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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva analisar a responsabilidade civil do empregador na fase prévia à 

contratação, à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Conceitua a fase pré-contratual, e 

ressalta que existem divergências doutrinárias quanto à delimitação de suas etapas 

(negociações preliminares, contrato preliminar e pré-contrato). Apresenta os princípios 

aplicáveis nesta fase, destacando suas contribuições para a imputação da responsabilidade 

civil pré-contratual. Esboça análise acerca da eventual responsabilidade advinda das relações 

de trabalho, traçando-se concisa abordagem histórica e apontando-se os elementos 

caracterizadores da mesma. Reporta-se à classificação doutrinária que divide a 

responsabilidade civil em contratual e extracontratual. Refina a abordagem para a 

responsabilidade empregatícia advinda da fase prévia à contratação. Realiza análise acerca da 

natureza jurídica desta, distinguindo seus elementos essenciais e, finalmente, adentra a 

competência para a solução dos conflitos advindos desta fase. 

 

Palavras-chave: DIREITO CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO DE 

TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the employer’s civil responsibility in the prior phase of the 

contractility, in consideration of the Brazilian Legal System. Defines the pre-contractual stage 

and points out the existence of doctrinaire discussions about the delimitations of its steps 

(previous negotiations, preliminary contract and pre-contract). Shows up the applicable 

principles on this stage, emphasizing their contributions to the imputation of the pre-

contractual civil responsibility. Drafts an analysis about the eventual responsibility resulting 

of work relationships, sketching concise historic approach and pointing its identifying 

elements. Refers to the doctrinaire classification which dismembers the civil responsibility in 

contractual and extra contractual. Refines the approach for the employment’s responsibility 

resulting of the preceding phase of the contractility. Performs analysis about its legal nature, 

distinguishing its mains elements and, finally, lectures about the competence for the solving 

of conflicts in that phase.  

 

Keywords: CIVIL LAW. WORK LAW. WORK CONTRACT. PRE-CONTRACTUAL 

LIABILITY.  OBJECTIVE GOOD FAITH. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva o estudo do instituto da responsabilidade civil 

emergente da fase pré-contratual no direito do trabalho, sob o enfoque da responsabilidade 

imputada ao empregador, exclusivamente. Baseia-se em pesquisa bibliográfica doutrinária, 

tendo como referência a legislação nacional e utilizando o método descritivo analítico.  

Referida temática é atual e relevante para a discussão acadêmica, porquanto, 

embora venha ganhando crescente espaço na literatura jurídica e nos tribunais pátrios, a 

mesma ainda é alvo de bastante divergência entre os doutrinadores e operadores do direito. 

Releva destacar que a própria definição do pré-contrato, contrato preliminar e negociações 

preliminares de trabalho, que são distintos entre si por linha tênue, causa dissensão entre os 

estudiosos, corroborando para o debate acerca da delimitação de um marco a partir do qual se 

possa responsabilizar o potencial empregador pelos danos eventualmente causados aos 

candidatos ao emprego.  

A importância que a Constituição Federal de 1988 conferiu ao trabalho, erigindo-

o a direito fundamental do ser humano, reconhecendo-o como valor social essencial à 

formação de um homem digno e ainda elevando-o a fundamento da República Federativa do 

Brasil, faz-nos perceber a nítida opção que a Carta Magna trouxe pelo trabalhador, de maneira 

que a referida preferência, aliada a alguns dispositivos civis que tutelam a boa-fé durante as 

tratativas e aos princípios norteadores das relações contratuais em geral e das relações de 

trabalho, fundamentam a aplicação do instituto da responsabilidade civil na fase pré-

contratual. 

Civilmente, contrato pode ser definido como um acordo de vontades, na 

conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, 

modificar ou extinguir direitos (PEREIRA, 2002). Já o contrato sob o enfoque do direito do 

trabalho, segundo ensina Alice Monteiro de Barros (2010, p.236-237), corresponde a: 

 

acordo expresso (escrito ou verbal) ou tácito firmado entre uma pessoa física 

(empregado) e outra pessoa física, jurídica ou entidade (empregador), por meio do 

qual o primeiro se compromete a executar, pessoalmente, em favor do segundo um 

serviço de natureza não eventual , mediante salário e subordinação jurídica. 

 

Ora, é certo que a celebração de um contrato de trabalho implica em acréscimo 

patrimonial tanto para o contratante, que auferirá os resultados do trabalho decorrente da 

relação empregatícia, como para o contratado, que será devidamente remunerado pelas 
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atividades exercidas. Nota-se, assim, que o contrato em relevo possui “um valor 

economicamente apreciável”, de modo que, até a sua celebração, é comum a realização de 

várias tratativas prévias, dentre as quais se citam os exames e entrevistas preliminares, os 

estudos de viabilidade, os cursos preparatórios, as provas, etc., confirmando que o pacto 

contratual assume valor superior àquele representado meramente por seu objeto, que é a 

prestação do trabalho (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.26). 

Ademais a atual configuração hermenêutico-constitucional, que, conforme já 

sinalizado, ressaltou a importância do valor social do trabalho para a obtenção da dignidade 

humana, trouxe para o trabalhador não só as benesses da proteção ao seu ofício, mas também 

lhe legou o peso de precisar ocupar necessariamente uma posição economicamente ativa no 

mercado de trabalho para o resguardo de seu status social. 

Nesta medida, os danos causados ao indivíduo durante a fase prévia à contratação, 

quando este alimenta justificada esperança de ser admitido, ou ainda os danos decorrentes de 

lesão aos seus direitos fundamentais, notadamente os de personalidade, acarretam-lhe, de fato, 

prejuízos inescusáveis, pois não participar do mercado de trabalho, além de lhe expor à 

marginalidade social, dificulta o acesso à vida digna e aos recursos necessários à sua 

sobrevivência e à de sua família. 

Assim, faz-se importante o estudo e a pesquisa acerca da responsabilidade civil 

imputável ao empregador pelas lesões causadas na fase pré-contratual, a fim de esclarecer a 

partir de que momento se pode imputá-la, e com base em que fundamentos, destacando a 

importância desta fase para o estudo da aplicação da responsabilidade civil no direito do 

trabalho. 

O primeiro capítulo trará considerações iniciais acerca da fase anterior ao contrato 

de trabalho, com especial atenção para a distinção – alvo de grande divergência doutrinária – 

entre pré-contrato, contrato preliminar e negociações preliminares. Primeiramente traça-se 

uma pequena abordagem sobre a formação do contrato de trabalho e sobre seus elementos 

constitutivos, a fim de melhor delinear os contornos da fase pré-contratual. Logo após, 

adentrar-se-á especificamente na definição, nos elementos e nos requisitos de validade das 

etapas da fase pré-contratual, especialmente do contrato preliminar de trabalho, ressaltando-se 

a aplicabilidade do referido instituto, de origem civil, no âmbito juslaboral. Por fim, há de se 

esclarecer os princípios aplicáveis na referida fase, os quais perpassam pela seara 

constitucional, civil e trabalhista.  
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Em sequência, será dedicado um capítulo à breve análise do instituto da 

responsabilidade civil nas relações trabalhistas. Apontar-se-ão os rudimentos históricos da 

responsabilidade civil, compulsando-se, ainda que resumidamente, seus fundamentos e 

pressupostos. Em seguida, será estudada a responsabilidade civil classificada quanto à sua 

natureza, contratual ou extracontratual, já que esta categorização é a que interessa para o 

presente estudo, adentrando-se, por fim, na aplicabilidade da responsabilidade civil à seara 

trabalhista. 

Ao final, com base nas considerações feitas acerca da fase pré-contratual, com 

realce nos princípios que lhe são aplicáveis e na concisa explanação realizada acerca do 

instituto da responsabilidade civil, abordar-se-á especificamente a responsabilidade civil do 

empregador na frase pré-contratual, propósito deste trabalho monográfico. 
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2 APONTAMENTOS PRELIMINARES ACERCA DA FASE PRÉ-CONTRATUAL 

NO DIREITO DO TRABALHO 

 

A autonomia científica do Direito do Trabalho é ponto que nos dias de hoje é 

sustentado pela maior parte dos doutrinadores. Isto se deve à amplitude da matéria, a qual 

reúne ensinamentos homogêneos, orientados por definições e preceitos gerais comuns, assim 

como ao fato de a mesma dispor de metodologia própria. (HIGA, 2012, p.191). Referida 

autonomia, entretanto, não importa em rompimento com os ensinamentos oriundos dos 

demais ramos jurídicos, porquanto o Direito é uno, e a divisão do mesmo em disciplinas é 

meramente didática. 

Com efeito, sabe-se que o Direito do Trabalho, por ser ramo do direito privado, 

encontra ampla sustentação em institutos originários do Direito Civil, de maneira que as 

inovações vivenciadas por estes resvalam na área trabalhista. Importa, para este trabalho em 

particular, analisar as influências trazidas pelo novo ordenamento civil ao contrato de 

trabalho, que inspiraram preocupação com os contratantes mesmo no período que margeia o 

pacto laboral. Sobre a aplicabilidade subsidiária das lições civis no Direito do Trabalho, 

leciona Süssekind (2003 apud LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.29): 

 

[...] se o Direito do Trabalho, ao se tornar ramo autônomo [...] separou-se do Direito 

Civil, é inquestionável que as conexões existentes entre os citados ramos da ciência 

jurídica têm de ser ainda bastante estreitas. Essa separação não pode ser absoluta por 

força da própria unidade orgânica do Direito. 

 

 A própria legislação juslaboral, através do parágrafo único do artigo 8º da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fornece instrumento que autoriza a aplicação 

subsidiária do Direito Comum (Civil), naquilo em que não for incompatível com os princípios 

fundamentais trabalhistas. Assim, a evolução que sofreu a compreensão envolvendo o 

contrato civil, citada adiante, também é conferida, por força do acima exposto, ao contrato de 

trabalho. 

O contrato, modalidade de negócio jurídico conceituado civilmente como sendo 

“um acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, 

transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos” (PEREIRA, 2008, v.3, p.7), 

historicamente era estudado de maneira objetivista, com foco na obrigação principal atrelada 

ao mesmo. Escassa atenção se dava às condições acessórias que orientavam sua celebração. 
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De igual modo, terminado o contrato, pouca atenção era destinada aos eventuais 

prolongamentos obrigacionais que se estendiam no tempo (GÓIS, 2003, p. 40).  

Ocorre que referida objetividade sofreu abalos com a superveniência do Código 

Civil (CC) de 2002, porquanto este nitidamente optou por tutelar também as condições 

acessórias que orientam a contratação, com enfoque na seriedade na condução das tratativas. 

Assim, erigiram-se parâmetros de conduta que limitam a vontade dos contraentes, com 

supedâneo em princípios que primam pela lealdade, ética e razoabilidade em todas as fases 

que envolvem a contratação, tais como o princípio da boa-fé objetiva e o da função social dos 

contratos. É com perspicácia que Góis (2003, p. 40, grifo nosso) afirma: 

 

O que se percebe é que a visão do contrato como maneira de atingir uma prestação 

principal começa a dar lugar à necessidade de uma análise mais genérica, onde se 

estudem as condições pré-contratuais, contratuais e pós-contratuais. O contrato deve 

deixar de ser visto por suas prestações principais e passar a ser encarado como uma 

totalidade, onde o regime legal cria, para as partes, deveres incidentais à prática 

contratual, que devem ser cumpridos simultaneamente à obrigação principal.  

 

Conforme mencionado, esta nova perspectiva que envolve o contrato civil, mais 

abrangente, a qual engloba deveres que vão além do objeto principal do pacto, se aproveita ao 

Direito do Trabalho, de maneira que o contrato de emprego também passa a ser compreendido 

como uma totalidade, estendendo-se a tutela legal ao ocorrido nas fases pré e pós-contratuais. 

A importância da celebração de um contrato de trabalho ressalta ainda mais os 

acontecimentos advindos da fase anterior à celebração, que é a que interessa para este estudo, 

posto que referido negócio jurídico norteia-se pelo direito fundamental da pessoa humana ao 

trabalho, umbilicalmente associado à dignidade do trabalhador e à manutenção de seu 

sustento e o de seus familiares.  

Com o objetivo de melhor definir as linhas da fase pré-contratual, passa-se para 

um conciso estudo acerca da formação do contrato de trabalho. 

 

2.1 Breves considerações acerca da formação do contrato de trabalho 

 

Nos termos do artigo 442 da CLT, contrato individual de trabalho é “o acordo 

tácito ou expresso correspondente à relação de emprego” (BRASIL, 1943). Conforme leciona 

Alice Monteiro de Barros (2010, p. 236), referida definição costuma ser criticada pela 

doutrina, porquanto estabelece correspondência entre o contrato e a relação de emprego, 
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quando, na realidade, aquele inaugura esta relação jurídica. Por este motivo, a autora define 

contrato de trabalho como sendo: 

 

[...] acordo expresso (escrito ou verbal) ou tácito firmado entre uma pessoa física 

(empregado) e outra pessoa física, jurídica ou entidade (empregador), por meio do 

qual o primeiro se compromete a executar, pessoalmente, em favor do segundo um 

serviço de natureza não eventual, mediante salário e subordinação jurídica. Sua 

nota típica é a subordinação jurídica. É ela que irá distinguir o contrato de trabalho 

dos contratos que lhe são afins e, evidentemente, o trabalho subordinado do trabalho 

autônomo. (BARROS, 2010, p. 236-237, grifo do autor) 

 

A denominação imputada a esta modalidade de contrato, “de trabalho”, também 

enfrenta censuras da doutrina, que objeta ser “trabalho” uma expressão de vasto alcance, 

compreendendo não só as relações de emprego, mas também as demais relações trabalhistas 

que lhe são correlatas. Assim, pertinente seria denominá-lo contrato de emprego. Contudo, 

sagrou-se, pela praxe social, cultural e jurídica, a expressão contrato de trabalho para fazer 

referência àquela modalidade contratual que trata especificamente da relação de emprego, 

motivo pelo qual se adota, neste trabalho, indistintamente, a expressão contrato de emprego e 

contrato de trabalho, sendo esta última tomada em seu sentido estrito. 

A partir do excerto acima transcrito, observa-se que a definição do contrato 

juslaboral edifica-se a partir dos elementos caracterizadores da relação de emprego
1
. É que a 

análise dos elementos jurídico-formais do pacto empregatício deve ser feita “em sequência à 

análise dos elementos denunciadores da existência da própria relação de emprego” 

(DELGADO, 2009, p. 468).  

No cotejo dos elementos típicos desta relação contratual, vê-se que ela possui 

como traço característico a subordinação jurídica, responsável por diferir o contrato de 

trabalho dos demais contratos que lhe são afins (BARROS, 2010, p.237). Isso significa que, a 

partir da formação contratual, o empregado perde parte de sua autonomia de vontade, 

cedendo, em relação às atividades que lhe competem, e dentro dos limites estabelecidos pelo 

contrato, às vontades do empregador.  Referida subordinação, conforme esclarece Maurício 

Godinho Delgado (2009, p.281, grifo do autor) “é encarada sob o prisma objetivo: ela atua 

sobre o modo de realização da prestação e não sobre a pessoa do trabalhador”. 

A pessoalidade, outro traço deste contrato, determina que a prestação das 

atividades seja intuitu personae em relação ao trabalhador, que não pode ser perenemente 

                                            
1
 Os elementos caracterizadores da relação de emprego, extraídos dos artigos 2º e 3º da CLT, são: prestação de 

trabalho por pessoa física, obtida com pessoalidade, de maneira não eventual, sob a subordinação do contratante 

e efetuada com onerosidade (DELGADO, 2009, p. 269). 
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substituído durante o liame contratual. Isto porque a figura do obreiro, enquanto profissional, 

é decisiva no momento da contratação, ocasião na qual se considera, dentre outras atribuições, 

o seu perfil técnico, sua capacitação e sua experiência. Ulterior característica da relação 

contratual empregatícia é a prestação laboral por pessoa física, que “se explica porque o 

trabalho se constitui numa obrigação de fazer inseparável da pessoa humana, o que 

consequentemente acarreta a intervenção do Estado, minimizando a autonomia das partes, 

impondo normas para tutelar seus direitos fundamentais” (CASSAR, 2011, p. 263). 

É também componente fático-jurídico inerente ao contrato de trabalho a não 

eventualidade ou habitualidade, entendida como o necessário caráter de permanência (ainda 

que por período exíguo) do trabalho a ser prestado, que não pode ser caracterizado como 

trabalho ocasional (DELGADO, 2009, p. 273). 

Finalizando o conjunto de elementos fáticos ensejadores desta relação contratual, 

tem-se que o contrato de trabalho é oneroso ou contraprestativo, porquanto o trabalhador deve 

perceber um pagamento que remunere a força de trabalho que põe a disposição do 

empregador, de forma a obter os recursos necessários para a sua sobrevivência. Assim, é 

através de seu trabalho que o indivíduo consegue se inserir no mercado de capital e, graças à 

sua força produtiva, ter acesso aos recursos dos quais precisa, justificando-se, deste modo, a 

estreita relação entre o trabalho do homem e a sua dignidade. A Constituição Federal de 1988, 

atenta a tal relação simbiótica, erigiu ao status de fundamental para a pessoa humana o direito 

ao trabalho, intervindo diretamente nesta modalidade de contrato, resguardando o trabalhador 

de eventuais arbitrariedades do empregador e atribuindo-lhe uma série de direitos 

inderrogáveis.  

Da união dos elementos acima relacionados, subordinação, pessoalidade, 

prestação de trabalho por pessoa física, habitualidade e onerosidade, extraem-se os caracteres 

que, faticamente, integram o contrato de trabalho. Referidos componentes dão o tom à relação 

empregatícia que é própria deste contrato, distinguindo-a das demais relações laborais.  

Entretanto, é preciso averiguar, ainda que sinteticamente, as características específicas do 

contrato, apontando os elementos que lhe conferem proeminência e distinção.  

Trata-se de um contrato de Direito Privado, em virtude da natureza 

essencialmente particular dos interesses envolvidos e dos sujeitos da relação, pois mesmo 

quando o contratante é o Estado, este age como ente particular, submetendo-se ao que 

regulamenta a legislação trabalhista. A despeito da natureza privada do contrato empregatício, 

que justifica o fato de sua regulamentação basicamente repousar nas cláusulas contratuais 
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acordadas, há grande quantidade de normas de ordem pública regulando-o, e, em muitos 

casos, limitando a vontade das partes, na tentativa de se atingir o nivelamento material dos 

envolvidos, ante a visível hipossuficiência do empregado na relação.   

O contrato de trabalho é ainda sinalagmático, em virtude de abarcar obrigações 

contrárias e recíprocas. A partir da celebração contratual, o empregado adquire uma obrigação 

de fazer (prestar suas atividades laborais), e o empregador, uma de dar (prestar o salário). 

Ressalte-se que a forma não é elemento essencial deste contrato peculiar, que não se sujeita a 

qualquer formalidade cogente,
2
 conforme se extrai do artigo 442, caput, da CLT.

3
 Sua 

celebração pode dar-se, inclusive, tacitamente, sendo suficiente o ajuste consensual entre as 

partes. Por ser contrato de trato sucessivo, figura dentre os pactos de execução continuada, 

isto é, as prestações principais do mesmo “sucedem-se continuamente no tempo, cumprindo-

se e vencendo-se, seguidamente, ao longo do prazo contratual” (DELGADO, 2009, p. 466). 

Observe-se, por fim, que um contrato de emprego é dotado de alteridade, 

significando que a prestação das atividades corre por conta alheia ao trabalhador, sobre o qual 

não recaem os ricos de sua atividade e nem tampouco os do empreendimento, que ficam todos 

a cargo do contratante (empregador). 

Para arrematar este breve quadro acerca das características principais do contrato 

de trabalho e de seus elementos formadores, acrescente-se ainda que os seus requisitos de 

validade são aqueles revistos no artigo 104 do CC, quais sejam; a capacidade das partes
4
 e a 

licitude do objeto, já que a forma, salvo situações excepcionais, é irrelevante para a 

celebração do contrato de trabalho, bastando, para tanto, que haja consenso entre as partes 

envolvidas.  

Contrato de trabalho é, portanto, “acordo de vontades, tácito ou expresso, pelo 

qual uma pessoa física coloca seus serviços à disposição de outrem, a serem prestados com 

pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação ao tomador” (DELGADO, 

2009, p.461). Referido pacto forma-se, então, quando, em uma dada ocasião, após as 

tratativas prévias, “o futuro empregador, ora policitante, faz proposta séria e precisa de 

trabalho, que é declaração unilateral receptícia de vontade, à outra parte, ora oblato (o futuro 

                                            
2
 A regra comporta ressalvas, como o trabalho marítimo, o trabalho temporário e o de atleta profissional. (LEAL 

JUNIOR; MARTINS, 2011, p.31) 
3
 Dispõe o artigo 442, caput, da CLT: “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, 

correspondente à relação de emprego”. (BRASIL, 1943) 
4
 Importante asseverar que a legislação trabalhista admite, dentro dos moldes legais (art. 7º, XXXIII, da CF/88 

c/c arts. 402 a 405 da CLT), o trabalho do menor de dezoito anos e maior de dezesseis, e ainda, 

excepcionalmente, a prestação de trabalho pelo maior de quatorze anos, na condição de aprendiz, ressalvando-se, 

todavia, que a capacidade destes jovens trabalhadores é relativa. 
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empregado), e este aceita-a, concordando com seus termos e a ela aderindo” (LEAL JUNIOR; 

MARTINS, 2011, p.31). 

 

2.2 Da fase pré-contratual. Distinção entre pré-contrato, contrato preliminar e 

negociações preliminares. Conceito, elementos e requisitos de validade 

 

A fase pré-contratual compõe-se por vários níveis de negociação, que se sucedem 

antes da celebração do pacto empregatício. A doutrina diverge bastante quanto à delimitação 

de cada um desses níveis, muitas vezes tomando por sinônimo aquilo que, a rigor, possui 

alguma diferenciação. Referido desacordo explica-se pelo informalismo característico do 

contrato de trabalho, que também se estende a esta fase preliminar, de maneira que, na prática, 

é muito difícil determinar com rigor onde se dá o início e o término de cada etapa, sendo 

possível, inclusive, que não haja a formação de uma delas durante essa fase prévia à 

contratação. 

Independentemente da existência destes níveis, examinados logo adiante, verifica-

se que há um determinado momento do contrato em que a mera possibilidade de contratação 

passa a ser real expectativa, fundada na seriedade da proposta feita e no avançado caminhar 

das negociações. A partir deste momento, é possível que surjam algumas circunstâncias, 

ligadas a esta fase de negociações, que eventualmente podem provocar danos ao oblato 

(futuro empregado), fazendo nascer para este o direito ao ressarcimento dos prejuízos que lhe 

foram causados por quem seria o seu futuro empregador, ora policitante. Referidos danos 

podem ser gerados tanto pela não efetivação do contrato de trabalho (quando a fase prévia se 

encaminha no sentido de que a contratação seria certa), incluindo-se, aqui, a perda da 

oportunidade de contratar com outrem, quanto pela violação aos direitos fundamentais do 

trabalhador, notadamente à sua honra, dignidade, intimidade e ao direito de não ser 

discriminado arbitrariamente.  

Segundo esclarece Dallegrave Neto (2007 apud SILVA, 2007, p. 5194), a 

ocorrência do dano pré-contratual não provém de violação ao contrato empregatício, mas sim 

de violação a um dever de conduta, lastreado no princípio da boa-fé objetiva, previsto no 

artigo 422 do CC, segundo o qual “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.” 

(BRASIL, 2002). Referido princípio norteia toda a teoria da responsabilidade civil do 
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empregador na fase pré-contratual e, por sua importância, será estudado separadamente em 

momento posterior. 

 Conforme aduzido, os doutrinadores ainda não chegaram a um consenso acerca 

da delimitação das etapas que envolvem a negociação pré-contratual. Na realidade, apontam-

se as figuras do contrato preliminar, das negociações preliminares e do pré-contrato, ora como 

sinônimos de um momento uno, imediatamente anterior à contratação, ora como momentos 

distintos e sucessivos, nos quais haveria uma gradação de confiabilidade na conclusão do 

negócio jurídico, ou seja, na celebração do contrato de emprego. Caio Mário da Silva Pereira 

(2008, p. 37) defendendo esta última hipótese, preleciona: 

 

[...] As negociações preliminares (tractatus, trattative, pourparlers) são conversas 

prévias, sondagens, debates em que despontam os interesses de cada um, tendo em 

vista o contrato futuro. [...] Enquanto se mantiverem tais, as conversações 

preliminares não obrigam. Há uma distinção bastante precisa entre esta fase, que 

ainda não é contratual, e a seguinte, em que já existe algo preciso e obrigatório. 
[...] As negociações preliminares, repitamo-lo, não geram por si mesmas e em si 

mesmas obrigações para qualquer dos participantes. Elas fazem surgir, no entanto, 

deveres jurídicos para os contraentes, decorrentes da incidência do princípio da boa-

fé, sendo os principais os deveres de lealdade e correção, de informação, de proteção 

e cuidado e de sigilo. (grifo nosso) 

 

Como fase subsequente às negociações preliminares, o mencionado autor 

apresenta a figura da proposta, já dotada de força vinculante (CC, art. 427) para aquele que a 

apresenta, o policitante. Esta deve ser precisa e séria, posto que se trata do “impulso inicial de 

uma fonte obrigacional” (PEREIRA, 2008, p.38). A distinção entre a negociação preliminar e 

a proposta residiria no fato de que a segunda estabelece impulso decisivo para a pactuação 

definitiva, constituindo negócio jurídico, enquanto a primeira não. Para o doutrinador, 

contrato preliminar é aquele por meio do qual as duas partes, ou uma delas, se prontifica a 

celebrar posteriormente um contrato diverso, tido como principal. Este instituto também 

guarda diferenças com as negociações preliminares, pois estas não trazem obrigações às 

partes, ao passo que o contrato preliminar já as traz (PEREIRA, 2008, p.81). 

Já Alice Monteiro de Barros (2010, p. 517) aduz que não há distinção entre 

negociações preliminares e pré-contrato, explanando, ao contrário do que defende Caio 

Mário, que ambas as figuras (que para a autora são sinônimas) não originam direito ou 

obrigação à qualquer das partes, “mas apenas ressarcimento de danos, na forma do art.186 do 

Código Civil de 2002”
5
 Ora, esta é a previsão que  trata da regra geral para a reparação dos 

                                            
5 Aduz o artigo 186 do CC que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direitos e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
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danos de ordem civil, de onde se observa que, para autora, os danos provenientes destas 

etapas do contrato não possuem qualquer especificidade que os distinga do dano comum. 

Quanto ao contrato preliminar, contudo, a doutrinadora perfilha-se ao entendimento do autor 

supracitado, aduzindo que contrato preliminar é o ajuste a partir do qual as partes se obrigam 

a celebrar contrato principal futuro. (BARROS, 2010, p. 518). 

Confrontando as lições acima dispostas, pode-se aferir que as negociações 

preliminares constroem a primeira das etapas que compõe a fase pré-contratual, seguindo-se 

até a efetiva pactuação. “Já o pré-contrato é fase ulterior, mais próxima da conclusão do 

contrato principal” (COELHO apud LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.30). 

Com efeito, José Affonso Dallegrave Neto (2007 apud SILVA, 2007, p. 5195) 

reitera que o pré-contrato é “ato jurídico perfeito e acabado que tem por objeto a promessa de 

celebração de um contrato futuro e, portanto, com efeito vinculante às partes”. Quanto às 

negociações preliminares, estas formariam um conjunto de tratativas e fatos rudimentares, que 

somente serviriam para preparar as condições e circunstâncias do contrato ou do pré-contrato. 

Apostas algumas das diferenças apontadas pela doutrina entre negociações 

preliminares, contrato preliminar e pré-contrato, sobre as quais, conforme já aduzido, não se 

tem consenso, é imperioso esclarecer que, como elemento de concordância na literatura 

acerca do tema, todas estas etapas compõem a fase pré-contratual, sendo o objetivo deste 

trabalho o estudo da responsabilidade empregatícia decorrente dos danos causados justamente 

nesta fase, e não em etapas delimitadas, até porque esta é proposta de difícil concretização, 

ante o cenário ainda em consolidação da matéria. Nas lições de Enoque Ribeiro dos Santos 

(2000, p. 124), a fase pré-contratual conceitua-se como: 

 

[...] o momento inicial das conversações entre o empregador, ou seus prepostos e o 

empregado, ocorrendo, portanto, anteriormente à assinatura do contrato de trabalho, 

i.e. abrange todo o processo de seleção do empregado. Trata-se, na verdade, do 

procedimento prévio à efetiva contratação do empregado. 

 

Assim, tem-se que a fase pré-contratual é aquela que se inaugura a partir das 

negociações preliminares à contratação, na qual o policitante sinaliza a possibilidade de 

contratação com um indivíduo, seguindo-se a este marco inicial uma série de outras etapas 

preparatórias, as quais sucessivamente apresentam níveis crescentes de expectativa na efetiva 

celebração do referido negócio jurídico. 

Como elementos do contrato preliminar (o qual compõe, como visto, a fase 

anterior à contratação) apontam-se o consentimento manifestado durante as negociações, 
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ainda que tacitamente, a seriedade nas tratativas e a boa-fé objetiva (BARROS, 2010). A 

seriedade das tratativas e da proposta efetiva que a envolve é indispensável para a 

configuração da responsabilidade civil do empregador pela não-contratação do empregado, 

pois é imperativo que, de fato, este último alimentasse reais expectativas de celebração, tendo 

o contrato como ato quase certo. O fundamento das expectativas do trabalhador deve repousar 

na confiança negocial, manifestada pelo princípio da boa-fé objetiva. Contudo esta confiança 

“não é aquela que a parte, por suas características psicológicas, depositou no outro sujeito, 

mas é aferida por meio de uma apreciação objetiva no quadro do ambiente econômico-social 

em que o pré-contrato se deu” (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.29). 

Para Barros (2010, p. 516), o instante em que nasce esta confiança está 

relacionado com a proposição profissional concreta e séria a um único obreiro, pois este 

convite, naturalmente, gerará para o trabalhador mais expectativas do que um convite dirigido 

a vários indivíduos. 

O pacto contratual tornou-se relevante instrumento de movimentação de riquezas, 

assumindo destaque cada vez maior no universo das negociações, de maneira que a posição de 

parte em um contrato também passou a apresentar um determinado valor de mercado, o que 

também ocorre no caso específico do contrato de trabalho. São cada vez mais necessários 

ajustes e extensas tratativas precedentes à celebração do contrato empregatício (podendo 

envolver estudos prévios, intercâmbio de informações técnicas, análise do perfil profissional 

dos candidatos, pesquisas de mercado, etc.), que podem apresentar altos custos para ambas as 

partes. Nestas circunstâncias, para que não se percam os esforços preparatórios à contratação, 

é interessante que as partes estabeleçam um entendimento prévio, muitas vezes através do 

contrato preliminar, que, neste contexto, representará uma etapa da contratação, com vistas a 

aperfeiçoar o contrato principal posteriormente. 

O Código Civil de 2002 traz uma Seção inteira dedicada à figura do pré-contrato 

(Seção VII do Capítulo I, Título V), demonstrando que, conforme explanado em outra 

oportunidade, a legislação civil evoluiu no sentido de preocupar-se também com os 

prolongamentos acessórios do contrato, subtraindo-se do objetivismo contratual outrora 

verificado. Exemplificando tal assertiva, analisa-se o artigo 427 do referido código, que, 

embora não conste na mencionada Seção, também representa preceptivo a partir do qual se 

verifica que “a autonomia das vontades começa a dar lugar à ‘autonomia responsável das 

vontades’” (GÓIS, 2003, p.41), o qual dispõe: “a proposta de contrato obriga o proponente, se 
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o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do 

caso” (BRASIL, 2002).  

Mencionado dispositivo, aliado aos princípios estudados no tópico subsequente, é 

que justificam a tutela da fase pré-contratual. Objetiva-se o respeito à boa-fé objetiva e à 

credibilidade das tratativas pré-contratuais, circunstância que deve ser ressaltada na esfera 

juslaboral, ante o caráter fundamental do direito ao trabalho, a condição de desigualdade do 

empregado na relação de emprego e a dignidade da pessoa humana, que necessariamente deve 

orientar toda a fase prévia à contratação (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.29). 

Mais uma vez, esclareça-se que a legislação civil apontada possui perfeita 

aplicabilidade à fase pré-contratual trabalhista, uma vez que a mesma não colide com 

quaisquer dos princípios fundamentais orientadores das relações de trabalho, ao contrário, 

reforça-os. Sendo assim, ante a ausência de normas trabalhistas específicas para regulamentar 

a matéria, as lições provenientes do direito comum são aplicáveis à fase que antecede a 

formação do contrato de trabalho, por expressa previsão do artigo 8º, parágrafo único, da 

CLT. Neste sentido, leciona Alexandre Agra Belmonte (2002, p.139): 

 

[...] tanto em direito material como em direito processual a Consolidação das Leis do 

Trabalho e leis extravagantes não esgotam inúmeros assuntos, autorizando 

expressamente a aplicação do direito comum (art. 8º, caput, consolidado) e do 

processo comum (art.769) como fontes subsidiárias, ou seja, nas hipóteses em que o 

legislador restar omisso a respeito de determinadas matérias. Sempre que assim 

ocorre, as normas utilizadas adquirem valoração, aplicabilidade e molde típicos de 

um conflito que, sem dúvida alguma é trabalhista. 

 

Ante o exposto, induvidosa é a aplicabilidade da tutela civil à fase pré-contratual 

também em relação ao pacto empregatício, fundando-se precipuamente em dispositivos da 

legislação comum e em princípios civis, conjugados com outros de origem constitucional e 

trabalhista, os quais serão analisados oportunamente. 

Como já dito em outro momento, salvo raras exceções, a fase pré-contratual, 

prescinde de forma determinada, estendendo-se esta afirmação às etapas que a constituem. 

Todos os ajustes desta fase podem dar-se, inclusive, verbalmente, dada a informalidade que é 

característica ao Direito do Trabalho. É que “havendo oferecimento efetivo de proposta, 

fazendo com que a outra parte tenha plena certeza de que o contrato de trabalho será 

celebrado, pode se considerar caracterizado o pré-contrato de trabalho” (LEAL JUNIOR; 

MARTINS, 2011, p.32). 



26 

 

 

 Assim como o contrato de trabalho, o contrato preliminar possui alguns requisitos 

de validade, que são, inclusive, os mesmos exigidos para o pacto principal. Por força do artigo 

462 do CC
6
, todos aquelas condições de validade elencadas anteriormente aplicam-se também 

ao pré-contrato de trabalho.  

Desta forma, exige-se, em um primeiro momento, que as partes que engendrarem 

as tratativas prévias, evoluindo para o contrato preliminar e o pré-contrato, sejam capazes 

(ressalvando-se novamente que, dentro dos moldes legais, é permitido o trabalho do menor de 

dezoito anos e maior de dezesseis, e ainda, excepcionalmente, a prestação de trabalho pelo 

maior de quatorze anos, na condição de aprendiz, mediante a assistência de seus 

responsáveis). Ademais, as partes envolvidas nesta fase preliminar são justamente aquelas que 

devem figurar, no futuro, como empregado e empregador. 

Oportuno reiterar que, durante a formação do contrato empregatício, em regra não 

se exigem solenidades, sendo suficiente para a constituição desta fase a entabulação de acordo 

tácito. 

O objeto do contrato preliminar, para Barros (2010, p. 518) é exatamente a 

celebração futura do contrato principal, a partir da qual se inaugurará a relação empregatícia, 

Nesta fase prévia, é possível que se gerem todos os termos que conduzirão a relação de 

emprego subsequente como também pode ser que a fase pré-contratual seja mais genérica, 

sem referências específicas às circunstâncias em que se dará o contrato. 

 

2.3 Dos princípios aplicáveis à fase anterior à contratação 

 

Após a análise das linhas conceituais da fase pré-contratual, de seus elementos e 

requisitos de validade, é imperiosa a análise dos princípios aplicáveis a este momento pré-

contratual, pois estes, juntamente com os dispositivos já elencados, constituem a base de 

sustentação da responsabilidade civil pré-contratual. 

O primeiro dos princípios a ser analisado é o princípio da boa-fé, que deve ser 

tratado sob o prisma objetivo, desconsiderando-se o estado de espírito das partes, ou seja, o 

animus de agir na intenção de prejudicar. Explica-se; quando enfocada sobre o prisma 

subjetivo, a boa-fé investiga se o manifestante de vontade crê na correção de sua conduta. Já a 

boa-fé objetiva, aqui tratada, investiga tão somente se o indivíduo age de acordo com o padrão 

                                            
6
 Dispõe o referido artigo: “o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos 

essenciais ao contrato a ser celebrado” (BRASIL, 2002). 
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de conduta do homem comum, contextualizando-se as conjecturas sociais daquele 

determinado caso.  

A incidência da boa-fé objetiva no direito das obrigações é notória, funcionando 

como genuína regra normatizadora do convívio em sociedade. Pra que se respeite a boa-fé, é 

necessário que o indivíduo paute-se de acordo com a moral atribuída ao homem médio, 

devendo portar-se com seriedade, lealdade e integridade. Este princípio costuma ser apontado 

como o principal fundamento da responsabilidade civil pré-contratual, muito embora 

Cappelari (apud FREITAS JUNIOR..., 2011, p. 44) esclareça que ainda existem defensores da 

desgastada ideia da culpa in contrahendo, ou ainda da vedação ao enriquecimento sem causa, 

como fundamento da responsabilidade em estudo. Contudo, a análise dos fundamentos da 

responsabilidade civil pré-contratual será oportunamente analisada em capítulo posterior. 

O princípio da boa-fé objetiva encontra-se previsto no Código Civil, em seu artigo 

422, outrora transcrito, e, conforme já sinalizado, tal previsão constituiu verdadeiro marco 

para o desenvolvimento da teoria da responsabilidade civil pré-contratual, muito embora já se 

observasse alguma manifestação acerca desta responsabilidade em ambiente doutrinário e 

jurisprudencial
7
.  

É através da boa-fé que se tutela um mínimo de confiança e lealdade entre as 

partes, imprescindível para a manutenção das boas relações negociais e para a evolução da 

sociedade, considerando-se o contexto do Estado Democrático de Direito em que se insere a 

sociedade brasileira. Saliente-se que a boa-fé é assegurada durante toda a fase pré-contratual 

segundo preleciona Alice Monteiro de Barros (2010, p. 515). Reforçando tal posicionamento, 

Pavelski (apud FREITAS JUNIOR..., 2011, p. 44) traça as seguintes considerações: 

 

A boa-fé exige que os contratantes ajam com cooperação, e mais, em todas as fases 

do pacto, seja antes da sua celebração, ou seja, quando das tratativas, seja no exato 

momento de sua celebração, após ela – execução do pacto – e, finalmente, após o 

alcance da finalidade à qual as partes se propuseram. (grifo nosso) 

 

                                            
7
 Neste sentido já lecionava Enoque Ribeiro dos Santos, antes mesmo da edição do Novo Código Civil. Também 

já havia julgados que apontavam para a existência da responsabilidade civil pré-contratual, como o que hora se 

transcreve: “EMENTA: [...] Embora refutada por muitos, existe a chamada responsabilidade pré-contratual, 

decorrente de ação ou omissão culposas ocorridas entre a proposta e a aceitação. Se a aceitação da proposta é 

manifestada no tempo oportuno, o contrato estará perfeito e acabado pelo simples acordo de vontades. Mas em 

se tratando de proposta que não exige aceitação imediata, pode o policitante retratar-se antes de manifestar o 

policitado sua vontade. Entretanto, se este foi ilaqueado em sua boa-fé e frustrado na sua fundada esperança de 

contratar, tem ele direito à reparação dos prejuízos sofridos. O dever de indenizar, no caso, explica-se, segundo 

alguns, pela teoria da culpa in cotraendo ou, segundo outros, pelo abuso de direito, mesmo que nessa fase não se 

entenda já existirem direitos.” (TRT, 3ª Região, 4ª Turma, Rel. Luiz Otávio Linhares Renault, Ac. n. 1383, RO 

n. 17739/00, DJMG25.11.2000). 
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Deste modo, observa-se que a boa-fé não deve ser considerada apenas durante 

etapas delimitadas da fase pré-contratual, mas sim durante todo o iter em que durem as 

tratativas. A incidência de tão importante princípio durante a fase que antecede a contratação 

origina múltiplos deveres de conduta (informação, lealdade, colaboração, seriedade, acuro, 

etc.), apontando-se como o de maior relevância a tutela da confiança, que tem fundamental 

importância na responsabilidade civil pré-contratual. Com efeito, “o fundamento para a 

responsabilidade civil pré-contratual é a tutela da confiança negocial que propugna pela 

harmonia do comportamento das partes” (DALLEGRAVE NETO apud FREITAS 

JUNIOR..., 2011, p. 45). 

Mencionada confiança, contudo, não está relacionada às características 

psicológicas da parte, mas tão somente à verificação objetiva do contexto em que se 

desenrolaram as negociações e à análise da conduta dos negociadores, tendo em vista que a 

boa-fé, aqui, é tomada objetivamente. Desta forma, quando as circunstâncias do caso, 

considerado individualmente, apontarem para a violação de uma real expectativa de 

contratação, legitimamente gerada pelo comportamento da outra parte, restará configurada a 

violação ao princípio da boa-fé objetiva
8
. 

Em que pese ser a tutela da confiança o valor primordial a ser preservado nesta 

fase, não se pode esquecer a necessidade de proteção aos direitos de personalidade do 

                                            
8
 A reparação da frustração fundada na real expectativa de contratação foi bem abordada neste julgados 

provenientes dos Tribunais Regionais Trabalhistas Mineiro e Baiano e Gaúcho, respectivamente: “EMENTA: 

PRÉ-CONTRATO DE TRABALHO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – As negociações preliminares que excedem a fase de seleção do 

candidato a emprego geram para o trabalhador a esperança, senão a certeza, da contratação, caracterizando a 

formação de um pré-contrato de trabalho, que envolve obrigações recíprocas, bem como o respeito aos princípios 

da lealdade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). Assim, se o empregador exige a abertura de conta-salário e a 

realização dos exames admissionais, às suas expensas (art. 168 da CLT) e, em seguida, injustificadamente, 

frustra a esperança fundada do trabalhador em ser admitido, está caracterizado o abuso de direito capaz de 

ensejar o deferimento da indenização por danos morais.” (TRT, 3ª Região, 2ª Turma, Rel. Sebastião Geraldo de 

Oliveira, Recurso Ordinário, Proc. n. 01472-2007-109-03-00-3 RO, DEJT 30.04.2008); “EMENTA: 

PROCESSO SELETIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. O empregador tem o dever de agir com lisura, respeito e consideração com o empregado, 

sobretudo ante o seu estado de necessidade econômica e a sua condição de hipossuficiente , de modo que o 

fomento a uma expectativa de direito ao contrato de trabalho causa prejuízos não apenas financeiros, mas 

também afeta a moral de permanecer na situação de desemprego e faz emergir o dever de reparação baseado na 

perda de uma chance.” (TRT, 5ª Região, 2ª Turma, Rel. Cláudio Mascarenhas Brandão, Recurso Ordinário. Proc. 

n. 0058100-92.2009.5.05.0122, DEJT 11.12.2009); “EMENTA: INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS 

E MORAL. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL. A instituição de critérios e de fases atinentes a 

processo seletivo de trabalhador, inclusive quanto à verificação da aptidão física do candidato para a função a ser 

desempenhada, está inserida no poder de gestão do empregador. Hipótese dos autos em que o conjunto 

probatório indica, todavia, ter adotado a reclamada conduta imprudente, conferindo ao reclamante a certeza da 

sua contratação, a qual, uma vez frustrada, resultou em inegáveis prejuízos de ordem material e moral ao 

trabalhador. [...] (TRT, 4ª Região, 8ª Turma, Rel. Wilson Carvalho Dias, Recurso Ordinário. Proc. n. 0000001-

96.2010.5.04.0551, DEJT 05.08.2010) 
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trabalhador
9
, sendo necessário estender a tutela legal também à intimidade e à privacidade do 

indivíduo, pois muitas vezes o obreiro tem violada a sua integridade moral por desrespeito a 

estes direitos fundamentais. “Enfim, nesta e nas demais fases do contrato de trabalho, 

empregado e empregador devem agir munidos de boa-fé, de forma que um possa esperar a 

mesma postura escorreita do outro” (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.28). 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido a fundamento 

da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, III da CF, também orienta a fase prévia à 

contratação, conforme já sinalizado outrora, tendo em vista que o trabalhador, enquanto ser 

humano, deve ser considerado como pessoa, como parte da relação empregatícia, e não como 

objeto. A celebração do contrato de trabalho deve ser fomentada, porquanto é o ofício que 

garante ao trabalhador o acesso aos recursos necessários à sua manutenção e à manutenção 

dos seus.  Conceituando a dignidade da pessoa humana, preleciona Ingo Wolfgang Sarlet 

(2006, p. 60); 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca  e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 

e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 

A despeito de o emprego e os recursos dele decorrentes, obviamente, 

desempenharem papel econômico na vida do obreiro, estes também contribuem para a 

manutenção de sua dignidade, pois é através do trabalho, em regra, que o empregado 

sobrevive e galga status na sociedade atual. A pecha de “desempregado” é condição da qual 

se esquivam os indivíduos, pois a mesma marginaliza aqueles que nela se incluem. Assim, 

deve haver respeito à pessoa do trabalhador e valorização de seu ofício, promovendo-se, com 

isso, a celebração do contrato de emprego. 

Determinadas condutas do empregador também constituem ofensa à dignidade do 

obreiro, cujos direitos de personalidade são ofendidos quando são utilizados métodos 

invasivos durante a fase pré-contratual pelo eventual empregador, com o objetivo de 

descortinar-lhe a vida privada e a sua intimidade. Sobre a matéria, Plá Rodriguez (apud 

SANTOS, 2000, p. 125) esclarece: 

                                            
9 Levando em consideração que este trabalho se limita a analisar a responsabilidade civil pré-contratual do 

empregador. 
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O direito á vida privada do empregado pode ser transgredido precedentemente à 

celebração do contrato, em plena fase de processo seletivo. Na prática, produz-se 

uma extensão das investigações a aspectos laterais ou conexos ao tema, invadindo 

territórios vedados. Por exemplo, a situação familiar, diversões e maneira de gozar 

férias, pessoas que conhece na empresa, etc. 

 

Sabe-se que é extensa a investigação feita sobre o perfil de um candidato para que 

efetivamente se concretize a contratação. A própria dinâmica mercadológica, na qual há mais 

trabalhadores do que vagas de emprego, incita tal rigor na fase prévia à contratação, pois os 

empregadores buscam somente os indivíduos com mais qualificação e profissionalismo. No 

entanto, referidas investigações comportam limites, sendo invasivas e violadoras da dignidade 

do empregado “perguntas sobre hábitos sexuais, motivo do desligamento da empresa em que 

trabalhava, situação familiar, orientação sexual, preferências política e religiosa, filiação 

sindical e origem étnica, sob pena de violação da intimidade do candidato” (SCHIAVI, 2007, 

p. 105). Também a exposição do candidato à testes grafológicos e a detectores de mentiras 

representam agravo à sua intimidade e privacidade, violando, em última instância, a dignidade 

humana do trabalhador. 

O princípio da continuidade do contrato de trabalho também se aplica à fase pré-

contratual. Com efeito, mesmo não havendo o contrato principal, que é o contrato de 

emprego, as relações que decorrem das tratativas preliminares já inspiram o cuidado com o 

empregado, parte hipossuficiente na relação, de maneira a garantir, em nome do princípio da 

boa-fé objetiva, a continuidade das negociações entabuladas, ou ainda do contrato preliminar. 

Ressalte-se, contudo, que em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana, acima 

exposto, não se pode garantir a aplicabilidade do parágrafo primeiro do artigo 464 do CC, que 

aduz: “Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte 

inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a 

natureza da obrigação” (BRASIL, 2002). Ora, se a contratação fosse imposta ao trabalhador, 

este teria sua liberdade constitucional tolhida, e sua dignidade humana afrontada, ante a 

imposição de trabalho contra a sua vontade. Já se à relação contratual fosse cogentemente 

dirigido o empregador, haveria afronta aos direitos de propriedade e de livre iniciativa, que, a 

exemplo do princípio da dignidade humana, possuem status constitucional. 

Igualmente importante é o princípio da razoabilidade, que corresponde à ideia de 

que o ser humano deve pautar suas atitudes dentro dos limites do razoável. Esta razoabilidade, 

mais uma vez, é aquela que atine ao homem médio, e é aferida objetivamente pelo julgador. 
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Sob o aspecto enfocado neste trabalho, da responsabilidade civil pré-contratual do 

empregador, a razoabilidade presta-se à inquirição da verossimilhança na justificativa de 

determinado ato invasivo do empregador, ou ainda do unilateral e abrupto rompimento da fase 

pré-negocial sem a efetiva contratação. Referidos atos só se justificam ante a apresentação de 

motivos razoáveis e não violadores do dever de lealdade que deve ser preservado pelas partes. 

Finalmente, incide também nesta fase o princípio da não discriminação. Barros 

(1997, p. 54) ensina que “o termo discriminação tem origem anglo-americana e traduz caráter 

infundado de uma distinção em relação a uma qualidade possuída pelo sujeito capaz de 

provocar-lhe dano material ou moral”. A discriminação é incompatível com a própria ideia de 

democracia, promovendo disparidade jurídica entre indivíduos injustificadamente, pois a 

utilização de um discrímen no sentido positivo gera igualdade, e não discriminação. Observe-

se percuciente lição sobre o tema: 

 

A discriminação no âmbito da relação de trabalho é uma das formas mais perversas 

de exclusão das minorias e violação da dignidade da pessoa humana do trabalhador. 

Por isso, tanto a Constituição Federal (artigos 3º, 5º e 7º, XXX) a proíbe e (sic) 

também a CLT, em vários de seus dispositivos (por ex: artigos 3º, § único, 5º e 461). 

(SCHIAVI, 2007, p. 106) 

 

Contextualizando este princípio, que possui previsão constitucional e infra legal, 

aos acontecimentos que antecedem a contratação, tem-se que, caso a não contratação advenha 

de motivos desprovidos de razoabilidade e justiça, tais como a inadmissão por gravidez, 

esterilização
10

, orientação sexual, convicção política ou idade, o policitante estará praticando 

ato ilícito, ocasionando danos ao empregado ante à injusta exclusão. Neste sentido, Márcio 

Túlio Viana (apud SCHIAVI, 2007, p. 107) brilhantemente adverte: 

 

[...] a lei dá ao empregador a faculdade de escolher entre João e Pedro, é em atenção 

ao princípio da propriedade privada, mas também em razão de seu fim social – 

tantas vezes declarado e tão poucas vezes cumprido. Se o empregador se vale 

daquela faculdade para dar vazão a seus preconceitos, está não apenas traindo o 

destino daquela norma, mas ferindo a literalidade de outra norma – exatamente a que 

impede, em todos os níveis, a discriminação [...] se todos são iguais perante a lei, e 

se a liberdade de contratação tem o fim de atender às necessidades da empresa, 

quem escolhe A ou B com propósitos discriminatórios age ilicitamente. 

 

Observa-se que a Lei Ordinária n. 9.029/1995 representou efetivo avanço na 

coibição de tais condutas discriminatórias. Entretanto, o tema carece de efetiva proteção ante 

as atitudes invasivas perpetradas pelos policitantes, já que os oblatos, extremamente 

                                            
10

 Os quais, inclusive, possuem vedação legal específica, nos termos do artigo 2ª da Lei n. 9.029/95. 
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interessados na celebração do contrato, reforçam a sua posição de hipossuficiência nesta fase, 

manifestando, muitas vezes, anuência com tais práticas abusivas, merecendo que haja um 

incremento nos instrumentos inibidores de tais abusos. 

A aplicabilidade na fase pré-contratual dos princípios supracitados objetiva tutelar 

a efetiva proteção constitucional deferida ao trabalhador, já que o trabalho tornou-se valor 

social
11

 indispensável à formação da ética social e à construção da dignidade do ser humano. 

Além disso, o valor social do trabalho erigiu-se a fundamento da República Federativa do 

Brasil, justificando-se a proteção aos direitos do trabalhador ainda na fase pré-contratual, à luz 

dos mencionados princípios. 

 

3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DO TRABALHO 

 

Através deste capítulo, far-se-á breve análise do instituto da responsabilidade civil 

nas relações trabalhistas. Serão feitas considerações introdutórias acerca da origem histórica 

da responsabilidade civil, compulsando-se, ainda que resumidamente, seus fundamentos e 

pressupostos. Na sequência, será recortada a classificação da responsabilidade civil quanto à 

sua natureza, contratual ou extracontratual, já que esta sobressai para o presente estudo, 

adentrando-se, por fim, na aplicabilidade da responsabilidade civil à seara trabalhista. 

 

3.1 Origem histórica, fundamentos e pressupostos 

 

Responsabilidade civil é o dever confiado por lei, obrigação ou contrato, de 

reparar, civilmente, os danos morais ou materiais causados pelo próprio agente ou ainda por 

pessoa, animal, coisa ou atividade que estejam sob sua responsabilidade. Referido dever 

costuma advir da prática de ato ilícito (que se baseia na culpa – responsabilidade subjetiva), 

porém pode decorrer da constatação de situações de natureza objetiva, como o dano 

decorrente do exercício de determinada atividade ilícita, no qual não há arguição de culpa 

(BELMONTE, 2002, p.23). 

Assim, verifica-se que a responsabilidade civil relaciona-se com os fatos 

decorrentes da conduta do indivíduo, já que os cidadãos tem o direito de não serem 

injustamente violados por força da conduta de outrem. Os preceitos jurídicos que 

                                            
11

 Nos termos do artigo 1º, em seu inciso IV, e do artigo 6º, ambos do diploma constitucional. 
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fundamentam este instituto provêm da máxima romana do neminem laedere, que significa não 

lesar a ninguém (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.33, grifos do autor). 

O vocábulo responsabilidade civil é utilizado não só para estabelecer diferença à 

possibilidade de responsabilização penal, mas também porque aquela, embora decorrente de 

crime, é arguida em juízo civil. O objetivo desta arguição perante o juízo civil é justamente a 

reparação pelos danos causados ao suscitante.  

Mencionado instituto é deveras relevante para o ordenamento jurídico, porquanto 

“toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da responsabilidade, cabendo 

registrar que, historicamente, a questão da responsabilidade era tratada como a chamada 

‘vingança privada’ em que se reputava justa a retaliação proporcional” (POMAR apud LEAL 

JUNIOR; MARTINS, 2011, p.33). 

No início do convívio entre os homens, a sociedade desconhecia a atribuição de 

culpa. O dano era imediatamente revidado, de maneira instintiva e severa, sem quaisquer 

limites normativos a estas desforras. Sobre o tratamento que se dava à atribuição de 

responsabilidade na Antiguidade, esclarece Alvino Lima (1938, apud GONÇALVES, 2010, 

p.24) que o que se usava era uma “forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação 

espontânea e natural contra o mal sofrido; solução comum a todos os povos nas suas origens, 

para a reparação do mal pelo mal”. 

Posteriormente, quando a evolução histórica já apontava para a existência de uma 

autoridade soberana, editou-se a Lei das XII Tábuas, que fixava normas de reparação dos 

danos, embora estas não trouxessem diferenciação entre a esfera civil e a penal. Conforme 

esclarece Gonçalves (2010, p. 25), referida distinção só passou a ser elaborada com o 

desenvolvimento da sociedade romana, uma vez que estes separaram os delitos em públicos 

(danos mais graves, que atingiam a sociedade, violando a ordem) e privados. Com a Lex 

Aquilia, sobreveio um primitivo princípio geral com o objetivo de regulamentar a reparação 

do dano. 

Estas ideias foram aperfeiçoadas pela burguesia da Idade Moderna, a quem muito 

interessava regulamentar a responsabilidade civil, em virtude do crescente número de 

negociações que emergiam à época. Assim, através do Código Civil de Napoleão, 

amadureceu-se esta normatização. A partir de então se reforça a função do jus puniendi, 

outrora atribuída aos particulares lesados, como incumbência do Estado, que passa a apreciar 

as primeiras ações de indenização, fundamentadas na culpa, dando origem à teoria da 

responsabilidade subjetiva. Esta, em momento posterior, suscitou a necessidade de tutela 



34 

 

 

daqueles danos que, embora não relacionados com a culpa do indivíduo, poderiam claramente 

ser a ele imputados, partindo-se para a formulação da teoria da responsabilidade civil objetiva, 

fundada no risco, adiante explanada. 

No contexto brasileiro, ainda quando o Brasil reportava-se a Portugal, existia 

previsão de responsabilização nas Ordenações do Reino de Portugal, que, no entanto, 

“confundiam reparação, pena e multa” (GONÇALVES, 2010, p.27). Já independente, o Brasil 

editou o Decreto n. 2.681/1912, que estabelecia a responsabilidade emergente, ao 

regulamentar o transporte ferroviário. O Códex de 1916 também tratou do assunto, 

consagrando a responsabilidade civil subjetiva. Em sequência, as leis da Ação Popular, da 

Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor
12

 renovaram os contornos da 

responsabilidade civil, sendo este último considerado revolucionário em relação ao instituto. 

(LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.33-34). 

Constituem requisitos da responsabilidade civil o dano, o nexo de causalidade e a 

ação lesiva (DALLEGRAVE NETO, 2002, p. 24). O primeiro destes, o dano, corresponde ao 

prejuízo causado ao bem jurídico de determinado indivíduo ou ainda de uma coletividade, por 

ação ou omissão atribuível a um terceiro. Não se pode falar em responsabilidade civil em não 

sendo constatado o prejuízo, o dano a outrem, podendo este ser patrimonial ou moral. 

Constata-se o dano quando há efetiva redução ou ainda extermínio de um bem jurídico, ainda 

que exclusivamente moral, pertencente a um indivíduo. Tanto os danos de ordem unicamente 

moral quanto os danos de ordem patrimonial estão previstos constitucionalmente (artigo 5º, 

inciso X), sendo certo que, para a configuração da responsabilidade civil, ambos devem ser 

certos e contemporâneos.  

A distinção apontada por Bittar (apud DALLEGRAVE NETO, 2002, p.26) entre 

danos morais e materiais reporta que aqueles consistem em turbações de ânimo ou reações 

adversas, incômodas constrangedoras ou afins, e estas constituem lesão de ordem patrimonial 

que produzem estragos no estado de ânimo do lesado e avarias ao seu patrimônio jurídico, 

sendo estas suportadas pelo ofendido. 

O segundo requisito, segundo Dallegrave Neto (2002, p.30) é a ação lesiva, ou 

conduta, que é justamente o ato comissivo ou omissivo, proibido ou autorizado por lei, que 

provoque o prejuízo ao bem jurídico de outrem.  A responsabilidade civil pode advir de ato 

ilícito, que pressupõe culpa ou conduta antijurídica do agente, como também pode advir da 

mera caracterização de acontecimento danoso ou prejudicial à esfera jurídica de um indivíduo 

                                            
12

 Respectivamente, Lei n. 4.717/65, Lei n. 7.347/85 e Lei n. 8.078/90. 
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de corrente do risco, prescindindo-se a culpa. Este acontecimento danoso pode ser causado 

pelo risco da atividade (p.ex., acidentes com produtos tóxicos), pela natureza da relação já 

pré-estabelecida entre os envolvidos (p.ex., acidentes de trabalho), pela responsabilidade 

sobre coisa alheia, decorrente da posse ou guarda (p. ex., objetos guardados em um cofre de 

banco) ou ainda pelo sacrifício permitido por lei ao direito de um terceiro, quando ressarcível 

(p.ex., demolição de prédio para a remoção de perigo iminente).  

O elemento culpa designa todo comportamento contrário ao dever de cuidado 

conferido pelo ordenamento jurídico. Esta se divide em dolo, que ocorre quando na ação 

lesiva há ânimo de provocar o dano, e em culpa stricto sensu, que se dá quando há 

voluntariedade na conduta, mas não há ânimo em provocar a lesão. Neste último caso, embora 

não haja a intenção de provocar o dano, o resultado é previsível para o agente (CAVALIERI 

FILHO apud LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.34). A culpa origina-se de ato praticado 

com negligência, onde há conduta omissiva e abstenção de um dever atribuído ao agente, 

imprudência, que é conduta comissiva, praticada imponderadamente, infringindo regras de 

conduta que devem ser do conhecimento do agente, ou imperícia, na qual o agente promove 

atividade sem que tenha conhecimentos técnicos suficientes para tanto. 

Conforme aduzido acima, a responsabilidade civil pode advir da culpa ou do 

risco. Aquela que se baseia na culpa lato sensu é denominada subjetiva, já a que se 

fundamenta no risco é tida como objetiva. Esta última resultou de construção jurisprudencial, 

ante a ausência de tutela a situações que, embora nitidamente danosas e atribuíveis à 

responsabilidade de outrem, não restavam albergadas pelo direito. 

O nexo causal é definido como a relação de causa e efeito entre o ato comissivo 

ou omissivo e a lesão verificada, devendo este segundo ser decorrente do primeiro. É, em 

outras palavras, é o liame entre o dano e o ato comissivo ou omissivo. Este se verifica ainda 

que o dano ocorra como efeito mediato de um ato lesivo, de modo que as ocorrências 

concorrentes, se decorrentes do fato antecedente, não excluem a responsabilidade, desde que o 

fato anterior seja idôneo a produzir o resultado lesivo. Isto não significa que acontecimentos 

pretéritos ao que provocou o dano, que não se identificam com ele, devem ser considerados, 

uma vez que no Brasil se segue a teoria da causalidade adequada, segundo a qual a causa é 

unicamente aquele precedente mais adequado à produção do resultado danoso. Conforme 

adverte Cavalieri Filho (apud LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.35) “a experiência comum 

indica qual, dentre eventuais condições concorrentes, é mais idônea a produzir o resultado”. 
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João Carlos Leal Júnior e Pedro Henrique Martins (2011, p.34), citando Santos, 

apontam ainda um quarto requisito para a caracterização da responsabilidade civil; o nexo de 

imputação, que seria o liame entre a conduta do indivíduo e a responsabilidade, ou ainda o 

nexo que liga o ato lesivo ao agente, exteriorizado pela culpa ou pelo risco, já explicitados. 

Resumidamente, exclui-se da responsabilidade civil a força maior
13

, o caso 

fortuito e a culpa exclusiva da vítima. Já a imputabilidade decorrente da conduta é afastada 

nos casos de incapacidade, aquiescência da vítima, ação por legítima defesa (respondendo-se, 

contudo, pelos eventuais excessos) e conduta lesiva na vigência de estado de necessidade. 

Em síntese, estes são os principais requisitos da responsabilidade civil, passando-

se, agora, para uma concisa análise da classificação da responsabilidade civil que mais releva 

para o tema em estudo, a qual a divide em contratual ou extracontratual. 

 

3.2 Responsabilidade civil contratual e extracontratual 

 

Todo esforço expendido no sentido de se estudar um determinado tema envolve a 

sua segmentação, pois o mesmo só poderá ser estudado aprofundadamente se devidamente 

classificado, com o fito de melhor se analisar cada segmento. Referido fenômeno não é 

diferente em relação ao estudo de institutos como o da responsabilidade civil, que pode ser 

dividido em diversas categorizações.  Uma destas, que apresenta especial relevância para a 

análise da responsabilidade civil pré-contratual é a sua divisão com base na natureza da 

relação jurídica existente entre as partes (DALLEGRAVE NETO, 2002, p. 39), também tida 

como a divisão com base no fato que a origina (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.35). 

Mencionada classificação subdivide a responsabilidade civil em contratual e extracontratual, 

ou aquiliana. 

A responsabilidade civil contratual, resumidamente, é aquela que decorre de 

instrumento pactuado entre as partes, representando a vontade das mesmas em celebrar aquele 

determinado negócio jurídico, ou seja, origina-se de um contrato. Esta pressupõe a existência 

de um vínculo entre as partes anterior à lesão, e exige, para a existência da obrigação de 

indenizar, a capacidade das partes para celebrar o contrato. Sua regulamentação legal reside 

no Código Civil, em seus artigos 389 a 400. 

                                            
13

 Na seara trabalhista, a superveniência de força maior não desautoriza a indenização pelo rompimento do 

contrato, já que, em virtude da alteridade, os riscos do empreendimento são suportados pelo empregador. 
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Já a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana não pressupõe a existência 

de um vínculo preexistente entre as partes envolvidas, fundamentando-se não em uma 

obrigação proveniente de contrato, mas no dever geral de conduta regulado pelos artigos 186 

e 927 do Código Civil, segundo o qual todo indivíduo que cause dano à terceiro, por culpa em 

sentido estrito ou dolo, obriga-se a repará-lo. Gonçalves (2010, p. 44) habilmente sintetiza 

esta divisão dualista, aduzindo que: 

 

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e, na 

contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. Nesta existe uma 

convenção prévia entre as partes que não é cumprida. Na responsabilidade 

extracontratual nenhum vínculo jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, 

quando este pratica o ato ilícito.. 

 

Ressalte-se que, enquanto os pressupostos da responsabilidade extracontratual 

correspondem àqueles mencionados no subitem anterior, a responsabilidade contratual 

acrescenta, para a sua configuração, a exigência de pacto contratual válido, concomitante com 

a violação de uma de suas cláusulas. 

A despeito da ventilada divisão acerca da responsabilidade civil, parte da doutrina 

vem adotando a chamada teoria unitária ou monista, aduzindo que a distinção entre contratual 

e aquiliana pouco importa, pois os efeitos da responsabilidade civil são os mesmos, 

independente dos aspectos sobre os quais este se fundamente. Com efeito, os requisitos para a 

configuração de ambas são basicamente aqueles já explicitados, quais sejam, o dano, a 

conduta e o nexo de causalidade. Contudo, em razão dos aspectos práticos que a divisão 

oferece no estudo do tema, como também em virtude do Código Civil brasileiro adotar a 

teoria dualista, justifica-se a apontada diferenciação do instituto. 

 

3.3 Aplicação do instituto da responsabilidade civil nas relações trabalhistas 

 

Já se cuidou neste estudo acerca da aplicabilidade das normas civis ao direito 

juslaboral, sendo certo que as relações entre Direito Civil e Direito do Trabalho permanecem 

assaz consistentes, tanto em razão deste último ter nascido do primeiro (HIGA, 2012, p.192) 

quanto em virtude da própria legislação trabalhista, que autoriza a aplicação subsidiária do 

Direito Comum (artigo 8º, parágrafo único da CLT).  Destarte, inclui-se, sem hesitação, o 

instituto da responsabilidade civil como um dos subsídios civis aplicáveis às relações 

trabalhistas. Com efeito, assevera Alice Monteiro de Barros (2005, p. 603-604) que “a 
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responsabilidade civil se aplica não só ao âmbito da respectiva disciplina, mas de todas as que 

derivam desse ramo, inclusive do Direito do Trabalho”.  Entretanto, a aplicabilidade do 

instituto não é irrestrita, necessitando, para a sua incidência, que haja omissão da norma 

laboral e compatibilidade com os princípios fundamentais trabalhistas (SUSSEKIND, 

Arnaldo apud HIGA, 2012, p. 194). Nesta senda, importante destacar os percucientes 

fundamentos adotados pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgado no qual se enfrentou a 

matéria: 

 

[...] a aplicação do instituto da responsabilidade civil no Direito do Trabalho 

distingue-se de sua congênere do Direito Civil. Ao contrário das relações civilistas, 

lastreadas na presunção de igualdade entre as partes, o Direito do Trabalho nasce e 

desenvolve-se com o escopo de reequilibrar a posição de igualdade inerente à 

relação de emprego. [...] (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de 

Revista. 3ª Turma. Proc. n. 930/2001-010-08-00-06. Rel. Min. Maria Cristina I. 

Peduzzi. Publicação em 19 de março de 2004) 

 

Sabendo-se que a responsabilidade civil pelos danos causados pelo empregador 

não se incompatibiliza com quaisquer direitos fundamentais trabalhistas, ao contrário, 

verificando-se harmônica com o objetivo constitucional de melhoria da condição social do 

obreiro, realçando a relação entre capital e trabalho e promovendo a melhoria na condição 

social do trabalhador, conforme estabelece o artigo 7º, caput, da Carta Magna
14

, não há óbice 

à adoção desta teoria pelo Direito Juslaboral brasileiro. 

Os danos ocasionados pelas relações intersubjetivas classificam-se em morais e 

patrimoniais. Em síntese, patrimoniais são aqueles decorrentes de violação a bens materiais e 

imateriais, que provoquem prejuízo econômico. Já os danos morais ocasionam lesões 

extrapatrimoniais ao indivíduo, infligindo seus atributos valorativos, físicos e 

psíquico/intelectuais da personalidade. (BELMONTE, 2002, p.72). Ambos possuem previsão 

constitucional, estando regulados no artigo 5º, incisos V e X. É que “não podia [...] a 

Constituição dar tanta importância à dignidade da pessoa humana e deixar de lado a forma de 

protegê-lo (sic) (SILVA, 2007, p.5191) 

Observa-se que as ações reparatórias de danos materiais e morais são recorrentes 

perante a Justiça do Trabalho. Sendo a relação empregatícia uma relação fértil à proliferação 

de abusos, ante o poder potestativo do empregador, tão amplamente alardeado, são comuns 

                                            
14

 O preceptivo dispõe: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social [...]” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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ações trabalhistas que objetivam reparar danos provenientes das práticas abusivas
15

 

perpetradas, podendo-se citar, dentre estas, a discriminação ao trabalhador, o assédio moral e 

sexual, os procedimentos degradantes no ambiente de trabalho e a invasão da privacidade do 

obreiro, ou ainda com vistas a reparar danos baseados na responsabilidade civil objetiva. 

Segundo doutrina João Oreste Dalazen (apud SCHIAVI, 2007, p. 100) dano moral 

trabalhista corresponde ao “agravo ou constrangimento moral infligido quer ao empregado, 

quer ao empregador, mediante violação a direito ínsito à personalidade, como consequência 

da relação de emprego”. Impende realçar que, embora o dano moral trabalhista ocorra a partir 

de uma relação de trabalho, o mesmo não perde a sua característica de ser um ressarcimento 

de natureza constitucional e civil, pelo que melhor seria dizer que não existe a figura do dano 

moral trabalhista, mas sim de um dano moral que se origina a partir da relação de trabalho 

(SCHIAVI, p. 102). Os danos em relevo, por comportarem agressão a bens imateriais e 

umbilicalmente associados ao bem-estar do indivíduo não se constatam facilmente, sendo 

perceptíveis somente a partir da análise do contexto jurídico, social e psíquico que envolve as 

partes.  

No contexto trabalhista, conforme já esclarecido, diversas são as hipóteses de 

incidência da responsabilidade civil do empregador. A própria legislação juslaboral relaciona 

hipóteses nas quais o empregador se obriga a indenizar o empregado pelas eventuais lesões às 

quais tenha dado causa. Citam-se, a título exemplificativo, algumas destas, para melhor 

esclarecer o tratamento legislativo dado à reparação dos danos causados ao trabalhador.  

O artigo 477 da CLT
16

 prevê indenização tendente a reparar os danos provocados 

pela demissão injusta do obreiro, já que lhe será retirada a fonte de seu sustento, 

intrinsecamente ligada à manutenção de sua dignidade, conforme o já exposto. O artigo 479 

da CLT
17

 traz indenização que corresponde a esta última, contudo apenas para os contratos 

que tenham termo estipulado, quando a despedida injusta sobrevier ao termo do contrato e for, 

também, injustificada. Já o artigo 483 da Consolidação apresenta um grande rol de hipóteses 

                                            
15

 Edilton Meireles (2005, p. 106) conceitua prática abusiva como sendo “todo ato, praticado unilateralmente, 

que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes, ferindo, ainda, os princípios gerais do direito, a equidade, causando manifesta desproporção na relação 

mantida com os sujeitos atingidos.” 
16

 Dispõe o referido artigo: “é assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do 

respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver 

do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.” 

(BRASIL, 1943). 
17

 Dispõe o preceptivo: “nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, 

despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria 

direito até o termo do contrato.” (BRASIL, 1943) 
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nas quais o empregado poderá perquirir indenização, dentre as quais se aludem às exigências 

de serviços superiores às forças do empregado, violadoras do ordenamento legal ou alheias 

aos serviços contratados, à prática de atos lesivos à honra e boa fama do empregado ou de sua 

família e às ofensas físicas ao trabalhador. O artigo 484 do Texto Celetista também prevê 

indenização compensatória equivalente àquela prevista no artigo 477 aludido, mas para o caso 

de haver culpa recíproca na rescisão contratual, motivo pelo qual a mesma é reduzida à 

metade. 

Oliveira (1999 apud LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.37) explicita, em 

relação aos danos materiais trabalhistas, que: 

 

[...] em campo maior que as meras indenizações por término do contrato laboral, ou 

pagamento dos salários e outras verbas devidas, regularmente previstas em lei, tem-

se, ainda, ‘casos em que a atuação do patrão ou do trabalhador acarreta dano em 

patrimônio material de um ou de outro, havendo, assim, por parte do prejudicado, a 

procura da reparação correspondente. 

 

Com efeito, as hipóteses de ressarcimento por danos materiais não se restringem 

às aludidas acima, mas também conformam aquelas decorrentes da conduta culposa ou dolosa 

que agrava o patrimônio material do empregado ou do empregador, interessando para este 

estudo, todavia, apenas aquelas que atingem o patrimônio material do trabalhador. 

Por oportuno, saliente-se que as condutas danosas alheias à relação empregatícia, 

ainda que envolvam as partes do contrato de trabalho, são de competência da Justiça Comum 

“eis que a competência da Justiça do Trabalho não se estenderá a tal situação pela simples 

constatação de que, na relação jurídica em particular, patrão e empregado atuam como 

pessoas distintas das envolvidas na relação civil delineada” (Oliveira apud LEAL JUNIOR; 

MARTINS, 2011, p.37). A responsabilidade civil que advém deste dano, provocado 

coincidentemente pelas partes do contrato de trabalho, mas que não possui relação com o 

pacto empregatício, é extracontratual, já que decorre de ofensa a um dever geral de conduta. 

Desta sorte, a conduta de quem promove ato ilícito
18

 danoso a outrem suportará a obrigação 

de prestar indenização, em virtude do disposto no artigo 927 do CC. 

 

4 DA RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

                                            
18

 Nos termos do artigo 186 do CC, ato ilícito corresponde àquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 
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Com espeque nas considerações feitas acerca da fase pré-contratual, mormente no 

que atine aos princípios que lhe são aplicáveis, e da breve explanação acerca do instituto da 

responsabilidade civil, passa-se a abordar agora especificamente a responsabilidade civil do 

empregador na frase pré-contratual, desígnio deste estudo. 

Em um primeiro momento, dominava o entendimento de que a responsabilidade 

civil pré-contratual decorria da culpa in contrahendo, desenvolvida pioneiramente por 

Jhering, através da qual se entendia que o indivíduo que ocasionou a nulidade de um contrato 

deve necessariamente reparar a outra parte pelos danos que lhe foram causados. Contudo, na 

atualidade, referido nexo tem sido superado, passando-se a enfocar a questão através da 

utilização do princípio da boa-fé objetiva, limitando a atuação dos envolvidos à obediência de 

alguns deveres colaterais de comportamento, especialmente os de lealdade, confiança e 

informação (FREITAS JUNIOR..., 2011, p. 43-44). 

Com efeito, doutrina e jurisprudência têm entendido que os danos provocados 

durante a fase pré-contratual ofendem o princípio da boa-fé, que, conforme já esclarecido, 

resta previsto no artigo 422 do CC, sendo este princípio a razão e o fundamento da 

responsabilidade civil pré-contratual. Entende-se que, embora a legislação não tenha ofertado 

parâmetros para uma delimitação de seu conteúdo, referido princípio tornou-se cláusula geral 

que orienta a ética e cuida para que se mantenha a fidúcia negocial entre as partes (HIGA, 

2012, p. 216-217). Hebe Mara Sá Silva (2007, p.5195-5196) também fundamenta a 

responsabilidade civil pré-contratual no princípio da boa-fé objetiva, superando o enfoque na 

teoria da culpa in contrahendo, em letras: 

 

[...] a responsabilidade civil, nesse momento, resulta da quebra de um dever 

específico de boa-fé negocial pelo qual o dano daí emergente se encaixa na 

responsabilidade contratual. No entanto, há quem pense como Caio Mário Júnior 

enquadrando em culpa in contrahendo que advém da responsabilidade civil 

extracontratual.. 

 

Cappelari (apud FREITAS JUNIOR..., 2011, p. 44) também confirma essa 

evolução no pensamento doutrinário, esclarecendo que “o princípio da boa-fé é o fundamento 

da responsabilidade civil pré-contratual, em que pese a existência ainda de defensores da ideia 

vetusta de culpa in contrahendo ou mesmo da vedação ao enriquecimento sem causa, como 

fundamento daquela”. 

Assim, modernamente, confirma-se que o princípio da boa-fé objetiva constitui-se 

no principal fundamento da responsabilidade civil na fase pré-contratual, atribuindo aos 
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contraentes a obrigação de proceder com probidade, lealdade e informação em todas as etapas 

da fase pré-negocial. Contudo, referido fundamento não opera sozinho, pois se alia à 

necessidade de tutela a todos os princípios elencados no capítulo 2, reafirmando-se que, 

durante a fase pré-contratual, o empregador deve respeitar todos eles, sob pena de responder 

pelas ofensas propagadas aos direitos de personalidade do empregador, qualquer que seja a 

etapa da fase prévia ao contrato em que a ofensa tenha se dado (negociações preliminares, 

contrato preliminar ou pré-contrato). 

Conforme já esclarecido, uma vez feita a proposta e entabulada a negociação, esta, 

se séria, poderá gerar fundadas expectativas de efetivação do pacto contratual no empregado, 

podendo este, inclusive, realizar despesas para melhor se adequar à vaga pretendida, tais 

como realização de cursos, aquisição de artigos profissionais, compra de passagens, 

automóvel, etc. Ao desistir da contratação injustificadamente, o empregador causará danos 

àquele que figuraria  como seu empregado, sendo sua obrigação ressarci-los. Neste caso, 

contudo, só haverá real dano ao empregado caso as negociações já estejam em etapa 

avançada da fase pré-contratual, ou seja, desde que haja indícios confiáveis de que a 

contratação estava prestes a acontecer. Neste sentido, Délio Maranhão (apud LEAL JUNIOR; 

MARTINS, 2011, p.40), leciona: 

 

[...] se os entendimentos preliminares chegaram a um ponto que faça prever a 

conclusão do contrato e uma das partes o rompe sem um motivo justo e razoável [...] 

a outra terá o direito ao ressarcimento do dano que o rompimento gerou, devendo 

provar que, confiando na previsível conclusão do contrato, fez despesas por conta 

disso ou deixou de aceitar oferta tanto ou mais vantajosa. 

 

A confiança negocial é outro importante fundamento da responsabilidade civil do 

empregador na fase pré-contratual, conforme já explanado no capítulo supracitado, 

funcionando como elemento integrador do comportamento das partes e “solucionando 

eventual conflito entre a vontade e a declaração manifestada”. Neste âmbito, tutela-se o 

chamado interesse negativo “o que vale dizer: as despesas e prejuízos relativos à frustração da 

formação do contrato” (DALLEGRAVE NETO apud LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, 

p.40). Com escopo ainda nas lições do mencionado autor, interesse contratual positivo seria 

aquele decorrente das consequências da ineficácia de um negócio jurídico supostamente 

válido, e sua reparação acontece por meio da execução do negócio ou pela exigência de outro 

objeto, subjacente à prestação principal. 
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Desta forma, vê-se plenamente possível para o obreiro a busca pela reparação dos 

danos que porventura venham a lhe ser causados, sejam eles morais ou materiais, emanados 

da conduta do empregador que seja violadora da boa-fé, da confiança negocial ou ainda que 

ofenda os princípios elencados no capítulo 2, violando os direitos de personalidade do 

trabalhador. 

 

4.1 Natureza jurídica da responsabilidade civil empregatícia na fase pré-contratual 

 

Conforme outrora expendido, dentre as diversas classificações deste instituto, 

importa-nos aquela que se reporta à dualidade entre a responsabilidade contratual e a 

responsabilidade extracontratual ou aquiliana. 

Uma análise rasa do instituto nos levaria á conclusão de que, na ausência de 

contrato celebrado entre as partes, a responsabilidade seria extracontratual. Contudo, a 

questão é complexa e tem levantado intensas discussões doutrinárias. Para Tiujo (apud LEAL 

JUNIOR; MARTINS, 2011, p.40) a responsabilidade civil pré-contratual “encontra-se em 

uma área cinzenta, possuindo características e efeitos ora da responsabilidade contratual, ora 

da [...] extracontratual”. A grande dificuldade, para o autor, reside no fato de que, apesar de as 

partes já terem firmado um pré-contrato, não se aperfeiçoou ainda a celebração do pacto 

principal. 

Dallegrave Neto (apud FREITAS JUNIOR..., 2011, p. 48) aponta como critério 

distintivo da classificação da responsabilidade civil “aquele que identifica se a indenização 

decorre da violação de um direito relativo ou da ofensa de um direito geral e absoluto”. 

Conclui esclarecendo que o dano acontecido na fase pré-contratual envolve as partes na 

condição de futuros sujeitos da relação de emprego, violando-se o princípio da boa-fé como 

direito atinente aos pré-negociantes, e não como direito abstrato e absoluto. 

Mencionado autor, portanto, filia-se à corrente que considera a responsabilidade 

civil em estudo como de natureza contratual. Entretanto, deve-se destacar que esta posição é 

minoritária e enfrenta críticas consistentes, pois “há peculiaridades da responsabilidade 

contratual que não cabem aqui (à classificação como contratual), como, por exemplo, a 

presunção de culpa diante do descumprimento do contrato e a fixação da competência 

jurisdicional no foro onde a obrigação deva ser cumprida” (LEAL JUNIOR; MARTINS, 

2011, p.41). 
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Dentre os defensores da atribuição da natureza extracontratual figuram Alice 

Monteiro de Barros e Récio Eduardo Cappelari. Grande parcela da doutrina permanece 

defendendo este posicionamento, justificando-o no fato de que o que provoca a obrigação de 

indenizar na fase prévia à contratação é conduta do agente, e não o descumprimento de 

dispositivos do contrato. (FREITAS JUNIOR..., 2011, p. 49) Referido posicionamento 

encontra opositores, dentre os quais se cita Tiujo e Coelho (apud LEAL JUNIOR; 

MARTINS, 2011, p.41). Tiujo aduz que na fase pré-contratual as obrigações dos 

negociadores decorrem dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança negocial, que 

aplicam-se restritivamente àqueles envolvidos na negociação, o que não ocorre na fase 

extracontratual, que se fundamenta em deveres de conduta uniformes, aplicáveis à  toda a 

sociedade, de não se provocar danos à outrem.  

Ante a tal embate doutrinário, surgiu uma terceira corrente que defende que a 

responsabilidade civil pré-contratual é sui generis e não se classifica como contratual 

tampouco como extracontratual, pois seria dotada de características próprias. 

Esta última vertente parece melhor satisfazer a problematização do tema, pois, 

com efeito, a responsabilidade civil pré-contratual possui fundamento e regulamentação 

própria, o que justificaria a sua não inclusão em nenhum dos clássicos posicionamentos 

doutrinários. 

 

4.2 Elementos de configuração 

 

Destacam-se quatro elementos gerais como aqueles necessários à caracterização 

da responsabilidade civil pré-contratual, quais sejam; o consentimento às negociações, a 

ocorrência do dano, o nexo causal e a inobservância dos princípios norteadores da fase pré-

contratual, notadamente ao princípio da boa-fé objetiva.  A estes se somam a confiança na 

seriedade das tratativas e a enganosidade da informação, que elementos característicos 

(BARROS, 2010, p.515-516). 

O consentimento às negociações traduz exatamente à aquiescência das partes em 

entabular um entendimento preliminar ao contrato, no sentido de preparar-se para celebrá-lo. 

Este pode ser expresso ou tácito, o importante é que reste límpido o interesse da parte em 

celebrar o contrato, provocando na outra esta expectativa. 

O dano, elemento já ventilado, pode ser moral ou material, sendo importantíssima 

a sua figura para a caracterização da responsabilidade do proponente do contrato de emprego. 
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Este comporta, dentre outras situações, os gastos efetuados na fase pré-negocial, a perda da 

chance de negociação com outrem, a perda do tempo e o desgaste expendido na fase 

preliminar ao contrato, a lesão aos direitos de personalidade do trabalhador (LEAL JUNIOR; 

MARTINS, 2011, p.41). 

Quanto à boa-fé, também já aferida em capítulo próprio, registre-se que esta não 

trata somente do dever passivo de não causar algum dano, mas inclui o dever de se ajustar a 

um comportamento de lealdade, informação e colaboração negociais. 

O nexo causal é o liame através do qual se estabelece conexão entre o prejuízo 

alegado e o ato comissivo ou omissivo que o originou. A interrupção brusca da fase pré-

negocial, injustificada e desarrazoada, poderá gerar a obrigação de reparar o dano. 

O estudo da seriedade das tratativas mostra que esta é justamente o elemento que 

enseja a confiança negocial, fundada na boa-fé objetiva. A partir da verificação de que se 

entabularam entre as partes proposição séria, da qual decorreu uma gama de atos 

preparatórios e, finalmente, tal relação foi interrompida precoce e abruptamente pelo 

empregador, este deverá ser responsabilizado pelos danos que causou à outra parte, já 

delineados. O exame da seriedade das tratativas, do qual decorre a confiança entre as partes, 

dependerá objetivamente de cada caso concreto e das provas apresentadas, ante as inúmeras 

possibilidades de atos violadores das obrigações decorrentes do princípio da boa-fé objetiva 

nesta fase pré-contratual (FREITAS JUNIOR..., 2011, p. 47-48) 

Quanto à enganosidade da informação, esta não figura concretamente como um 

requisito para a caracterização da responsabilidade civil pré-contratual, relacionando-se 

apenas àqueles casos em que há publicidade enganosa durante as negociações, hipótese esta 

que representa apenas uma das formas de se causar dano ao outro partícipe da negociação. 

Conforme esclarecido em outro momento, o Código Civil de 2002 cumpriu papel 

relevante no desenvolvimento da teoria da responsabilidade civil pré-contratual, já que o 

regramento civil perdeu grande parte de seu cunho objetivista e passou a tutelar também as 

condições acessórias à contratação. Não obstante, já se constatavam manifestações 

doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de se atribuir responsabilidade civil pré-contratual 

fundada na boa-fé antes mesmo da edição do Novo Código
19

. 

                                            
19

 Neste sentido, conforme retroafirmado, lecionava Enoque Ribeiro dos Santos, antes mesmo da edição do Novo 

Código Civil. Também já havia julgados que apontavam para a existência da responsabilidade civil pré-

contratual, dentre os quais se colacionam: “EMENTA. PROMESSA DE EMPREGO. RETENÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO. Caracterizada a promessa de e impossibilitando eventual contratação por 

outra empresa, correta a condenação ao pagamento de indenização correspondente a um dia de salário da função 

pleiteada por dia de retenção dos documentos.” (TRT, 15º Região, 2ª Turma, Rel. Juiz Ricardo Sampaio, Ac. 
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4.3 Competência da Justiça do trabalho para julgamento das demandas de indenização 

por danos causados na fase pré-contratual 

 

A questão que envolve a competência da Justiça do Trabalho para apreciar 

demandas indenizatórias que emanem desta fase pré-contratual ainda é controversa na 

doutrina, muito embora venha ganhando espaço o entendimento de que é da Justiça 

Especializada a competência para o processamento e julgamento destas ações. 

João de Lima Teixeira Filho (apud FERRARI; MARTINS, p. 75), contudo, 

defende a competência da Justiça Comum nestes casos, em letras: 

 

[...] o dano moral verificado durante o processo seletivo de candidato a um posto de 

trabalho refoge à competência do Judiciário Trabalhista. É que a apreciação do ato 

lesionante se situa em período pré-contratual, não lastreado por uma relação jurídica 

de emprego ou de trabalho, sustentáculo sobre o qual se erige a competência dessa 

Justiça Especializada. A reparabilidade do dano praticado nestas circunstâncias 

insere-se, pois, na competência da Justiça Comum. 

 

Com efeito, o posicionamento defendido pelo autor, apesar de vir perdendo 

crescente espaço na doutrina e jurisprudência pátrias, ainda se mostra bastante presente no 

cenário nacional, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores. O próprio Superior Tribunal 

de Justiça, na recente decisão de Conflito de Competência n. 49.194, RJ, publicada no DJU 

em 22.11.05, que tinha como relator o Ministro Fernando Gonçalves, determinou a 

competência da Justiça Comum para apreciar demanda de reparação de danos oriundos da 

fase pré-contratual (FERRARI; MARTINS, p. 75). 

Contudo, comporta acatamento entendimento contrário, tendo em vista que o 

ressarcimento dos danos perseguido durante a fase pré-contratual trabalhista tem origem em 

fatos relacionados com a relação de trabalho, ainda que ainda não estabelecida, como nos 

casos de frustração da contratação, investigação abusiva do histórico profissional do 

trabalhador, inclusive podendo-se citar a discriminação em virtude de o mesmo figurar nas 

                                                                                                                                        
21.432-97 RO 9.339-96, TRT 15.08.1997); “EMENTA: [...] Embora refutada por muitos, existe a chamada 

responsabilidade pré-contratual, decorrente de ação ou omissão culposas ocorridas entre a proposta e a aceitação. 

Se a aceitação da proposta é manifestada no tempo oportuno, o contrato estará perfeito e acabado pelo simples 

acordo de vontades. Mas em se tratando de proposta que não exige aceitação imediata, pode o policitante 

retratar-se antes de manifestar o policitado sua vontade. Entretanto, se este foi ilaqueado em sua boa-fé e 

frustrado na sua fundada esperança de contratar, tem ele direito à reparação dos prejuízos sofridos. O dever de 

indenizar, no caso, explica-se, segundo alguns, pela teoria da culpa in cotraendo ou, segundo outros, pelo abuso 

de direito, mesmo que nessa fase não se entenda já existirem direitos.” (TRT, 3ª Região, 4ª Turma, Rel. Luiz 

Otávio Linhares Renault, Ac. n. 1383, RO n. 17739/00, DJMG25.11.2000). 
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“listas negras”, entrevistas que envolvam procedimentos invasivos da intimidade do obreiro 

(utilização de detectores de mentira, exames grafológicos, etc), discriminação em virtude de 

sua filiação, sindical, dentre outros. Ademais, conforme aduzido em momento anterior, na 

fase pré-contratual já incidem alguns dos princípios norteadores do contrato do trabalho, 

como o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da tutela negocial e o princípio da 

continuidade, de maneira que, ainda nesta fase prévia à contratação, já se tutela o trabalhador 

como tal, dada a sua condição de hipossuficiência. Nestes casos, muito embora estas 

demandas não se originem a partir de um contrato de trabalho, certamente com ele se 

relacionam. 

Neste sentido, Dallegrave Neto (apud FERRARI; MARTINS, p. 76) esclarece que 

“a competência material para apreciar o dano moral oriundo da violação de deveres de 

lealdade, proteção e informação decorrentes trabalho é da Justiça do Trabalho, vez que tais 

deveres de conduta são anexos ao contrato de trabalho.” Claramente se verifica que, durante 

esta fase, as partes envolvidas em eventual demanda reparatória de danos já figuram como 

contratantes, e devem ser responsabilizadas pelos atos praticados enquanto tal. Hebe Mara Sá 

Silva acrescenta: 

 

[...] abstraindo-se a pretendida relação de emprego, a demanda em apreço perderia 

seus fundamentos lógicos e sua razão de ser. O que importa é que a controvérsia seja 

decorrente da relação de trabalho, aqui em sentido amplo.. 

 

O Tribunal Superior do Trabalho, na decisão do RR n. 446.080/1998, citada por 

Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins (2011, p. 76) estabeleceu parâmetros coerentes 

para a mensura da competência em relação às demandas motivadas pelo dano morais, 

aduzindo que:  

 

[...] a competência da Justiça para dissídios motivados por dano moral não se 

estabelece linearmente, mas em decorrência da situação jurídica em que se encontra 

o trabalhador, nos períodos pré-contratual, contratual e pós-contratual, e do nexo de 

causa e efeito entre a relação perpetrada e o vínculo de emprego. 

 

Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 45/2004 trouxe grandes alterações 

quanto às matérias de competência da Justiça do Trabalho. Uma das maiores alterações foi a 

absorção das demandas decorrentes não só da relação de emprego, mas das relações de 

trabalho em geral, que não necessariamente envolvem a s subordinação. Desta feita, ampliou-
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se vastamente o campo de atuação da Justiça Especializada, que passou a tutelar todas as 

demandas relacionadas às relações trabalhistas (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011, p.43). 

A previsão de competência da Justiça Laboral para processar e julgar as demandas 

de indenização por danos morais ou materiais decorrentes da relação de trabalho, prevista no 

artigo 114, inciso V, da CF, adequou-se ao posicionamento que já vinha sendo adotado pela 

jurisprudência proveniente do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Supremo Tribunal 

Federal, conforme ressaltam João Carlos Leal Júnior e Pedro Henrique Machado Martins 

(2011, p. 43). Ora, referido artigo abrange todas as demandas decorrentes da relação de 

trabalho. Ainda que na fase pré-contratual não se tenha efetivado ainda o pacto negocial, a 

controvérsia tem origem a partir desta formação, de modo que é inafastável a competência da 

Justiça Especializada para julgamento e processamento das mesmas. 

Pelo exposto, verifica-se que efetivamente pertence à Justiça do Trabalho a 

competência para apreciar as questões indenizatórias oriundas da fase pré-contratual de 

trabalho, ratificando o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência, que 

justificam que, nestes casos, existe relação causal entre o direito perseguido e as relações 

laborais. 

 



49 

 

 

5 CONCLUSÃO 

  

Diante do quadro delineado neste trabalho, constata-se que a matéria, embora não 

seja nova na literatura jurídica, tem sido discutida com renovado vigor a partir da Constituição 

Federal de 1988, que trouxe uma nova valoração para o trabalho humano, que passou a ser 

reconhecido como valor social relacionado intimamente com a dignidade do homem.  

O Código Civil de 2002 também teve grande contribuição para o fomento dos 

estudos acerca da responsabilidade civil pré-contratual, ante as disposições inovadoras que 

apresentou, no sentido de se tutelar também os deveres acessórios à celebração do contrato, 

em especial a conduta respeitosa à boa-fé objetiva, a tutela da confiança negocial e o dever de 

lealdade e informação durante esta fase preparatória. Contudo, a matéria ainda não é pacífica 

quanto a muitos pontos e a doutrina acerca da responsabilidade civil pré-contratual, 

principalmente em relação às responsabilidades do empregador, está em franca construção, de 

maneira que não há, ainda, qualquer estudo conclusivo sobre o tema. 

O dever de se respeitar a boa-fé objetiva e as obrigações decorrentes de tal 

princípio aplicam-se em todas as fases do contrato de trabalho, inclusive nas pré e pós-

contratuais. 

Reforçando a tutela da fase pré-contratual, observa-se a incidência de outros 

princípios ligados à disciplina constitucional e trabalhista, dentre os quais o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido a fundamento da República Federativa 

do Brasil pelo artigo 1º, III da CF, o princípio constitucional da não discriminação, o princípio 

da continuidade do contrato de trabalho e o princípio da razoabilidade. 

A fase prévia à contratação compõe-se por vários níveis de negociação, que se 

sucedem antes da celebração do pacto empregatício. A doutrina diverge bastante quanto à 

delimitação de cada um desses níveis, muitas vezes sem diferenciar etapas que possuem, 

ainda que de forma tênue, alguma distinção. Esta divergência explica-se pelo informalismo 

que é próprio ao direito do trabalho, que também se desdobra a esta fase preliminar, sendo 

muito difícil determinar com rigor os limites de cada etapa, já que algumas destas podem, 

inclusive, inexistir. 

Apoiando-se nos ensinamentos doutrinários, pode-se aferir, com alguma 

conformidade, que as negociações preliminares constroem a primeira das etapas que compõe 

a fase pré-contratual, seguindo-se até a efetiva pactuação, o contrato preliminar é momento 

posterior, já avançado nas tratativas e o pré-contrato constitui fase ulterior, a mais próxima da 



50 

 

 

conclusão do contrato principal. Entretanto, reitere-se que não há consenso sobre estas 

diferenciações e como elemento de concordância vê-se que todas estas etapas compõem a fase 

pré-contratual. 

A teoria da responsabilidade civil aplica-se satisfatoriamente para reparar os 

prejuízos advindos desta fase, já que a o Direito Comum, por força do parágrafo primeiro do 

artigo 8º da Consolidação, possui aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho, não só por 

este derivar daquele, mas também pela expressa autorização legal. Assim, caso o proponente, 

futuro empregador, gere reais expectativas de contratação ao trabalhador e, já quando a 

contratação é certa para este, interrompe tais negociações sem qualquer fundamento razoável, 

frustrando as perspectivas do obreiro, deve ressarcir o empregado pelos prejuízos advindos 

desta ruptura, desde que a mesma seja injustificada. 

Os danos causados ao obreiro durante a fase prévia à contratação, quando este 

alimenta justificada expectativa de ser admitido, assim como os decorrentes da lesão aos seus 

direitos fundamentais, especialmente os de personalidade, provocam prejuízos irrefutáveis ao 

trabalhador, pois não participar do mercado de trabalho, além de lhe expor à marginalidade 

social, dificulta o acesso à sua própria dignidade, uma vez que este se privará dos meios 

necessários ao seu sustento e ao de seus dependentes. A indenização decorrente dos mesmos 

pode ter cunho patrimonial ou moral, a depender das provas apresentadas pelo trabalhador, 

sendo possível, ainda, haver a cumulação de tais pedidos em eventuais ações reparatórias. 

Na atualidade o princípio da boa-fé objetiva conforma o principal fundamento da 

responsabilidade civil na fase pré-contratual, atribuindo-se aos contraentes a obrigação de 

proceder com probidade, lealdade e informação em todas as etapas da fase pré-negocial. 

Alia-se a este a tutela da confiança negocial que opera como elemento integrador do 

comportamento das partes e como parâmetro de solução para eventual controvérsia entre a 

efetiva vontade dos negociantes e a declaração manifestada posteriormente. 

Finalmente, tem-se que a Justiça Especializada é competente para processar e 

julgar as ações reparatórias dos danos oriundos da fase pré-contratual, ante a ampliação de sua 

jurisdição com a edição da Emenda Constitucional n. 45 e considerando a redação do artigo 

114 da CF, o qual dispõe que é de competência da Justiça do Trabalho as ações pautadas na 

relação de trabalho. 
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