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A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO DIREITO DO TRABALHO 

 
Vanessa Monteiro Marimba dos Santos1

 

 

RESUMO: O presente artigo versará sobre a prescrição intercorrente no direito do 
trabalho, sendo esta prescrição introduzida no ordenamento jurídico por meio da Lei 
de nº 13.467/20172, e trazendo uma necessidade de interpretação do instituto sobre 
as ações que já se encontravam em curso no momento em qual a lei entrou em 
vigor. Desta forma, o presente trabalho visa esclarecer a possível controvérsia em 
relação à Súmula 114 do TST e as suas conseqüências jurídicas quando a 
prescrição for requerida, por requerimento ou de ofício, em qualquer grau de 
jurisdição, porém no âmbito da execução. 
  
Palavras chave: Prescrição. Intercorrente. Execução. Jurisdição. 

 

ABSTRACT: This article will deal with intercurrent prescription in labor law, this 
prescription being introduced in the legal system by Law 13,467 / 2017, and bringing 
a need for interpretation of the institute on the actions that were already in progress 
at the time which the law came into force. In this way, the present work aims to clarify 
the possible controversy with respect to the Summary 114 of the TST and its legal 
consequences when the prescription is requested, by request or ex officio, in any 
degree of jurisdiction, but in the scope of execution. 
 
Key words: Prescription. Intercurrent. Execution. Jurisdiction. 
 

Sumário: Introdução; 1 A Prescrição; 1.1 A Pretensão; 2 Da Subsidiariedade 
processual ; 3 A prescrição intercorrente; 4 A prescrição intercorrente no Brasil; 5 A 
prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho; 6 Da incidência intertemporal; 7 A 
prescrição intercorrente na prática do TRT-RJ; Conclusão; Referências. 

  

INTRODUÇÃO  

 

 A prescrição intercorrente manifesta neste artigo e referente ao processo do 

trabalho trata-se, na verdade, de uma espécie de desdobramento deste mesmo 

instituto, presente no processo civil. O instituto da prescrição no processo do 

trabalho consiste na extinção de um processo, desde que o exequente se mantenha 

inerte por um período de dois anos. Como entendido até aqui, a prescrição estudada 

                                                           

1  Acadêmica do 10º período do curso de Direito na Uniabeu. 
2  BRASIL. Lei no 13.467 de 13 de julho de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 14/10/2018. 
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possui natureza processual, desta maneira, a regra é que a norma assim que 

vigente seja aplicada aos atos processuais que serão praticados, porém, 

respeitando a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, para que não se perca a 

segurança jurídica. 

A reforma trabalhista, em seu artigo 11-A trouxe tipificada a hipótese da 

prescrição intercorrente, antes da vigência desta lei, essa questão poderia ser 

solucionada através das Sumulas do Tribunal Superior do trabalho, ou até mesmo 

através das Orientações Jurisprudenciais, contudo, como a possibilidade da 

pretensão agora se encontra tipificada em lei, o artigo 8º da CLT3, em seu parágrafo 

2º coíbe a Justiça Trabalhista de legislar por essas normas.  

A grande expectativa da reforma no cerne desta questão se encontra no fato 

de que o Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 114 diz não admitir-se a 

prescrição intercorrente no processo do trabalho contrariando expressamente o 

conteúdo da súmula 327 do STF, onde diz ser possível a prescrição intercorrente. 

Contudo, a grande questão é que há na vigência desta lei há processos em trâmite 

de execução que preenchem os requisitos deste artigo para a pretensão da 

prescrição, porém, o art. 11-A é considerado genérico por alguns doutrinadores 

justamente por não versar e resolver esta questão de direito intertemporal.  

Deste modo, o presente artigo trás em seu bojo a pretensão de identificar e 

explanar sobre os posicionamentos doutrinários de maneira a indagar ideologias em 

que se encontram estes impasses existentes. 

  

 

1 A PRESCRIÇÃO  

 

A idéia de prescrição teve origem no direito romano-germânico e, de acordo 

com Sílvio Venosa, para Clóvis Beviláqua4, este instituto tinha o condão de dar 

estabilidade e segurança para as transações jurídicas daquele tempo, de modo que 

antes da existência do Direito Pretoniano, de 242 a. C., as pretensões e causas 

jurídicas eram exigidas a qualquer tempo, ou seja, eram perpétuas. 

                                                           

3  BRASIL. Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm.Acesso em: 14/10/2018. 
4  BEVILÁCQUA, Clovis apud VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil (Parte Geral), v.1 – 3 ed. 
São Paulo: Atlas. 2003.  
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O instituto da prescrição já fora confundido com o da decadência e também 

já esteve associado à extinção da possibilidade do direito de ação. Hoje possuímos 

a clareza de que a prescrição trata-se da extinção da pretensão quando o titular, ou 

exequente, no que tange a prescrição intercorrente, não a exerce no período que a 

lei prevê, contudo, não há que se falar em extinção do direito violado ou do direito de 

ação.  

O Código Civil5 em seu artigo 189 determina: “Art. 189: Violado o direito, 

nasce à pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os 

artigos 205 e 206.”, sendo assim, tem-se o entendimento que a prescrição refere-se 

a perca da pretensão. 

Para outros doutrinadores, como Barbosa Moreira6 e Humberto Theodoro 

Júnior7, o instituto da prescrição trata-se de fato jurídico, sendo ele excepcional na 

tentativa de neutralizar a eficácia da pretensão, mas não a extinguindo. De acordo 

com estes doutrinadores, na prescrição há o nascedouro  de um contra direito onde 

o devedor passa a ter a faculdade para exercê-lo conforme o artigo 487 do Código 

de Processo Civil8, que diz que a prescrição e ou a decadência não podem ser 

reconhecidas antes que as partem tenham a possibilidade de se manifestar em juízo 

sob a alegação.  

Neste mesmo sentido, o doutrinador Nery Junior9 se posiciona: “Quem alega 

a prescrição não nega o direito pleiteado pelo autor da demanda, apenas alega fatos 

extintivos, que tendo por conteúdo um conteúdo um direito seu, afasta os efeitos dos 

atos constitutivos da demanda alvitrados por quem a propôs.” 

Ou seja, de uma maneira técnica, temos por entendimento que o instituto da 

prescrição, não afasta em si o direito material a ela conexo, mas prejudica o direito 

processual, visto que ela pode ser argüida em qualquer grau de jurisdição,  incluindo 

os tribunais superiores, que já não discutem mais a matéria de fato e de direito. 

                                                           

5  BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 15/10/2018. 
6  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre pretensão e prescrição no sistema do novo             
Código Civil brasileiro. Revista Trimestral de Direito Civil. v.11, jul/set, 2002, p.67. 
7  THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2007, p. 49. 
8  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13/10/2018. 
9  NERY JÚNIOR, Nelson. Soluções Práticas de Direito - Nery, v. 2, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 199. 
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Em via de regra, no nosso ordenamento jurídico, as ações argüidas de  

prescrição e que contém os requisitos para ela legalmente preenchidos na fase de 

execução, são extintas com resolução do mérito, é o que determina o inciso I do 

artigo 487 do CPC combinado com o inciso V do artigo 924 do mesmo código, pois 

são vistos como matéria de natureza de ordem pública pela doutrina majoritária. 

 

  

1.1 A pretensão 

 

Como instituído até aqui pela doutrina majoritária, o instituto da prescrição 

visa consolidar a perda da pretensão, porém é preciso vislumbrar que a incidência 

da pretensão ocorre uma norma jurídica confere a alguém um direito que seja 

subjetivo. Ou seja, ao ser violado este direito, surge para o agente detentor do direito 

prejudicado a possibilidade de exigir que esse direito seja reparado e respeitado. 

Francesco Carnelutti10 afirma: “A pretensão nasce quando uma das partes 

afirma contra a outra que lhe concorre, em conflito de interesses, a proteção do 

direito.” 

Como se trata de um direito subjetivo, pode-se entender que há a faculdade 

em exigir, ou seja, a proteção ou até a reparação ao direito violado deve ser 

considerada uma pretensão. E, existindo o interesse, poderá ser exigido através da 

ação.  

Certo que a pretensão é um antecedente de maneira lógica à propositura de 

qualquer ação, se esta não for existente resulta na carência de interesse processual 

tendo como efeito a extinção do processo com a resolução do mérito. 

 

 

2 DA SUBSIDIARIEDADE PROCESSUAL 

 

Em nosso ordenamento jurídico brasileiro, possuímos o direito processual 

civil como fonte subsidiária do direito do trabalho, positivado pelos Artigos 769 da 

CLT e Artigo 15 do Código de Processo Civil Brasileiro. 

 

                                                           

10  CARNELUTTI, Francesco. Lezioni di diritto processuale civile, Padova: Cedam, 1986.. 
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Art. 769 CLT- Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte 
subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for 
incompatível com as normas deste Título. 
 

Art. 15 CPC – Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, 
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhes serão 
aplicadas supletiva e subsidiariamente. 

 

A CLT, por sua vez, em seu artigo 889, estabeleceu que nos processos de 

execução devem-se praticar os preceitos que regem o processo executivo fiscal, 

utilizado pela Fazenda Pública em cobrança de dívida ativa, mais precisamente a lei 

6.830/801011, entendimento consolidado pelo Art. 40 da CLT 

Art. 889 – Aos trâmites e incidentes do processo da execução são 
aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, os 
preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança 
judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.  
 
Lei 6.830/80  
Art. 40 – O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.  
 
§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 
devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento 
dos autos. 
 
§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 
serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.  
 
§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.  
 
 

Com fundamento neste artigo acima citado, o TST editou a Súmula 114: “É 

inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente”. Modulando, desta 

maneira, os efeitos da subsidiariedade da Lei 6.840/80 na justiça do trabalho.    

 

 

3 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

 

 Possuímos a prescrição intercorrente positivada em nosso Código de 

Processo Civil brasileiro, este constitui causa para a extinção ou a suspensão da 

execução. Esse instituto só pode acontecer em processos em curso, de modo que a 

                                                           

11 BRASIL. Lei nº 6.830/80. Lei de Execuções Fiscais.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6830.htm. Acesso em: 10/10/2018.   
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prescrição na fase de execução só poderá ocorrer depois de sentença de mérito em 

que determine uma obrigação. De acordo com o caso em tela é mister ter a noção 

que esse instituto é cabível em embargos. 

Após a vigência da lei e na prática, o que ocorre é que a prescrição se 

caracteriza com a inércia do exequente. Em sua obra, Sérgio Pinto Martins12, ratifica 

que o instituto da prescrição intercorrente visa evitar a perpetuação da execução, 

desta maneira, ela visa dar uma estabilidade e um equilíbrio para a ordem jurídica. 

Alargando as estacas a respeito do respectivo assunto, acrescenta José 

Manoel Arruda Alvim13, sobre a prescrição intercorrente: 

“É aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso 
do processo, ao possível direito material postulado, expressado na 
pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia 
continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal 
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. 

 

 

4 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO BRASIL 

 

Antes mesmo de ser promulgada a Constituição da República Federativa do 

Brasil em 1988, o Supremo Tribunal Federal já havia considerado aplicável no direito 

trabalhista do Brasil  a incidência da prescrição intercorrente e para corroborar esta 

afirmativa, tivemos em 12 de dezembro de 1963 uma sessão plenária que editou o 

enunciado da súmula 327 do STF com o seguinte conteúdo: “O Direito Trabalhista 

admite a prescrição intercorrente.” e não sendo o bastante, ainda publicou a 

Instrução Normativa nº 39/2016, aprovada pela Resolução nº 203/2016 após o 

advento do atual Código de Processo Civil, que trouxe a impossibilidade de aplicar a 

prescrição intercorrente. Porém, antes mesmo de discutir a respeito da  competência 

material atual do STF, nós devemos recordar que a constituição que vigia no Brasil a 

esta época era a de 1967, onde a matéria trabalhista era de competência da Corte 

Suprema.  

Percebemos de uma maneira interpretativa, que a súmula 327 do STF 

possui, de fato, um enunciado genérico, não contendo as explicações para a sua 

aplicação. Contudo, em 03/11/1980, o Tribunal Superior do Trabalho editou a 

Súmula 114 do TST: “É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. 

                                                           

12 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
13 ARRUDA ALVIM, José Manoel de. Da prescrição intercorrente. In: CIANCI, Mirna (coord.). 
Prescrição no código civil: uma análise interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005.   
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Destaca-se que esta mesma súmula foi mantida pela Corte Trabalhista na 

Resolução 121 de  21/11/2003.  

A partir deste ponto, a doutrina começou a discutir calorosamente, em 

diversas teses a respeito da constitucionalidade da Súmula do TST  e a questão em 

relação à competência ou incompetência do STF para discutir a matéria trabalhista. 

Coube ao  Supremo Tribunal Federal, após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, deixar de examinar a matéria trabalhista, porém,  sustentou que a mesma 

não mais possuía cunho constitucional. 

Apesar de se observar a contraditoriedade das súmulas, as mesmas 

convivem até hoje em nosso ordenamento jurídico. Contudo, com a entrada em vigor 

da Lei 13.467/17, que versa sobre a reforma trabalhista, o legislador colocou fim a 

essa discussão sobre a aplicabilidade do instituto quando altera o Art. 11-A da CLT, 

determinando a ocorrência da prescrição intercorrente, informando a quem se aplica 

o prazo, o momento processual no qual ela ocorre, a competência e o termo inicial 

da contagem.  

Observamos na prática que a lei foi além, ela preveniu que a Justiça do 

Trabalho legislasse criando ou restringindo direitos previstos legalmente ou até 

mesmo criando obrigações não previstas em lei, seja por intermédio de súmulas ou 

enunciados jurisprudenciais.  

Por agora em diante, nenhum Tribunal Regional ou o Tribunal Superior do 

Trabalho poderá aplacar as hipóteses incluídas no artigo 11-A da CLT, que estipula 

ser cabível a prescrição intercorrente depois do decurso de dois anos a partir do 

momento em que o exequente deixar de cumprir a determinação judicial no curso da 

execução.  

 

 

5 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Embora restasse esta dúvida sobre a incidência ou não da prescrição 

intercorrente na justiça do trabalho, haviam doutrinadores como Sérgio Pinto 

Martins14 e Valentim Carrion15 já defendiam que a prescrição mencionada no 

                                                           

14 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 2018 

15 CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das leis Trabalhistas. 41 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 
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parágrafo 1º do artigo 884 da CLT só poderia ser interpretada como a prescrição 

intercorrente, quando a parte poderá alegá-la nos embargos, pelo fato da prescrição 

ser cabível na fase de execução. Então, vejamos:  

Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o 
executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual 
prazo ao exeqüente para impugnação.  
§ 1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento 
da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. 

 

 

Como sabemos que só após a sentença teremos efetivamente a 

consolidação da dívida e deste modo a possibilidade de alegação da prescrição, 

aquela da fase de cognitiva, se extingue com o trânsito em julgado do título 

executivo judicial, ou seja, a prescrição descrita no parágrafo 1° do Art. 884 da CLT 

,qual seria, se não a intercorrente. 

Sendo assim, segundo os autores, a própria CLT em si já regularia a 

prescrição intercorrente, mesmo que chamada de maneira genérica somente de 

prescrição, não sendo aplicável a subsidiariedade da lei 6.840/80. Porém, mesmo 

com este entendimento, se prevalecia a posição da Súmula 114 do TST na Justiça 

do Trabalho, refutando completamente a tese acima. 

Mesmo desta maneira, o posicionamento do TST pode ter sido atenuado 

pelo SDI-1 (Seção Especializada em Dissídios Individuais) em 02/04/2009, nos 

autos do processo nº E-RR 693.039/2000.6 onde ficou decidido que a inércia das 

partes poderia acarretar a aplicação da prescrição intercorrente nas ações 

trabalhistas, mesmo com a existência da Súmula 114 do TST, esta restringe-se aos 

casos em que o andamento do processo depende do juiz do trabalho (partes não 

assistidas por advogado) e não quando há a paralisação por omissão ou descaso 

dos interessados. Na íntegra: 

A Seção Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal 
Superior do Trabalho decidiu hoje (02), por maioria de votos, que a 
inércia das partes pode acarretar a aplicação da chamada 
“prescrição intercorrente” (perda do direito de ação no curso do 
processo) nas ações trabalhistas. Embora haja jurisprudência do TST 
(Súmula 114) no sentido de que a prescrição intercorrente não 
alcança a execução trabalhista, o entendimento majoritário da SDI-1 
no julgamento de hoje foi o de que a súmula restringe-se aos casos 
em que o andamento do processo depende do juiz do Trabalho, e 
não quando o processo é paralisado por omissão ou descaso dos 
próprios interessados16. 

                                                           

16 Disponível em: 
http://www.tst.jus.br/home?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_15
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Esta decisão ensejou a jurisprudência para os Tribunais Regionais do 

Trabalho que assim começaram a decidir as ações, constituindo a tese explícita nas 

ementas a seguir transcritas: 

“Embora se trate de matéria controvertida, haja vista o conteúdo 
aparentemente antagônico da Súmula 114 do TST, não admitindo a 
prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, e da Súmula 327 
do STF, admitindo-a, predomina o entendimento de que a 
incidência desse instituto deve ser analisado caso a caso, 
identificando-se o responsável pela paralisação do processo, de 
forma a evitar que se prestigie o devedor inadimplente, em detrimento da 
efetividade da coisa julgada.” TRT-5 - AP: 
776000519995050023 BA 0077600-05.1999.5.05.0023, 1ª. TURMA, 
Data de Publicação: DJ 14/12/2011 
“Com base nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, 
admite-se, excepcionalmente, a declaração da prescrição 
intercorrente na seara trabalhista, quando demonstrado que o 
exequente se omitiu diante de providência que somente ele poderia 
adotar e desde que observado rigorosamente o art. 40 da Lei 
n. 6.830/80, na forma disposta nos arts. 889 da CLT e 234 do 
Provimento Geral Consolidado deste Tribunal, bem ainda nas 
Súmulas 327 do STF e 114 do TST, interpretadas conjuntamente. 
No caso destes autos, existiam atos de execução que poderiam ser 
realizados, de ofício, pelo magistrado “a quo”, afastando a 
aplicação da prescrição intercorrente.” TRT14 - AP 147500 RO, 
Des. Maria Cesarineide de Souza Lima, 1ª Turma, DJe TRT-14 
04/04/2011 
“(...) - A prescrição intercorrente, segundo a orientação do TST, só 
é admissível se a paralisação do processo se der por culpa do 
exeqüente e de modo que impeça o impulso oficial. Não é o que 
ocorreu no caso dos autos. - Preliminar rejeitada. Recurso ordinário 
provido. Determinado o prosseguimento da execução trabalhista.” 
TRF3 - RO 4837 SP, Rel. JUIZ CONVOCADO ERIK GRAMSTRUP, 
5ª Turma, 07/08/2006. 
 
 

Contudo, a jurisprudência do TST refutou esta tese, negando 

a existência da possibilidade da prescrição intercorrente no âmbito trabalhista e 

determinando o retorno dos autos às varas do Trabalho de Origem para o 

prosseguimento na execução.  

Então, para solucionar este problema no trâmite processual, o Legislador, 

em 13/07/2017 edita e o presidente Michel Temer sanciona e publica a Lei 

13.467/2017 que altera o Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), passando assim a  determinar 

que ocorra a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Esta lei entrou em 

vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação gerando uma nova controvérsia 

no âmbito jurídico: Visto que agora existem requisitos a ser preenchidos para a 

                                                                                                                                                                                     

_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=10157&_15_articleId=287567&_15_version
=1.0. Acesso em: 24/09/2018 
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caracterização da prescrição intercorrente, como este instituto será aplicado nas 

ações que já se encontram em curso e que preencham tais requisitos?  

A partir da Lei 13.467/2017 e a inclusão do Art. 11-A na CLT não mais 

se discute a existência ou incidência da prescrição intercorrente no processo 

trabalhista. Porém, passou a reinar a controvérsia sobre a decretação de ofício pelo 

juiz, de maneira que, em ações que as partes não estão assistidas por advogados, 

cabe ao juiz promover o impulso de ofício, inclusive a promoção da execução. 

Então, se é da competência do juízo promover o impulso, poderia 

o juiz decretar de ofício a prescrição intercorrente de ato em que a própria justiça do 

trabalho deveria se manifestar? Não soa razoável que esta resposta possa ser 

positiva. Se fosse, estaria ferindo diretamente alguns princípios constitucionais e 

processuais, principalmente o princípio do contraditório e o da ampla defesa em prol 

dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, igualmente  

constitucionais. 

 

 

6 DA INCIDÊNCIA INTERTEMPORAL 

 

Ultrapassado a incidência da prescrição intercorrente propriamente dita, vem 

à tona a sua aplicação ou não sobre os processos de execução que já se encontram 

em curso. Em resumo: aplica-se apenas às novas execuções? Traçando um 

paralelo com o direito processual civil, de maneira a interpretar com seu auxílio, 

mediante a vigência da lei 13.105/15, onde a prescrição intercorrente alcançou as 

execuções em curso, seria indiscutível que a aplicabilidade da norma seria cabível 

em todos os processos. Atentando-se ainda que o CPC/2015, em seu artigo 332, §1º 

determina que o juiz o faça de ofício.  

Marcelo Moura17, em sua obra, faz menção de que a decretação de ofício 

pelo juiz terá seu reconhecimento automático de maneira limitada, só sendo 

admissível nas instâncias ordinárias, conforme preceitua a Súmula 153 do TST. 

Deste modo, não seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nos 

recursos que fossem de natureza extraordinária (recursos de revista e embargos), 

muito menos em liquidação ou execução de sentença. 

                                                           

17 MOURA, Marcelo. Curso de Direito do Trabalho. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
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Ocorre que a omissão do legislador sobre este tema resulta em, no mínimo, 

duas vertentes doutrinárias.  

De um lado, temos processualistas como Melchíades Rodrigues Martins18, 

Neusa Moura19, Marcos Scalércio20 e Túlio Martinez Minto21 defendem a aplicação 

da norma de ofício pelo juiz, desde que se tenha transcorrido o prazo de dois anos. 

Segundo Melchíades Rodrigues: 

Se a Constituição Federal Brasileira estipula que os créditos 
resultantes das relações de trabalho estão sujeitos ao prazo 
prescricional de cinco anos, para os trabalhadores urbanos ou rurais, 
e até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho 
(art. 7º, XXIX), os atores sociais a ela vinculados também estarão 
obrigados a observá-los, sob pena de ferir a segurança jurídica e a 
confiança que se deve inspirar todo o Estado de Direito. 
 

 

Por outro lado, temos autores como Maurício Godinho Delgado22 e Carlos 

Henrique Bezerra Leite23, que consideram a aplicação retroativa e automática da 

prescrição intercorrente de ofício incompatível com os princípios norteadores do 

direito do trabalho, principalmente no que se refere ao princípio da imparcialidade do 

juiz. Estes autores alegam que a medida promoveria o afastamento do processo do 

trabalho como um instrumento constitucional, legal, moral, adequado, célere, e 

democrático de acesso à justiça do trabalho e aos direitos fundamentais. 

Apesar desse contexto e da obrigação do magistrado em sentenciar, 

posições controvertidas foram adotadas. Como o caso do processo nº 

002940044.2002.5.02.0055 da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo em que o 

magistrado extinguiu a execução por força do reconhecimento da prescrição 

intercorrente, considerando assim que não houve manifestação nos autos para que 

houvesse o prosseguimento da execução há mais de dois anos. Inconformada com 

a decisão, a exeqüente  interpôs recurso de agravo de petição ao TRT da 2ª Região. 

                                                           

18 MARTINS, Melchíades Rodrigues. Prescrição e sua declaração de ofício – lei nº 11.280/06 
– aplicação no direito e processo do trabalho. In Revista LTr, ano 74, março, 2010. p.274. 
19 MOURA, Neusa. A prescrição trabalhista e as alterações legislativas. In VILLATORE, 
Marco Antônio; HASSON, Rolando (coord.). Estado e atividade econômica: o direito laboral em 
perspectiva. Curitiba: Juruá, 2007. p. 305. 
20 SCALÉRCIO, Marcos. Prática de audiência trabalhista conforme o novo . São Paulo: LTr, 
2016. p.123. 
21 MINTO, Túlio Martinez. Prática de audiência trabalhista conforme o novo CPC. São 
Paulo: LTr, 2016. p.123. 
22 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito processual do trabalho. 5 ed. São 
Paulo:LTr, 2009. p.259 

23 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 16 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. 
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A 3ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região destacou que a decisão fora proferida 

antes da vigência da lei 13.467/2017 e que “a aplicação do instituto não pode 

surpreender a parte cujo direito era garantido ou, ao menos, não defeso pela 

legislação então vigente”. 

O acórdão in verbis: 

PROCESSO TRT Nº 00294004420025020055 - 3ª TURMA AGRAVO 
DE PETIÇÃO AGRAVANTE: IONEIDE OLIVIA DE SOUSA 
AGRAVADO: COLUMBIA VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATR LTDA 
OUTROS 2 ORIGEM: 55ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO. 
 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DO TRABALHO. 
Tendo em vista o disposto na Súmula nº 114 do C. TST e na Tese 
Jurídica Prevalecente nº 06 deste Regional, não há se falar em 
prescrição intercorrente no processo trabalhista. Agravo de petição 
da exequente a que se dá provimento. A exequente interpõe o 
AGRAVO DE PETIÇÃO de fls. 198/207. A reclamante ora agravante 
apresenta inconformismo em face da decisão de fls. 195, que 
extinguiu a execução por força do reconhecimento da prescrição 
intercorrente. É o relatório. 
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo 
de petição.  
MÉRITO [...]Prescrição intercorrente Inicialmente, deve ser 
salientado que a decisão recorrida foi proferida em 07/08/2017, 
anteriormente, portanto, à vigência da Lei nº 13.467/2017, que 
inseriu o art. 11-A na CLT, e que dispõe sobre a prescrição 
intercorrente nas execuções trabalhistas. Sendo assim, não cabe 
aplicação do referido dispositivo legal, consoante leciona Homero Batista 
Mateus da Silva (Comentários à Reforma Trabalhista, p. 203): 
“No caso da prescrição intercorrente, (art. 11-A), parece claro que ela 
somente disparará a partir da entrada em vigor da nova lei. Não 
poderá o magistrado, a pretexto de aplicar a reforma trabalhista, 
procurar processos parados há dois anos e cravar a prescrição 
intercorrente retroativa. Isso aparece com destaque na obra de 
Pontes de Miranda, acima citada: no Volume 6 do célebre Tratado de 
Direito Privado, o mestre alagoano enfatiza que esse tipo de situação 
equivale à criação de uma nova modalidade de prescrição sobre a 
pretensão deduzida pela parte. Logo, ela somente tem valor a partir 
de sua criação”. 
 

 
Recordando-se que o início da contagem de prazo para a ocorrência da 

prescrição intercorrente é o momento em que o exequente deixa de cumprir 

uma determinação judicial no curso da execução, não se torna difícil enxergar que 

tal mandamento judicial, de maneira hipotética, pode ter sido registrado antes da 

vigência da Lei 13.467/2017, e, ao esgotar o prazo de dois anos (agora na vigência 

da lei 13.467/2017) ser considerado a prescrição intercorrente. 
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Contudo, não é este o pensamento do Juiz Ben-Hur Silveira Claus24 em sua 

obra. Segundo este juiz, há dois problemas na redação do Artigo 11-A da CLT, o 

primeiro problema que, caso nunca tenha havido esta tal determinação judicial para 

o exequente cumprir, não haveria o início do prazo para a prescrição intercorrente, 

ou seja, enquanto não houver uma intimação ao exeqüente, não poderia começar a 

correr o prazo de dois anos. O segundo problema apontado por Ben-Hur, é que a 

prescrição intercorrente deve ser empregada sempre no momento para frente, deste 

modo, com a vigência da lei 13.467/2017, só seria possível a decretação da 

prescrição a partir de 11/11/2019, alicerçando seu pensamento e sustentando na 

idéia de que o CPC teve a cautela de estabelecer este preceito de direito 

intertemporal. O autor vislumbra como solução a proposta de uma combinação entre 

o artigo 11-A da CLT com o artigo 40 da Lei 6.830/80, por força do artigo 889 da 

CLT, suspendendo-se então a execução por até um ano antes de se disparar o 

cronômetro que abre tempo para a prescrição intercorrente. Menciona: “Essa 

determinação é feita na mesma oportunidade do arquivamento dos autos ou em 

momento posterior. Nunca antes!” Porque, se fizermos antes estaremos dando ao 

credor trabalhista uma tutela inferior àquela que o sistema de direito oferece ao 

credor tributário e ao credor quirografário”. 

 

 

7 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA PRÁTICA DO TRT-RJ 

 

Ao serem questionados sobre essa questão controversa, a Juíza Titular da 

70ª Vara do Trabalho, Elisabeth Manhães e o Juiz Múcio Nascimento Borges, titular 

da 33ª Vara, ambos do TRT do Rio de Janeiro disseram que até o momento da 

publicação deste artigo não haviam recebido nenhuma Resolução ou Informe de 

maneira oficial sobre o tema da prescrição intercorrente emitido pelo TST ou TRT-RJ 

que fossem direcionados especificamente aos magistrados. Segundos estes juízes, 

houve em novembro de 2017, um pedido direto da Presidência do TRT a todos os 

magistrados para que, antes da decretação em massa de reconhecimentos de 

prescrições intercorrentes, fossem intimados os exequentes que preenchessem os 

requisitos do instituto para que estes pudessem suprir a omissão em suas ações, 

                                                           

24 CLAUS, Ben-Hur Silveira. Execução Trabalhista em Perguntas e Respostas de Acordo 
com o Novo CPC. 2 ed. Minas Gerais: Fórum, 2017. 
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para que deste modo, pudessem ser preservados o direito ao contraditório e ampla 

defesa. 

Sobre o início da contagem do prazo de prescrição, os juízes tiveram 

posicionamentos diferentes. O juiz Múcio Nascimento, considera que a decretação 

só possa ser sentenciada depois de passado o prazo de dois anos após a vigência 

da lei 13.467/2017, mesmo que haja mandamento judicial pretérito à lei.  De maneira 

diferente pensa a juíza Elisabeth Manhães, esta considera que, caso já tenha 

havido intimação ao exequente para se manifestar acerca da inércia, e, transcorrido 

o prazo de dois anos sem que o tenha feito, não há óbice para a imediata 

decretação.  

Contudo, ambos foram unânimes no pensamento de não considerarem a 

aplicação da suspensão da execução, conforme preceitua o artigo 40 da lei 

6.830/80, pois entendem que a subsidiariedade não é necessária e nem aplicável 

neste caso, visto que a situação de encontra expressa na CLT a partir de agora. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto neste artigo vale-se ressaltar que a incidência e 

aplicação da prescrição intercorrente na justiça do trabalho no Brasil nunca foi uma 

matéria pacífica. Antes mesmo da Constituição de 1988 já havia a diferença entre os 

posicionamentos do STF e do TST, tanto que coabita, até hoje, as súmulas 327 do 

STF e 114 do TST, sendo indiscutivelmente conflituosas. Após anos de tentativas de 

conjugação das súmulas, de forma jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho 

firmou a sua posição acerca da inaplicabilidade da prescrição intercorrente na justiça 

do trabalho.  

Contudo, com o grande volume de ações que a justiça do trabalho possuiu, 

incluindo a necessidade de uma celeridade processual e uma promoção da justiça e 

o caráter prioritário que a justiça especializada do trabalho deveria conceder ao 

jurisdicionado por tratasse de verbas alimentícias, o legislador se viu direcionado a 

expressar em lei a aplicação da prescrição intercorrente com o fundamento  

doutrinário de que o processo de execução trabalhista precisa ter um fim, mesmo 

tendo em vista que muitos autores vêem de forma temerária esta redução de direitos 
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ao exequente. Por outro viés, há o argumento de que todo crédito prescreve e não 

poderia ser diferente com o crédito trabalhista. 

Desta forma, o legislador, na mesma lei em que institui a ocorrência da 

prescrição intercorrente na justiça do trabalho, também impediu que o judiciário 

legislasse sobre a matéria, restringindo direitos e criando obrigações através de 

súmulas e enunciados jurisprudenciais não previstos em lei. 

No que tange as dúvidas acerca da decretação de ofício pelo magistrado e 

relação ao direito intertemporal, tema omisso na letra da lei, podemos concluir ter 

encontrado um fim a este impasse, visto que, a recente Instrução Normativa de nº 41 

do TST, editada em 21.06.2018, explica que a aplicação das normas processuais 

previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, alteradas pela Lei nº 13.467, de 13 

de julho de 2017 e com eficácia a partir de 11 de novembro de 2017, é imediata, 

sem atingir, no entanto, situações pretéritas iniciadas ou consolidadas sob a égide 

da lei revogada e que o fluxo para a prescrição intercorrente será contado a partir do 

descumprimento da determinação judicial a que alude o § 1º do art. 11-A da CLT,  

desde que feita após 11 de novembro de 2017, ou seja, não importando, deste 

modo, a data de ajuizamento da ação trabalhista, mas sim,  a data da determinação 

judicial descumprida. 
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