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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO: REFLEXOS DA 
LEI Nº 13.467 DE 2017 NA EXECUÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA  

 

 

Bruna Vonsik Ribeiro  

 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem por escopo analisar o instituto da prescrição intercorrente na 
Justiça do Trabalho, a qual foi introduzida na Consolidação das Leis do Trabalho, 
com a Lei nº 13.467 de 2017, como examinar seus reflexos perante a execução do 
crédito trabalhista, para averiguar possível violação do princípio da irrenunciabilidade 
do crédito trabalhista. A prescrição intercorrente no direito processual do trabalho 
sempre gerou controversa jurisprudencial, isso porque o Tribunal Superior do 
Trabalho, em sua Súmula 114/TST defende a inaplicabilidade da prescrição 
intercorrente na Justiça do Trabalho, de outra banda, o Supremo Tribunal Federal 
preconiza na Súmula 327/STF que o direito trabalhista admite a prescrição 
intercorrente. Além das referidas Súmulas, a discussão sobre a prescrição 
intercorrente na justiça do trabalho versa sobre a natureza alimentar do crédito 
trabalhista e ao princípio da irrenunciabilidade do crédito trabalhista. Além da 
introdução da prescrição intercorrente, a reforma trabalhista mitigou o princípio do 
impulso oficial na fase de execução do crédito trabalhista, o que se verifica pela 
nova redação do artigo 878, da Consolidação das Leis do Trabalho. Através de 
minuciosa pesquisa bibliográfica, doutrinária, legal e jurisprudencial, pretende-se 
analisar a aplicação do artigo 11-A, da Consolidação das Leis do Trabalho nas 
ações trabalhistas em fase de execução do crédito trabalhista, como a mitigação do 
princípio do impulso oficial, a fim de identificar possíveis prejuízos ao trabalhador e a 
violação do princípio da irrenunciabilidade do crédito trabalhista. 
 
Palavras-chave: Processo do trabalho. Reforma trabalhista. Jurisprudência. 
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 INTERCURRENT PRESCRIPTION IN LABOR JUSTICE: REFLECTIONS OF LAW 
13.467/2017 ON THE EXECUTION OF LABOR CREDIT 

 

 

Bruna Vonsik Ribeiro 

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this article is to analyze the institute of intercurrent prescription in 
Labor Justice, which was introduced in the Consolidation of Labor Laws with the Law 
13.467/2017, examining their effects on the execution of labor credit in lawsuits to 
certificate if is there any violation of principle non-waiver in labor credit. The 
intercurrent prescription in the labor procedural law has been always caused 
controversial jurisprudence, because the Superior Labor Court, in its Precedent 114 / 
TST defends the inapplicability of the intercurrent prescription in the Labor Justice, 
on the other hand, the Supreme Court recommends in Precedent 327 / STF that the 
labor law admits the intercurrent prescription. In addition to the above Precedents, 
the discussion about the intercurrent prescription in labor courts deals with the 
alimentary nature on labor credit and the non-waiver principle on labor credit. In 
addition to the introduction of intercurrent prescription, the labor reform mitigated the 
principle of the official impulse in the execution phase of the labor credit, which is 
verified by the new wording of article 878 of the Consolidation of Labor Laws. 
Through a rigorous bibliographical, doctrinal, legal and jurisprudential research intend 
to analyze the application of article 11-A, of the Consolidation of Labor Laws in labor 
suits in the execution phase of the labor credit, such as the mitigation of the principle 
of official impulse, in order to identify possible losses to the worker and breach of the 
principle of non-waivable labor credit. 
 
Keywords: Procedural law. Labor reform. Jurisprudence. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A prescrição intercorrente consiste na perda da pretensão do direito, ante a 

inércia de seu titular, o que ocorre após a propositura da ação, mais especificamente 

depois do trânsito em julgado, na fase de execução ou cumprimento de sentença. 

No que se refere ao processo do trabalho, o tema da prescrição intercorrente 

sempre gerou controversas, devido a natureza alimentar do crédito trabalhista e ao 

princípio da irrenunciabilidade do crédito trabalhista.  

O instituto da prescrição intercorrente perante a Justiça do Trabalho não era 

expressamente regulamentado na legislação, assim, para a solução dos processos 

trabalhistas em fase de execução, utilizava-se a Súmula 114 do TST e a Súmula 327 

do STF, quais são divergentes. 

Com o advento da Lei nº 13.467 de 2017, a Consolidação das Leis do 

Trabalho foi alterada e recebeu a disciplina da prescrição intercorrente, através do 

artigo 11-A. Destarte, com a introdução do referido dispositivo, restou expresso que 

no âmbito da Justiça do Trabalho ocorre a prescrição intercorrente. 

Insta destacar que, com a alteração promovida pela Lei nº 13.467 de 13 de 

julho de 2017, além da introdução da prescrição intercorrente, o princípio do impulso 

oficial foi mitigado, através da nova redação do artigo 878, da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

Com a introdução da prescrição intercorrente e a mitigação do princípio do 

impulso oficial na legislação trabalhista, questiona-se a violação do princípio da 

irrenunciabilidade do crédito trabalhista, o qual visa proteger o trabalhador, que é a 

parte economicamente mais fraca da relação. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

 

2.1.1 Conceito de prescrição 

 

 A prescrição é um instituto que, em síntese, consiste na perda da pretensão 

do direito, ante a inércia de seu titular no curso do processo. Surgiu com o intuito de 



6 
 

transmitir certeza nas relações jurídicas, haja vista que, há muitos anos, a regra era 

a perpetuidade das ações.  

 Nos termos da doutrina de Humberto Theodoro Júnior: 

 

A prescrição, tal como vigora nos direitos positivos modernos, deita suas 
raízes no direito romano pós-clássico e justinianeu, “quando a exigência de 
certeza nas relações jurídicas se torna essencial na vida negocial, e então 
se faz exprimir na legislação imperial”. 
Registra-se que apenas a partir dos tempos de Teodósio II, foram 
introduzidos, na via legislativa, limites temporais para o exercício dos 
direitos em juízo. (THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 20). 

 

 No que toca as propostas de conceituação da prescrição, o direito alemão 

defende que tal instituto culmina na “extinção da pretensão não exercida no prazo 

legal”, já o direito italiano preconiza que trata-se de “extinção do direito por falta de 

exercício pelo titular durante o tempo determinado pela lei”. (THEODORO JÚNIOR, 

2018, p. 17). 

 O Código Civil brasileiro adotou o modelo oferecido pelo direito alemão, pelo 

qual a prescrição é o instituto que provoca a extinção da pretensão, ante a inércia do 

titular do direito. Assim, se depreende do artigo 189, do Código Civil, que “violado o 

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos 

prazos a que aludem os arts. 205 e 206” (BRASIL, 2002). 

 Os prazos prescricionais previstos nos artigos 205 e 206, do Código Civil, 

referem-se à prescrição da fase de conhecimento do processo, antes do início da 

fase de execução ou cumprimento de sentença.  

 No que se refere à fase de execução ou cumprimento de sentença, o Código 

de Processo Civil de 1973 não disciplinava o instituto da prescrição, mas, o Código 

de Processo Civil de 2015 inovou ao regulamentar a prescrição intercorrente na 

execução por quantia certa.  

 

 Assim, nos termos da doutrina de Humberto Theodoro Júnior: 

 

A prescrição, salvo os casos legais de suspensão ou interrupção, flui 
objetivamente, pelo simples decurso do tempo.  
Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, agora 
adotada expressamente pelo CPC/2015 (art. 921, § 4º), que se verifica 
justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao 
lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. 
(THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 137).  
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 Ainda, referido doutrinador leciona que: 

 

A prescrição, por outro lado, tanto pode referir-se à pretensão condenatória 
como à executória, de modo que, mesmo depois de exercida a ação de 
conhecimento dentro do prazo prescricional previsto, uma nova prescrição 
começa a correr após o trânsito em julgado e que diz respeito à pretensão 
de executar a sentença. (THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 138).  

 

 Sendo assim, infere-se que a prescrição intercorrente aplica-se à fase de 

execução ou cumprimento de sentença, quando o exequente mantém-se inerte, sem 

praticar os atos necessários ao desenvolvimento do processo. 

 Considerando o instituto da prescrição no Processo do Trabalho, em relação 

ao crédito trabalhista, insta destacar que não aplicam-se as disposições do Código 

Civil nas obrigações trabalhistas, ante a existência de normas específicas previstas 

na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 Em que pese no Processo do Trabalho as disposições do Código Civil e do 

Código de Processo Civil quanto à prescrição não se aplicam de forma direta nas 

obrigações trabalhistas, o conceito do instituto da prescrição é semelhante.  

 A prescrição trabalhista está prevista no artigo 7°, XXIX, da Constituição 

Federal de 1988, pelo qual constitui direito do trabalhador a “ação, quanto aos 

créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos 

para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do 

contrato de trabalho” (BRASIL, 1988). O caput do artigo 11, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, também prevê o instituto da prescrição trabalhista. 

 Conforme se depreende dos dispositivos supra, a prescrição do direito de 

ação para o obreiro pode ser quinquenal (cinco anos) ou bienal (dois anos). Ou seja, 

em caso de contrato de trabalho ativo, o trabalhador tem o prazo de cinco anos para 

ajuizar reclamação trabalhista, a partir da data do ato que violou a lei; já no caso de 

contrato de trabalho extinto, o obreiro tem o prazo de dois anos para propor a ação, 

a partir da data da rescisão contratual. 

 Assim, na fase de conhecimento da ação, caso o titular do direito deixe de 

promover os atos processuais, o processo será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

 Após o trânsito em julgado da decisão, na fase de execução ou cumprimento 

de sentença, denomina-se ‘prescrição intercorrente’ a perda da pretensão do direito, 
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diante da inércia de seu titular na realização dos atos processuais necessários a 

satisfação do crédito trabalhista. 

 Tendo em vista que a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, qual 

ocorre na fase de execução do crédito trabalhista, é o objeto central do presente 

artigo, seus aspectos serão estudados no próximo tópico. 

 

 

2.1.2 A prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho 

 

 No que se refere à Justiça do Trabalho, a prescrição intercorrente, verificada 

após o trânsito em julgado da decisão, na fase de execução ou cumprimento de 

sentença, não tinha plena regulamentação na legislação trabalhista.  

 Importante destacar que, a prescrição intercorrente não se confunde com a 

prescrição da ação de execução. Nesse sentido, a doutrina de Bezerra Leite afirma 

que: 

 

Prescrição superveniente à sentença, ou seja, prescrição da ação de 
execução, não se confunde com a prescrição intercorrente, pois esta ocorre 
em razão da paralisação do processo de execução, após ter sido iniciado, 
pelo prazo prescricional previsto para a relação de direito material em 
virtude de inércia do exequente. (LEITE, 2018, p. 1309). 

  

 Devido à inexistência de disposição legal sobre a prescrição intercorrente no 

processo do trabalho antes do advento da Lei nº 13.467 de 2017, a Súmula 114, do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), e a Súmula 327, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), vigentes, eram utilizadas para a solução das lides em fase de execução do 

crédito trabalhista. 

 Ocorre que tais Súmulas são divergentes, haja vista que o enunciado da 

Súmula 114 do TST dispõe que a prescrição intercorrente não se aplica na Justiça 

do Trabalho, de outra banda, o enunciado da Súmula 327 do STF prevê que a 

prescrição intercorrente é admitida no direito trabalhista. 

 Assim sustenta a doutrina de Bezerra Leite: 

 

Nos domínios da execução trabalhista, há dois entendimentos 
inconciliáveis. Para o TST, nos termos da Súmula 114, “é inaplicável na 
Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente”, já para o STF, à luz da 
Súmula 327: “O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente”. 
(LEITE, 2018, p. 1309). 
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  Nesse sentido, ante a oposição entre as Súmulas do TST e do STF, 

nos julgamentos das ações trabalhistas ora era admitida a prescrição intercorrente 

na Justiça do Trabalho, ora tal era afastada. No entanto, o entendimento majoritário 

da jurisprudência era da inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo do 

trabalho, ao teor do enunciado da Súmula 114 do TST. 

 Considerando o momento anterior ao advento da Lei nº 13.467 de 2017, a 

doutrina de Gustavo Filipe Barbosa Garcia dispõe que: 

 

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a prescrição 
intercorrente, ou seja, a que se consuma no curso da ação, mais 
especificamente durante a execução, é inaplicável na Justiça do Trabalho 
(Súmula 114 do TST), pois a execução trabalhista pode ser iniciada até 
mesmo de ofício pelo juiz (art. 878 da CLT), o mesmo ocorrendo quanto ao 
impulso processual (art. 765 da CLT).  
Efetivamente, segundo o art. 765 da CLT, os juízos e Tribunais do Trabalho 
terão ampla liberdade na direção do processo e devem velar pelo 
andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência 
necessária ao esclarecimento delas.  
É certo que, consoante o art. 884, § 1º, da CLT, a matéria que pode ser 
alegada em embargos à execução é restrita às alegações de cumprimento 
da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.  
Essa prescrição, entretanto, não é a intercorrente, pois não se confunde 
com a prescrição da pretensão executiva.  
Assim, apesar do disposto na Súmula 327 do STF, na atualidade, entende-
se que não se aplica ao processo do trabalho a prescrição intercorrente, isto 
é, durante o processamento da ação e da execução trabalhistas. (GARCIA, 
2017, p. 452). 

 

 Para exemplificar que antes da Lei nº 13.467 de 2017 os Tribunais julgavam 

pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente perante a Justiça do Trabalho, insta 

destacar os seguintes julgados: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO 
DO TRABALHO. SÚMULA Nº 114 DO TST. Segundo a diretriz perfilhada 
pela Súmula nº 114 desta Corte, a prescrição intercorrente é inaplicável na 
Justiça do Trabalho. Incólume, assim, o art. 7º, XXIX, da CF. Agravo de 
instrumento conhecido e não provido. (TST, 8.ª T., AIRR-8000-
47.1992.5.07.0002, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 
10/02/2017). 

 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº114 DO COL. TST. Não obstante 
a Súmula nº 327 do STF admita a prescrição intercorrente no direito 
trabalhista, tal precedente tem sido interpretado de forma restrita no âmbito 
desta Justiça Especializada em face do disposto no artigo 878 da CLT, cuja 
norma é no sentido autorizar a execução de ofício pelo próprio Juiz, 
especialmente quando a norma consolidada afasta qualquer necessidade 
de impulso por parte do exequente no sentido de ter o seu crédito satisfeito. 
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Assim, aplicável a orientação contida na Súmula nº114 do TST, restando 
inaplicável nesta Especializada a prescrição intercorrente. (TRT 10ª R.; AP 
0012700-16.2001.5.10.0019; Primeira Turma; Relª Desª Elaine Machado 
Vasconcelos; Julg. 17/05/2019; DEJTDF 28/05/2019). 

 

RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DO TRABALHO. SÚMULA 214 DO 
TST . I - O Colegiado local negou provimento ao agravo de petição, 
confirmando a sentença que decretou a prescrição intercorrente da 
pretensão de recebimento do crédito, em face da inércia dos exequentes 
em indicar meios que possibilitassem o prosseguimento da execução. II - 
Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento, consubstanciado na 
Súmula 114, de que é inaplicável a prescrição intercorrente na Justiça do 
Trabalho. III - Cumpre ressaltar que , nos moldes do artigo 878 da CLT, o 
juiz poderá promover a execução de ofício, revelando-se, pois, incompatível 
com a dinâmica processual trabalhista a aplicação da prescrição 
intercorrente. IV - Assim, a decisão que decreta a prescrição intercorrente 
no processo do trabalho viola o artigo 5º, XXXVI, da Constituição, uma vez 
que obsta a materialização da coisa julgada . V - Recurso de revista 
conhecido e provido". (RR-26700-93.2003.5.03.0003, 5ª Turma, Relator 
Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, DEJT 31/03/2017). 

 

 Destaca-se, ainda, o artigo 2º, inciso VIII, da Instrução Normativa nº 39 de 

2016, em que o Tribunal Superior do Trabalho pronunciou-se pela inaplicabilidade 

da prescrição intercorrente prevista nos artigos 921 e 924, do Código de Processo 

Civil, devido a incompatibilidade da lei processual civil com o processo trabalhista. 

 Todavia, em razão da divergência das Súmulas do TST e do STF, parte dos 

doutrinadores defendia o cabimento da prescrição intercorrente perante a Justiça do 

Trabalho, como é o caso do renomado doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite: 

 

De nossa parte, pensamos ser aplicável a prescrição intercorrente no 
processo do trabalho, como, aliás, prevê o art. 884, § 1º, da CLT, que 
consagra a prescrição como “matéria de defesa” nos embargos à execução. 
(LEITE, 2018, p. 657). 

 

 Juntamente com a posição doutrinária, vários são os julgados que sustentam 

o cabimento da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, in verbis: 

 

Prescrição intercorrente. Cabimento na execução. A prescrição intercorrente 
é cabível na execução, pois é a prescrição referida no parágrafo 1º do artigo 
884 da CLT, ou seja, a prescrição que corre no curso da execução. É o 
caso de se observar a Súmula 327 do STF. (TRT 2ª R.-AP 
00474199224102000, 2ªT., Rel. Juiz Sergio Pinto Martins, DOE 15-2-2005). 

 

EXECUÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A 
prescrição da dívida arguível após a configuração do título executivo judicial 
não se confunde com a prescrição do direito material, e decorre da inércia 
do credor em perseguir o crédito que lhe fora reconhecido, em tácita 
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renúncia a percebê-lo, evitando a eternização da demanda e a sujeição do 
devedor às vontades do Autor. A prescrição intercorrente é de inequívoca 
aplicação no processo do trabalho, por força do artigo 884, parágrafo 1º, da 
CLT, que o Enunciado nº 114 do Tribunal Superior do Trabalho não tem 
poder de revogar, prevalecendo o entendimento superior da Súmula nº 327 
do Supremo Tribunal Federal. Agravo de petição conhecido e desprovido. 
(TRT 10ª R. AP 0009400-42.2002.5.10.0009. Rel. Des. Alexandre Nery de 
Oliveira. 21/09/2012). 

 

  Entretanto, com o advento da Lei nº 13.467/2017, a prescrição intercorrente 

foi regulamentada e passou a ser expressamente admitida no Processo do Trabalho, 

devido à inclusão do o artigo 11-A, na Consolidação das Leis do Trabalho, com a 

seguinte redação: 

 

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no 
prazo de dois anos.                     
§ 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o 
exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.                       
§ 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou 
declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. (BRASIL, 1943). 

  

 Tendo em vista a expressa disciplina da prescrição intercorrente na Justiça 

do Trabalho, na medida em que o trabalhador exequente deixar de promover os atos 

processuais da execução do crédito trabalhista, poderá ser atingido pelo instituto em 

questão.  

 Quanto a justificação da aplicação da prescrição intercorrente na Justiça do 

Trabalho, a doutrina de Carla Teresa Martins Romar sustenta que: 

 

A aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho justifica-se 
com base no art. 884 da CLT que, tratando dos meios de defesa na 
execução (embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação), 
no § 1º assim dispõe: “A matéria de defesa será restrita às alegações de 
cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida”. 
Ora, devendo a prescrição ordinária ser arguida na fase de conhecimento, 
na primeira oportunidade em que a parte que dela se beneficia deve falar 
nos autos, resta evidente que a prescrição a que se refere o § 1º do art. 884 
da CLT é a intercorrente, verificada no curso da execução sempre que, por 
inércia do autor, o processo ficar paralisado por mais de dois anos. 
(ROMAR, 2018, p. 705). 

 

 A doutrina de Mauro Schiavi dispõe que: 

 

A redação do art. 11-A, da CLT deixa expresso o cabimento da prescrição 
intercorrente no processo do trabalho, quando o exequente não cumpre 
determinação judicial no curso da execução, como por exemplos: indicação 
de bens do devedor, informações necessárias para o registro de penhora, 
instauração do incidente de consideração da personalidade jurídica etc. 
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A alteração configura mudança de rota significativa no processo do trabalho, 
pois até então o entendimento era pela não aplicação da prescrição 
intercorrente na execução trabalhista. (SCHIAVI, 2017, p. 76 e 77). 

  

 Tendo em vista a inovação que a Lei nº 13.467 de 2017 trouxe ao disciplinar 

o instituto da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do 

Trabalho aprovou a Instrução Normativa nº 41/2018, cujo artigo 2º prevê o início da 

contagem do prazo prescricional fixado no artigo 11-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho.  

 Assim sendo, o prazo de dois anos somente se inicia quando a intimação ao 

exequente para cumprir determinação judicial na execução for efetivada após 11 de 

novembro de 2017, data inicial de vigência da Lei nº 13.467 de 2017. 

 Para exemplificar a aplicação dos dispositivos, insta destacar os seguintes 

julgados: 

 

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO-
RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11-A DA CLT. Com o 
advento da Lei nº 13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista, a 
prescrição intercorrente passou a ter amparo normativo no Processo do 
Trabalho, materializado no art. 11-A, então acrescido à CLT. no entanto, a 
contagem do prazo de dois anos fixado nesse novel dispositivo, conforme 
art. 2º da Instrução Normativa nº 41/2018 do Colendo TST, somente se 
inicia quando a intimação ao exequente para cumprir determinação judicial 
na execução é efetivada após 11/11/2017, data inicial de vigência da Lei nº 
13.467. Se tal determinação foi exarada anteriormente a esse marco, como 
se tem no caso dos autos, há de prevalecer o entendimento pacificado na 
Súmula 114 do Colendo TST, segundo o qual é inaplicável na Justiça do 
Trabalho a prescrição intercorrente. (TRT 7ª R. AP 0154200-
40.2008.5.07.0009. Rel. Des. Paulo Régis Machado Botelho. 13/05/2019 ).   

 

RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 
13.467/2017. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL . 
Considerando que a matéria controvertida cinge-se a aplicação da 
prescrição intercorrente no processo do trabalho, mormente após a inclusão 
do art. 11-A no Texto Consolidado, há de se reconhecer a transcendência 
jurídica , nos termos do art. 896-A, § 1.º , IV, da CLT, pois se trata de 
questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCESSO NÃO ALCANÇADO PELAS 
ALTERAÇÕES DA LEI N.º 13.467/2017 (ART. 2.º DA IN N.º 41/2018 DO 
TST). O Regional, por meio da decisão recorrida , confirmou a incidência da 
prescrição intercorrente anteriormente à data aludida no art. 2.º da Instrução 
Normativa n.º 41/2018 do TST, ou seja, quando ainda não era aplicável o 
referido instituto no processo trabalhista (Súmula n.º 114 do TST). Assim, 
violou o art. 5.º, XXXVI, da CF, porquanto impediu a regular produção de 
efeitos da coisa julgada formada no processo. Recurso de Revista 
conhecido e provido. (TST. RR 64200-98.1998.5.03.0059. Rel. Ministro Luiz 
José Dezena da Silva. 23/08/2019). 
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 Portanto, com a introdução do artigo 11-A na CLT - Consolidação das Leis 

do Trabalho, restou expresso o cabimento da prescrição intercorrente na Justiça do 

Trabalho, caso o trabalhador exequente mantenha-se inerte na fase de execução ou 

cumprimento de sentença, não cumprindo as determinações do Juízo para o 

prosseguimento da demanda. 

 Ante tal inovação, questiona-se se o instituto da prescrição intercorrente 

viola a natureza alimentar do crédito trabalhista e o princípio da irrenunciabilidade do 

crédito trabalhista, já que o trabalhador pode deixar de receber o crédito trabalhista.  

 Isso porque, grandes empregadores podem utilizar de “laranjas” para ocultar 

o patrimônio, encerrar a atividade da pessoa jurídica, fazendo com que o trabalhador 

deixe de indicar bens do devedor e registrar penhora, deixe de instaurar incidente de 

consideração da personalidade jurídica, dentre outros atos de expropriação, quando 

intimado no prazo previsto em Lei. 

 O doutrinador Homero Batista Mateus da Silva assevera em sua obra que:

  

Há bastante ousadia na redação do art. 11-A, § 1º, ao dizer que o prazo é 
deflagrado toda vez que o exequente deixar de cumprir determinação 
judicial no curso da execução. Isso pode acontecer em numerosas 
hipóteses, bem como pode haver alteração de advogados, incidentes 
processuais, dificuldade de se encontrar o paradeiro do devedor e outras 
esperas intermináveis em busca de bens e ativos societários. A afirmação, 
portanto, deve ser vista com cautela, sob pena de se premiar o caloteiro ou 
de se alimentar a constrangedora estatística de 70% de congestionamento 
de execução – em poucas palavras, sete em cada dez trabalhadores 
“ganham e não levam”. (SILVA, 2018, p. 34). 

 

 No que se refere a prescrição intercorrente, insta considerar, ainda, a nova 

redação que a Lei nº 13.467 de 2017 aplicou para o artigo 878, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, o que será detalhado no próximo tópico.  

  

2.2 A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL 

 

 O princípio do impulso oficial possibilita ao Juiz iniciar e promover, ex officio, 

alguns atos processuais. Na Justiça do Trabalho, ante a existência do jus postulandi, 

a hipossuficiência do trabalhador e o importante aspecto social relativo a satisfação 

do crédito trabalhista, o artigo 878, da Consolidação das Leis do Trabalho previa a 

possibilidade do Juiz ou Presidente ou Tribunal promover atos da execução de 

ofício. (SCHIAVI, 2017, p. 115). 
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 Quanto ao princípio do impulso oficial, o doutrinador Mauro Schiavi assevera 

em sua obra que: 

 

De outro lado, é inerente à função jurisdicional fazer cumprir seus 
comandos condenatórios, que são materializados pelas sentenças que 
proferem. Assim como o juiz tem o poder geral de cautela no processo, 
detém não só o poder, mas o dever de fazer cumprir suas decisões, 
transformando a realidade, a fim de entregar o bem da vida que pertence ao 
credor por direito. Por isso, deve utilizar não só os meios típicos, mas 
também se valer dos meios atípicos executivos, adaptando o procedimento 
às necessidades do caso concreto, a fim de assegurar a eficácia da 
execução em prazo razoável. (SCHIAVI, 2017, p. 115-116). 

  

 Ocorre que a Lei nº 13.467 de 2017 tornou mitigado o princípio do impulso 

oficial, isso porque, com a nova redação do artigo 878, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, a execução promovida de ofício pelo Juiz ou pelo Presidente do Tribunal 

limitou-se ao caso em que o exequente não possui advogado nos autos, in verbis: 

 

Art. 878.  A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de 
ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as 
partes não estiverem representadas por advogado. (BRASIL, 1943). 

 

 Ante a modificação da redação do artigo 878, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, os doutrinadores manifestaram-se. Extrai-se da renomada doutrina de 

Carlos Henrique Bezerra Leite que: 

 

Na prática, o jus postulandi das próprias partes só ocorre em raras 
hipóteses, razão pela qual a execução de ofício no processo do trabalho, 
que traduzia a aplicação enfática do princípio inquisitivo, passa a ser 
admitida excepcionalmente, isto é, apenas quando a parte não estiver 
representada por advogado. (LEITE, 2018, p. 1309). 

 

 O doutrinador Homero Batista Mateus da Silva afirma que: 

 

Pode ser que a Lei 13.467/2017 realmente desejou inibir a desenvoltura dos 
magistrados no andamento processual. No entanto, não se pode ignorar a 
realidade do processo do trabalho, marcado pela assimetria entre a 
capacitação das partes. Mesmo a presença de advogados não é suficiente 
para reequilibrar as forças dos dois polos em fase de execução, pois o 
devedor pode desaparecer sem deixar rastros e sem informar o endereço 
atualizado no processo do trabalho ou nos órgãos públicos, como era seu 
dever, tornando muito difícil saber quantos e quais ofícios legais deverão 
ser expedidos para o rastreamento desse paradeiro. (SILVA, 2018, p. 393). 

  

 Para Mauro Schiavi: 
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A nova redação do art. 878, da CLT impede que o Juiz do Trabalho, caso o 
autor possua advogado, inicie e promova a execução de ofício. Trata-se de 
alteração significativa no processo do trabalho, pois o princípio do impulso 
oficial já está arraigado na Justiça do Trabalho e tem dado resultados 
satisfatórios. O próprio Código de Processo Civil avançou nesse sentido, ao 
majorar os poderes do Juiz de Direito na condução da execução, conforme 
os artigos acima mencionados.  
De outro lado, o fato do Juiz do Trabalho não ter mais o impulso oficial vai 
impulsionar uma série de situações em que haverá o início do curso da 
prescrição intercorrente, caso o exequente não pratique o ato processual 
cabível ao impulso da execução. (SCHIAVI, 2017. P. 117). 

 

 Dessa forma, para dar maior efetividade à prescrição intercorrente, a Reforma 

Trabalhista modificou a redação do artigo 878, da CLT, limitando a possibilidade de 

a execução ser promovida de ofício pelo Juiz ou Presidente do Tribunal para casos 

em que as partes não estiverem representadas por advogado. 

 Infere-se, portanto, que tal modificação no dispositivo supra mencionado não 

contribui para com a efetividade da satisfação do crédito trabalhista, haja vista que o 

trabalhador é considerado hipossuficiente e o empregador, por sua vez, tem maiores 

condições de ocultar seu patrimônio, a fim de não responder por sua obrigação. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 Mediante análise da Lei nº 13.467/2017, conclui-se que a Reforma Trabalhista 

introduziu a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, com o novel artigo 11-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, pondo fim à discussão sobre o cabimento do 

referido instituto no processo trabalhista, tendo em vista a oposição da Súmula 114 

do TST e a Súmula 327 do STF. 

 Outrossim, a Lei nº 13.467 de 2017 modificou a redação do artigo 878, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, mitigando o princípio do impulso oficial, já que a 

execução promovida de ofício pelo Juiz ou pelo Presidente do Tribunal ficou limitada 

ao caso em que o exequente não possui advogado nos autos. 

 Tendo em vista que a Lei nº 13.467 de 2017 ainda não completou dois anos 

de vigência, e que o prazo prescricional fixado no artigo 11-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho somente se inicia quando a intimação ao exequente para cumprir 

determinação judicial na execução for efetivada após a data de 11 de novembro de 

2017 (artigo 2º, da Instrução Normativa nº 41/2018), a jurisprudência não contempla 

grandes exemplos de julgados sobre o tema. 
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 Dessa forma, os Tribunais continuam julgando as ações com fundamento na 

Súmula 114 do TST e na Súmula 327 do STF, quais são divergentes, no entanto 

estão vigentes. Assim, ora é admitida a prescrição intercorrente, ora tal é afastada. 

 Todavia, acredita-se que ante tais inovações o princípio da irrenunciabilidade 

do crédito trabalhista seja violado, pois o trabalhador é considerado hipossuficiente e 

o empregador, por sua vez, tem maiores condições de ocultar seu patrimônio, a fim 

de não responder por sua obrigação. 
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