 
determinada forma, sem cominar nulidade, o juiz considerará 
válido o ato se, realizado de outra forma, lhe alcançar a 
finalidade.   

O princípio da transcendência ou do prejuízo está inserido no 
art. 794 da CLT, ao dispor que nos processos sujeitos à apreciação 
da Justiça do Trabalho somente haverá nulidade quando resultar 
dos atos inquinados manifesto prejuízo processual aos litigantes.  
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Princípio da convalidação ou da preclusão está previsto no 
art. 795 da CLT, segundo o qual as nulidades não serão 
declaradas senão mediante provocação das partes, as quais 
deverão arguí-las na primeira vez em que tiverem de falar em 
audiência ou nos autos.  

 O art. 795, §1º, da CLT, estabelece que deverá ser declarada ex 
officio a nulidade fundada em incompetência de foro, sendo 
considerados em tal caso nulos os atos decisórios. 

Com efeito, quando o art. 795, § 1º, consolidado, menciona a 
“incompetência de foro”, em verdade referiu-se à incompetência 
absoluta (seja em razão da matéria ou da pessoa), a qual pode 
ser declarada de ofício, e não à incompetência territorial (foro),  
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que é relativa, dependendo de provocação do interessado.  

 

Princípio da economia processual - Por  este princípio, não 
obedecida a fora prevista na Lei, apenas serão anulados os atos 
que não posam ser aproveitados, artigos 796, a e o 797 da CLT, 
prestigiam o princípio da economia processual. 
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“Artigo 796. A nulidade não será pronunciada: 

a) Quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato; 

 

Artigo 797 . O juiz ou o tribunal que pronunciar a nulidade 
declarará os atos a que ela se estende”, 

 

Princípio do interesse – está previsto no artigo 796, b da CLT, 
segundo o qual a nulidade do ato processual não será 
pronunciada quando arguida por quem lhe tiver dado causa, não 
podendo a parte obter vantagem, prevalecendo-se de sua própria 
torpeza. 
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Princípio da utilidade – este princípio encontra suporte no 
artigo 798 da CLT, o qual determina que a nulidade do ato não 
prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam 
consequência. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


