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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetiva o estudo da aplicabilidade da prescrição intercorrente na 

justiça do trabalho sob o prisma dos direitos fundamentais trabalhistas. A abordagem é 

feita através do estudo de doutrina especializada, além da análise das súmulas 327 do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e 114 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Traz 

os aspectos negativos e positivos do instituto em meio a um Poder Judiciário 

sobrecarregado e busca discutir o limite entre a proteção do direito fundamental do 

trabalhador e a proteção do princípio da celeridade processual, os quais, conclui-se que, 

quando em conflito, devem ser resolvidos por meio da ponderação de valores. 

 

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Justiça do trabalho. Súmulas (Direito). 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to study the applicability of co-prescription in the labor court 

through the prism of labor fundamental rights. The approach is via the specialized 

doctrine study, as well as analysis of 327 precedents of the Supreme Court (STF) and 

114 of the Superior Labor Court (TST). Brings the negative and positive aspects of the 

institute in the middle of a judiciary overwhelmed and discusses the boundary between 

the protection of the fundamental right of workers and the protection of the principle of 

speedy trial, which, it is concluded that when in conflict, should be solved by weighting 

values. 

 

Keywords: Fundamental rights. Labor justice. Precedents (Law). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Art. Artigo 

CF/88 Constituição Federal de 1988 

CLT Consolidação das Leis Trabalhistas 

CPC Código de Processo Civil 

LC Lei Complementar 

LEF Lei de Execução Fiscal 

STF Supremo Tribunal Federal 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

TST Tribunal Superior do Trabalho 

RE  Recurso Extraordinário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 11 

2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS APLICADOS À ESFERA TRABALHISTA

 ........................................................................................................................................ 12 

2.1 Considerações acerca dos direitos fundamentais ............................................. 12 

2.1.1 Delimitação conceitual e definição ............................................................... 12 

2.1.2. Breve abordagem histórica e filosófica: dimensões .................................... 14 

2.1.3. Características .............................................................................................. 18 

2.1.4. A norma de direito fundamental e sua posição nuclear ............................. 19 

2.1.5. A dignidade da pessoa humana ................................................................... 22 

2.2 Os Direitos fundamentais do trabalho .............................................................. 24 

2.2.1 Definição e titularidade ................................................................................ 24 

2.2.2 Os direitos fundamentais do trabalhador em sede infraconstitucional .. 25 

2.2.3 Eficácia das normas de direito fundamental do trabalho ........................ 26 

3 ASPECTOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO SALARIAL: DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS E 

CARACTERÍSTICAS ................................................................................................. 28 

3.1 Conceito e fundamento legal da prescrição intercorrente .............................. 28 

3.2. Conceito e classificação do crédito trabalhista ................................................ 29 

3.3 Características e garantias da proteção salarial .............................................. 32 

3.3.1 Características da proteção salarial ............................................................. 32 

3.3.2 Garantias constitucionais ............................................................................. 33 

4. A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA JUSTIÇA 

DO TRABALHO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

TRABALHISTAS ......................................................................................................... 35 

4.1 Garantia do direito ao trabalhador ................................................................... 35 

4.2 Visão doutrinária e jurisprudencial da prescrição intercorrente na seara 

trabalhista .................................................................................................................. 37 

4.3 Aplicabilidade sumular ...................................................................................... 40 

4.3.1 Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal ................................................. 41 

4.3.2 Súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho........................................... 43 

4.4 Execução Trabalhista ......................................................................................... 44 

4.5 Benefícios práticos da aplicabilidade da prescrição intercorrente ................ 47 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 53



11 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As atuais relações de trabalho marcam uma época voltada para a proteção 

crescente do trabalhador e da sua família, e a prescrição de um crédito oriundo da 

relação laboral - de natureza alimentar, portanto imprescindível a uma vida digna -, 

pode ir de encontro a fundamentos constitucionais que prezam pela dignidade humana 

tão visada juridicamente. 

A análise acerca da aplicabilidade da prescrição intercorrente do crédito 

trabalhista na Justiça do Trabalho sob o prisma dos direitos fundamentais da pessoa 

humana vem a ser o objeto da presente pesquisa. 

A abordagem será feita por meio de pesquisa doutrinária, normativa e 

jurisprudencial, especialmente das súmulas 327 do STF e 114 do TST, além de análise 

empírica, e tem por finalidade responder as questões-problema propostas: A prescrição 

intercorrente é aplicável à execução trabalhista? Sua aplicabilidade fere algum princípio 

constitucional? Há divergência acerca da matéria? 

Com estas indagações, busca-se demonstrar a inaplicabilidade da prescrição 

intercorrente na Justiça do Trabalho quanto às verbas trabalhistas tendo em vista o bem 

jurídico tutelado, e também visualizar a necessidade de uma pacificação jurisprudencial 

e doutrinária da matéria. Para tanto, são utilizados os métodos hipotético-dedutivo, 

qualitativo, histórico, exploratório e bibliográfico, sem deixar de ser comparativo 

quanto às Súmulas 114 do TST e 327 do STF, e o presente trabalho está desenvolvido 

em 5 (cinco) seções. 

Primeiramente, após esta introdução, serão conhecidos alguns aspectos dos 

direitos fundamentais gerais e do trabalhador. 

Logo, em seguida, são conceituados o que a doutrina moderna define como o 

instituto da prescrição intercorrente, do princípio da proteção salarial e do crédito 

trabalhista, bem como serão explanadas suas principais características.  

Por fim, são estudadas as Súmulas 114 do TST e a 327 do STF, suas 

efetividades, características, pontos positivos e negativos ao serem aplicadas, para se 
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chegar a um entendimento consolidado entre aqueles que ocupam a esfera trabalhista, 

arrematando-se com as considerações finais. 

2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS APLICADOS À ESFERA TRABALHISTA 

 

A Constituição da República Federativa promulgada em 1988 elevou os valores 

sociais do trabalho a fundamento da República e inseriu o trabalho no rol dos Direitos 

Sociais, explicitando, de forma exemplificativa, diversos direitos básicos em seu artigo 

7°, que, mesmo inseridos na Carta Magna, necessitam, para sua efetivação, da 

inconteste atuação do Estado. 

Para o estudo do princípio da intangibilidade salarial na perspectiva de proteção 

a esses valores sociais fundamentais, torna-se imprescindível considerar, primeiramente, 

as origens, as delimitações e os conceitos dos próprios direitos fundamentais, para, 

então, partir para um olhar sobre o princípio em questão. 

 

2.1 Considerações acerca dos direitos fundamentais  

 

 Algumas considerações primordiais são necessárias para delimitação do objeto 

do presente trabalho acerca da teoria dos direitos fundamentais. 

 

2.1.1 Delimitação conceitual e definição  

 

Considerando-se como ponto de partida a terminologia utilizada pela 

Constituição Federal Brasileira, que em vários dispositivos utiliza como expressões 

sinônimas, direitos humanos, direitos e liberdades fundamentais, direitos fundamentais 

da pessoa humana, entre outras, elege-se, para os fins do presente trabalho, a distinção 

entre os termos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 

Canotilho (2003), ao distinguir os dois termos, sustenta que os direitos humanos, 

têm validade para todos os povos possuindo dimensão intertemporal e universal, já com 

relação aos direitos fundamentais, aponta que são os direitos institucionalmente 

garantidos em uma ordem jurídica concreta, logo, limitados pelo espaço e pelo tempo. 
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Para Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p 35-40), na diferenciação pretendida, deve-

se, primeiramente, observar o critério espacial de aplicabilidade dessas espécies de 

direitos, e, a seguir, o seu grau de efetividade:  

Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos 

fundamentais’) comumente utilizados como sinônimos, a explicação 

corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o 

termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 

determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria 

relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 

posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os 

povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 

supranacional (internacional). [...] 

Além disso, importa considerar a relevante distinção quanto ao grau de 

efetiva aplicação e proteção das normas consagradoras dos direitos 

fundamentais (direito interno) e dos direitos humanos (direito internacional), 

sendo desnecessário aprofundar, aqui, a idéia de que os primeiros que – ao 

menos em regra – atingem (ou, pelo menos, estão em melhores condições 

para isto) o maior grau de efetivação, particularmente em face da existência 

de instâncias (especialmente as judiciárias) dotadas do poder de fazer 

respeitar e realizar estes direitos.  

 

Paulo Bonavides (2008), no início do seu estudo acerca da Teoria dos Direitos 

Fundamentais, aponta o uso das expressões sob análise de forma indistinta na literatura 

jurídica, diferenciando-os no sentido que o emprego da locução direitos do homem ou 

direitos humanos decorre da tradição histórica do direito anglo saxão e latino, 

respectivamente, sendo a expressão direitos fundamentais a utilizada pela maioria dos 

autores alemães.  

Sem maiores digressões sobre a terminologia, mas com a finalidade de se evitar 

ambiguidades, a despeito das posições doutrinárias sobre a terminologia, será adotada 

no presente trabalho a expressão Direitos Fundamentais, cuja definição a seguir em 

síntese será apresentada.  

 Maurício Godinho Delgado (2007) estabelece que direitos fundamentais são as 

prerrogativas ou vantagens jurídicas estruturantes da existência, afirmação e projeção da 

pessoa humana e de sua vida em sociedade.  

Para a busca de uma definição que contemple a magnitude dessa categoria de 

direitos é imprescindível que se considere a dignidade da pessoa humana como vetor 

fundamental de um Estado Democrático de Direito, organização estatal essa, concebida 
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para Marcus Orione Gonçalves Correia (2004), no contexto de uma sociedade livre, 

justa e solidária. 

No contexto do Estado Democrático de Direito
1
, a definição de direitos 

fundamentais é imprescindível para que se evite o ato de se restringir essa categoria de 

direitos exclusivamente às disposições literais incorporadas nos textos constitucionais, o 

que, por certo, desencadeia patente injustiça social. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2001), buscando uma definição da categoria de direito em 

estudo, apresenta a distinção entre direitos fundamentais formais e materiais da seguinte 

forma: 

[...], ou seja, aqueles que por seu conteúdo e importância (fundamentalidade 

material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera 

de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem 

como, as que pelo seu objeto e significado possam lhes ser equiparadas, 

tendo, ou não, assento na constituição formal.  

 

Assim, os direitos fundamentais devem ser considerados não somente sob a 

dimensão objetiva, mas também a partir de uma dimensão subjetiva, como direitos de 

determinação do verdadeiro e justo conceito de cidadania, a ponto de regularem as 

relações do cidadão com o Estado, bem como, as relações entre particulares, como 

forma de manutenção de aspectos elementares de uma vida livre e digna, em uma 

sociedade justa e solidária. 

 

2.1.2. Breve abordagem histórica e filosófica: dimensões 

 

Para Canotilho (2003), os direitos fundamentais são dotados das seguintes 

funções: função de defesa ou liberdade, função de prestação social, função de prestação 

perante terceiros e função de não-discriminação.  

Na função de defesa ou liberdade, constata-se a proibição de ingerências do 

Estado na esfera jurídica dos particulares; na função de prestação social, o Estado tem 

                                                           
1
 Na ordem evolutiva o Estado de Direito, aquele erigido no princípio da legalidade da liberdade e 

igualdade formais, o império das leis, o Estado do laissez faire. A passagem do Estado de Direito para o 

welfare state marca a saída de um estado abstencionista norteado pelo princípio da liberdade para um 

Estado interventor, pautado no princípio da igualdade material. Estado Democrático de Direito, é aquele 

que busca a realização do bem estar social sob a égide de uma lei justa e que assegure a participação mais 

ampla possível do povo, no processo político decisório - Estado este concebido no contexto de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 
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como finalidade principal a promoção do bem estar social, através da instituição e 

efetivação de políticas públicas; na função perante terceiros, o Estado tem a função de 

proteção dos cidadãos em relação a práticas ofensivas aos direitos fundamentais 

praticados nas relações entre os particulares; na função de não-discriminação, que, para 

Canotilho (2003), abrange todos os direitos de forma a garantir o tratamento isonômico 

aos indivíduos na sociedade. 

Para a compreensão das funções dos direitos fundamentais reconhecidas pela 

quase unanimidade da doutrina é necessário através de uma breve abordagem histórica 

dessa categoria de direitos que acompanha a dinâmica da História permeada sempre por 

transformações políticas, econômicas e sociais, perpassando-se  superficialmente 

também por alguns aspectos da filosofia do direito. 

O reconhecimento dos direitos fundamentais é fenômeno recente na história, 

embora na Antiguidade, especialmente na Grécia e em Roma se verificou o 

estabelecimento das diretrizes fundamentais da vida e da existência humana, dadas as 

especificidades daquelas sociedades. 

A Magna Charta Libertatum do século XIII, a Declaração de Direitos (Bill of 

Rights) de 1668, na Inglaterra e a Declaração dos Direitos (Bill of Rights) do Estado da 

Virgínia, de 1776 - obviamente considerando-se a restrita aplicabilidade dessas cartas 

em razão da sociedade da época e os seus destinatários específicos - são marcos para a 

evolução dos direitos fundamentais. Entretanto, a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão da Revolução Francesa, aprovada pela Assembleia Nacional Francesa em 

1789, certamente foi o ponto crucial histórico para o reconhecimento dos direitos civis e 

políticos individuais, com a vertente vinculativa ao Estado de Direito da época, de matiz 

liberal em razão das aspirações da burguesia.  

Acerca do fundamental papel da Declaração Francesa, especialmente em razão 

da sua universalidade, Paulo Bonavides (2008, p. 562) considera: 

A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade 

humana, enquanto valores históricos e filosóficos nos conduzirão sem óbices 

ao significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal da 

pessoa humana. A universalidade se manifestou pela primeira vez, qual 

descoberta do racionalismo francês da Revolução, por ensejo da célebre 

Declaração dos Direitos do Homem de 1789.  
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Em 1791, foram promulgadas as Constituições Francesas e a Constituição dos 

Estados Unidos da América, que restaram por reconhecer diversos direitos, tais como a 

liberdade de ir e vir, a liberdade de reunião o direito de petição entre outros. 

Em 1793, a França promulgou uma nova Constituição, que definiu de forma 

mais clara e completa os direitos fundamentais dos indivíduos, aprofundando o conceito 

de liberdade como um poder que pertence ao homem, o direito à vida, à igualdade, à 

intimidade, dentre outros. 

Com as revoluções burguesas na Inglaterra, América e França, que puseram fim 

aos governos absolutistas, surge o Estado Liberal que tem como fundamento a 

propriedade privada dos meios de produção. Esse período histórico traz o conceito de 

Estado de Direito submetido a uma Constituição que resguardava os direitos individuais 

e políticos, mas, que, no entanto, garantia essa reservada apenas à classe 

economicamente hegemônica. 

A construção da ideia de liberdade do homem perante o Estado, com base na 

concepção burguesa da ordem política eram os ideais da liberdade burguesa contra os 

ideais do absolutismo, o indivíduo contra o Estado (privado versus público), os 

denominados direitos de primeira dimensão. 

A Revolução Industrial, considerada como um processo de transformação da 

ordem econômica e social, tem como marco a segunda metade do século XVIII, com a 

mecanização do setor têxtil e sucessivos avanços tecnológicos que passaram das 

máquinas de fiar ao tear hidráulico ou mecânico, que ganharam maior capacidade com a 

descoberta do vapor força motriz e posteriormente a descoberta da eletricidade. 

Além dos avanços técnicos até então desconhecidos, esse novo período da 

História contou com um grande contingente de mão de obra disponível e barata, em 

decorrência da expulsão do homem do campo, que foi fundamental para a Revolução 

Industrial e para a lógica do capitalismo, premissa do Estado Liberal, qual seja, a busca 

de maiores lucros em relação aos investimentos integralizados na tecnologia da época 

em detrimento do trabalho. 

No contexto da liberdade individual, a miséria se alastrou, colocando em risco a 

hegemonia do próprio Estado Liberal, que foi enfrentado com o surgimento de ideias 

socialistas, comunistas e anarquistas. Nesse diapasão, observa-se, no fim do século XIX 

e início do século XX, a preocupação de vários textos constitucionais com a questão 
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social, marco do constitucionalismo social, baseado nos fins solidários e de justiça 

social, em que o Estado evoluiu de uma posição absenteísta para uma postura ativa de 

ator fundamental para o bem estar social, através de atuação prestacional. 

Como exemplos paradigmáticos desse  momento histórico cite-se a Constituição 

Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 1917, a Declaração Soviética dos Direitos 

do Povo e do Explorado, de 1918, a Constituição de Weimar, de 1919 e a Carta do 

Trabalho da Itália (Carta Del Lavoro), de 1927. 

Paulo Bonavides (2008), no estudo dessa segunda dimensão dos direitos 

fundamentais, que se solidificou sob a égide do Estado de Direito com o predomínio dos 

direitos sociais, culturais e econômicos, informa que esses direitos passaram 

inicialmente por um ciclo de baixa normatividade ou eficácia duvidosa na medida em 

que exigiam do Estado determinadas prestações materiais, pois, que somente após a 

Segunda Guerra Mundial ocorreu a consagração dos direitos fundamentais de segunda 

geração em larga escala em constituições e pactos internacionais. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, datada de 10 de dezembro de 

1948, é certamente o grande marco de internacionalização dos direitos sociais. 

Nessa linha evolutiva, com a consolidação do Estado Democrático de Direito a 

partir da segunda metade do Século XX, Bonavides (2008, p. 564) refere-se aos direitos 

fundamentais de terceira, quarta e quinta dimensão, os primeiros imbricados na 

solidariedade de uma coletividade indeterminada (direitos difusos), exemplificados no 

direito ao meio ambiente e no direito do consumidor, os direitos de quarta geração uma 

dimensão máxima de universalização referentes à democratização, a informação e ao 

pluralismo e por fim os direitos de quinta dimensão relacionando o direito à paz com 

um direito fundamental. 

A sintética abordagem filosófica tem como ponto de partida as teses 

jusnaturalistas que reconheceram a existência de direitos pertencentes à essência do 

homem, o que para os seus opositores transformaram a positivação dos direitos 

fundamentais em mera declaração, de outro lado às teses juspositivistas, partindo da 

premissa que onde não há lei não há direitos, e, assim, os direitos fundamentais somente 

existiriam a partir da efetiva positivação, desta forma anteriormente a esse marco o que 

se observa é a mera expectativa de direito. 
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As teses realistas surgem como crítica ao jusnaturalismo e ao juspositivismo, 

onde o problema de fundo não é o reconhecimento dos direitos fundamentais, mas sim a 

implementação e efetivação pragmática desses direitos. 

O papel da Filosofia do Direito não pode ser desprezado na análise mesmo que 

panorâmica da teoria geral dos direitos fundamentais. As três principais teorias, quais 

sejam: o jusnaturalismo, o juspositivismo e o realismo, longe de se excluírem, 

certamente contribuíram e contribuem para o reconhecimento dos direitos fundamentais. 

Antonio Enrique Pérez Luño (1995) prega a harmonização das três vertentes 

teóricas, a partir do entendimento que o jusnaturalismo trata da positivação dos direitos 

humanos no plano filosófico, o positivismo no plano jurídico e o realismo no plano 

político. 

 

2.1.3. Características  

 

Os direitos fundamentais são dotados das seguintes características: 

a) historicidade: são históricos como qualquer direito; nascem, modificam-se e 

desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa-liberal e evoluem, ampliam-

se, com o correr dos tempos; 

b) inalienabilidade: são direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são de 

conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a todos (erga 

omnes), deles não se podem desfazer, pois são indisponíveis; 

c) imprescritibilidade: o exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre 

só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica. Em relação a eles não se 

verificam requisitos que importem em sua prescrição. Vale dizer assim, que nunca 

deixam de ser exigíveis. Pois prescrição é um instituto jurídico que somente atinge, a 

exigibilidade dos direitos patrimoniais, não a exigibilidade de direitos personalíssimos, 

ainda que não individualistas, como é o caso. Sendo sempre exercíveis e exercidos, não 

há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade 

pela prescrição; 
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d) Irrenunciabilidade: não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles 

podem até não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se admite que sejam 

renunciados. 

 

2.1.4. A norma de direito fundamental e sua posição nuclear 

 

Feitas as considerações sobre a terminologia, o conceito, a evolução e 

perspectivas filosóficas e apresentadas as características dos direitos fundamentais, 

impõem-se o estudo da norma de direito fundamental. 

Robert Alexy (2008), estudando as teorias que norteiam a definição das normas 

de direitos fundamental, menciona a estreiteza de se considerar tão somente as normas 

diretamente expressas por enunciados da Constituição, o que denomina de disposições 

de direitos fundamentais, mas ainda, pela legislação infraconstitucional (normas 

adstritas), mas a necessária distinção entre regras e princípios, considerando que as duas 

categorias constituem-se em dois tipos de normas.  

A distinção acima referida é a base da teoria da justificação dos direitos 

fundamentais e constitui elemento essencial para todas as suas dimensões. Nesse 

contexto, o autor conclui que: 

Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida do possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, 

desenvolvendo o conceito de mandamento de otimização, que são 

caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de 

que a medida devida de sua satisfação não depende somente das 

possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas, estas últimas 

determinadas pelos princípios e regras colidentes, ao contrário das regras que 

contém, portanto determinação no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível. (ALEXY, 2008, p. 86) 

 

O mesmo autor defende, ainda, que, na hipótese de conflito entre regras, a 

questão se resolve no âmbito da subsunção. Já na colisão entre princípios somente pode 

se estabelecer entre princípios válidos, o que se aplica é a ponderação através da 

máxima efetividade. 

A definição do significado do termo princípio e as suas diferenças em relação às 

regras não é simples e muito menos pacífica, como pondera Maria Hemília Fonseca 

(2009) ao apresentar os diversos critérios de distinção, especialmente àqueles propostos 
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por Canotilho (2003), com relação ao grau de abstração, a determinabilidade na 

aplicação ao caso concreto, o caráter de fundamentalidade no sistema de fontes do 

direito, os princípios como Standards e por fim a natureza normogenética, que se 

diferenciam da proposta de Alexy (2008), que uma norma é um princípio em razão da 

sua estrutura como um mandamento de otimização.  

Alexy (2008), ao sustentar o seu teorema da colisão de princípios, rechaça a 

ideia de princípios absolutos, apresentando como fundamentação de sua tese ao analisar 

um ordenamento jurídico que inclua direitos fundamentais, argumentando que existem 

interesses individuais e coletivos e na existência de um princípio coletivo absoluto, logo 

o mesmo não poderá sofrer limitação e vice e versa. 

Na sequência, explanando sobre a dignidade da pessoa humana na constituição 

alemã, parte do pressuposto que existe uma regra da dignidade humana e um princípio 

da dignidade humana: 

Por isso é necessário que se pressuponha a existência de duas normas da 

dignidade humana: uma regra da dignidade humana e um princípio da 

dignidade humana. A relação de preferência do princípio da dignidade 

humana em face de outros princípios determina o conteúdo da regra da 

dignidade humana. Não é o princípio que é absoluto, mas a regra, a qual, em 

razão de sua abertura semântica, não necessita de limitação em face de 

alguma possível relação de preferência. [...] ele prevalecerá com maior grau 

de certeza sobre outros princípios [...] há razões jurídico-constitucionais 

praticamente inafastáveis para uma relação de precedência em favor da 

dignidade humana. (ALEXY, 2008, p. 114) 

 

Em síntese, as normas de direito fundamental possuem caráter duplo, ou seja, ao 

mesmo tempo podem se exteriorizar como regras ou como princípios, mas tal situação 

não interfere na nota de jusfundamentalidade. 

Marcus Orione Gonçalves Correia (2004) destaca a posição de Alexy e a 

inconteste dificuldade para a definição de norma de direito fundamental, apresentando 

as seguintes conclusões do doutrinador alemão: 

1) os direitos fundamentais seriam os topologicamente considerados como 

tais, os que não estão na topologia, mas são fundamentais a partir da estrutura 

anterior e os que são materialmente fundamentais, 

2) as normas de direito fundamental, apesar de originariamente serem 

concebidas a partir da idéia de princípios, podem possuir caráter duplo 

(princípios/regras). 

3) os direitos fundamentais geram direitos subjetivos (a ações negativas do 

Estado, ao não impedimento de ações do cidadão, a afetação de situações 

jurídicas inclusive de terceiros e à não eliminação de posições jurídicas de 

seu titular - e mesmo a ações positivas do Estado e de terceiros).  
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Correia (2004) analisa a norma de direito fundamental não de forma isolada, mas 

no seu conjunto dos interesses que são indispensáveis, esposando a seguinte tese: 

Assim, defendemos a tese da jurisprudência espanhola, segundo a qual a 

essencialidade do direito estaria ligada à parte do direito que é simplesmente 

indispensável para que os interesses juridicamente protegidos sejam 

efetivamente protegidos, resultando reais, concretos. Sem este núcleo o 

direito tutelar seria simplesmente uma ficção, nunca concretizável. Assim, 

não bastaria a observância do disposto no art. 5º da Constituição, mas de todo 

e qualquer direito materialmente fundamental, que passe a oferecer garantia 

da substância dos direitos humanos. 

Destarte vamos além: para a defesa dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, não basta que esta se faça apenas no âmbito dos arts. 5 a 11 da 

Constituição Federal. É indispensável que se compreenda que existem 

direitos fundamentais, como extensão destes, que se encontram 

‘esparramados’ por toda a Constituição. Como exemplo, teríamos vários dos 

direitos previdenciários, previstos como direitos fundamentais no art. 6º, se 

encontram elencados nos arts. 194 e seguintes da Constituição Federal. Sem a 

preservação destes últimos, não há como se pretender a construção deste 

direito fundamental da pessoa humana. Como se garantir o direito à 

previdência social, v. g., sem a observância da preservação do valor real dos 

benefícios previdenciários. Sem os segundos, o primeiro seria apenas uma 

ficção. A efetividade, portanto, dos direitos fundamentais se encontram, 

muitas das vezes, além do disposto no art. 5º da Constituição Federal. E indo 

mais além ainda (e na forma permitida pelo art. 5º, § 2º, da Constituição 

Federal), há que se buscar a defesa também dos direitos fundamentais da 

pessoa humana previstos em acordos dos quais o Brasil seja parte.  

 

A norma de direito fundamental deve ser analisada à luz do dirigismo 

constitucional, que se caracteriza pela conformação do elemento político a partir da 

Constituição, traduzindo-se no efeito explícito para a atuação do Estado. 

A teoria da Constituição dirigente estabelece a vinculação do legislador como 

consequência do caráter de projeção para o futuro e que põe a realidade como tarefa a 

partir da sistemática adotada pela da Constituição Portuguesa de 1976, com enfoque às 

formas de direção, ao desvio do poder legislativo, à natureza da função legislativa e à 

amplitude da liberdade de conformação (que não se traduz em discricionariedade). 

Necessário que se ressalte que José Joaquim Gomes Canotilho (2003) 

reformulou em parte sua teoria para admitir uma maior abertura da constituição às 

deliberações democráticas, a partir do paradigma português inserido em tempos de 

direito comunitário.  

A posição primitiva de Canotilho (2003) se coaduna de forma perfeita com os 

mandamentos constitucionais brasileiros. O bloco constitucional dirigente cria para o 

Estado a obrigação de concretização das normas da constituição dirigente, que está 
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vinculada a um processo de modernidade, na busca da justiça social, afinal não há como 

se negar que a constituição brasileira de 1988 reconheceu a jusfundamentalidade dos 

direitos sociais, aí incluídos os direitos fundamentais dos trabalhadores. 

 

2.1.5. A dignidade da pessoa humana 

 

No que se refere à posição nuclear dos direitos fundamentais em dado 

ordenamento jurídico sob a égide de um Estado Social Democrático de Direito, a 

dignidade da pessoa humana deve ser considerada como o verdadeiro e único 

fundamento de todo o sistema e vetor de interpretação, com patente superioridade 

axiológica. 

Jorge Miranda (2008, p. 168) pressupõe “a autonomia vital da pessoa, a sua 

autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades públicas e às outras 

pessoas”. 

Na mesma esteira, Canotilho (2003, p. 363) pontua que: 

a afirmação da integridade física e espiritual do homem como dimensão 

irrenunciável da sua individualidade autonomamente responsável; a garantia 

da identidade e integridade da pessoa através do livre desenvolvimento da 

personalidade; a libertação da angústia da existência da pessoa mediante 

mecanismos de sociabilidade, dentre os quais se incluem a possibilidade de 

trabalho e a garantia de condições existenciais mínimas. 

 

Flávia Piovesan (2004) entende que a dignidade da pessoa humana trata-se de 

verdadeiro princípio matriz ao assegurar que:  

A dignidade da pessoa humana, [...] está erigida como princípio matriz da 

Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a 

interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora “as 

exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a 

todo o sistema jurídico brasileiro”. [...] É no valor da dignidade da pessoa 

humana que a ordem jurídica encontra seu próprio sentido, sendo seu ponto 

de partida e seu ponto de chegada, na tarefa de interpretação normativa. 

Consagra-se, assim, dignidade da pessoa humana como verdadeiro 

superprincípio a orientar o Direito Internacional e o Interno. 

 

A significação da dignidade da pessoa humana está vinculada à ideia de que o 

homem não é mero objeto do Estado e de terceiros. Para Sarlet (2006, p. 60), “elevá-la 

como direito significa considerar o homem como o centro do universo jurídico.”. 
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A dignidade da pessoa humana como metaprincípio, como vetor da existência do 

próprio Estado, deve ser conceituada como princípio de caráter absoluto, assim, não há 

de se admitir que a dignidade da pessoa humana se concretize através tão somente dos 

direitos de liberdade de primeira dimensão, mas ao reclamar a atuação efetiva e positiva 

do Estado através dos direitos sociais. 

O Brasil, seguindo a tendência do constitucionalismo contemporâneo, 

incorporou expressamente ao seu texto o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, inciso III, da CF/88), definindo-o como fundamento da República e do Estado 

Democrático de Direito.  

Não há como se conceber um Estado Democrático de Direito que tenha como 

fim único a proteção de direitos e garantias em face do Estado, na medida em que como 

já dito, o fundamento desse Estado deve ter a dignidade da pessoa humana como fim 

primeiro, desta forma como Ingo Wolfgang Sarlet (2002, p.333/334) preceitua que “a 

dignidade reclama a atuação estatal positiva que não se efetiva se os direitos sociais são 

desconsiderados.”. E ainda perfaz o pensamento que: 

Por direitos sociais entende a potencialidade que detém todo ser humano, de 

agir, de receber, de obter do Estado, garantias pelo mesmo, asseguradas quer 

em sede constitucional, quer por normas ordinárias. Os direitos sociais, como 

gênero, têm por titular toda pessoa humana, independente de sexo, de idade, 

de cor, de estado civil, de condição religiosa, submetida à determinada 

organização política. O sujeito passivo dos direitos sociais é o Estado.  

 

Os direitos sociais têm por objeto determinada forma de prestação de serviço, 

correspondente ao trabalho, ao lazer, à saúde, à educação, entre outros, na Constituição 

Federal Brasileira, descritos no artigo 6º e decorrem – quer no Brasil, quer no plano 

internacional –, do compromisso civilizatório em busca da justiça social. Nessa linha de 

pensamento, Jorge Luiz Souto Maior (2000, p. 145) traz que: 

[...] Em segundo lugar, importa compreender que os direitos sociais são o 

fruto do compromisso firmado pela humanidade para que se pudesse 

produzir, concretamente, justiça social dentro de uma sociedade capitalista. 

Esse compromisso em torno da eficácia dos Direitos Sociais se 

institucionalizou em diversos documentos internacionais nos períodos pós-

guerra, representando também, portanto, um pacto para a preservação da paz 

mundial. Sem justiça social não há paz, preconiza o preâmbulo da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho). Quebrar esse pacto significa, 

portanto, um erro histórico, uma traição aos nossos antepassados e também 

assumir uma atitude de irresponsabilidade com relação às gerações futuras. 

Os Direitos Sociais (Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social, com 

inserção nas Constituições) constituem a fórmula criada para desenvolver o 

que se convencionou chamar de capitalismo socialmente responsável. 
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2.2 Os direitos fundamentais do trabalho 

 

A Constituição Federal estabelece os fundamentos do Estado Brasileiro no artigo 

1° e são eles: a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho 

e da livre cidadania, o pluralismo político. 

 

2.2.1 Definição e titularidade 

 

Por tudo quanto exposto, especialmente no que se refere à dignidade da pessoa 

humana como principal fundamento de um Estado Democrático de Direito, a 

conceituação aqui considerada será a mesma já apresentada por ocasião da explanação 

acerca da teoria geral dos direitos fundamentais, qual seja, aquela apresentada por Sarlet 

(2001) buscando uma definição da categoria dos direitos fundamentais, que apresenta a 

distinção entre direitos fundamentais formais e materiais, ou seja,  

[...] aqueles que por seu conteúdo e importância (fundamentalidade material), 

integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de 

disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem 

como as que pelo seu objeto e significado possam lhes ser equiparadas, 

tendo, ou não, assento na constituição formal. 

 

Assim, os direitos fundamentais dos trabalhadores não são apenas aqueles 

expressos na Carta Magna de 1988, mas também todos aqueles que têm seu conteúdo 

finalístico baseado na dignidade da pessoa humana, independentemente da posição 

desses direitos na estrutura normativa. 

O art. 5º, §2º, da CF/88, insere, de forma expressa, outros direitos fundamentais 

além daqueles dotados de constitucionalidade formal, mas que se identificam com o 

conteúdo da dignidade da pessoa humana. 

Não se pode negar que o catálogo de direitos fundamentais dos trabalhadores 

expressos na Constituição Federal é amplo, mas isso não significa de forma alguma que 

outros direitos, consagrados, quer no nível infraconstitucional, ou internacionalmente, 

ou mesmo implicitamente, estejam excluídos de fundamentalidade, sob pena se negar a 

própria razão de ser de um Estado Democrático de Direito. 
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Os direitos fundamentais dos trabalhadores consagrados na Constituição Federal 

de 1988 não gozam do atributo da universalidade da mesma forma que outros direitos 

fundamentais, sendo certo que o trabalhador é titular deles, na qualidade de pessoa e 

cidadão, tais como aqueles catalogados no artigo 5° e os outros direitos sociais 

expressos no artigo 6° da Constituição Federal de 1988. 

O conteúdo e o alcance do artigo 7° da CF/88 obriga a análise da expressão 

“trabalhadores”, utilizada no caput do dispositivo.  

Muito se discute se a expressão sob comento refere-se somente aos trabalhadores 

subordinados definidos na  Consolidação das Leis do Trabalho e os avulsos por 

disposição expressa do texto constitucional, o que parece um desacerto, senão uma 

verdadeira mácula ao fundamento do Estado Social Democrático de Direito, que se 

funda na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho. 

Essa interpretação restritiva, que se sobreleva na interpretação da Constituição, 

relega, não apenas os autônomos, mas inclusive outras categorias que não os 

empregados e os avulsos, a uma verdadeira situação de desamparo. 

Não se diga que uma interpretação sistemática do artigo 7° da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, por exemplo, demonstra que o dispositivo deve ser 

interpretado em sua literalidade gramatical em razão de direitos expressos como o 

descanso semanal remunerado, que não poderiam ser aplicados a outras categorias de 

trabalhadores que não aqueles subordinados. 

O sistema constitucional de proteção aos trabalhadores não pode ser excludente, 

na medida em que isso não se coaduna com o princípio vetor, já inúmeras vezes 

mencionado, da dignidade da pessoa humana como o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais. 

 

2.2.2 Os direitos fundamentais do trabalhador em sede infraconstitucional 

 

Os direitos fundamentais dos trabalhadores estão inseridos no Título II, Capítulo 

II da Constituição Federal, logo, se submetem à aplicabilidade imediata do artigo 5°, 

§1° e no rol da cláusula pétreas do artigo 60, §4° e a abertura material consagrada no 

artigo 5°, §2°. 
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O artigo 7° da Constituição Federal arrola os direitos fundamentais dos 

trabalhadores, consignando de forma expressa a natureza exemplificativa do dispositivo, 

ao inserir, a frase além de outros que visem à melhoria da condição social. 

A expressão acima referenciada demonstra que não apenas o rol do artigo 7°, 

mas também outros direitos expressos na Constituição, tais como, o direito à liberdade 

sindical, os direitos de participação dos trabalhadores, são direitos fundamentais, mas 

também aqueles direitos fundamentais em sentido material, por seus atributos, 

importância e conteúdo relacionado à dignidade da pessoa humana, inclusive 

positivados nas normas decorrentes da autonomia privada coletiva, quais sejam, os 

acordos e convenções coletivas de trabalho. 

 

2.2.3 Eficácia das normas de Direito Fundamental do Trabalho 

 

Conforme já apresentado, os direitos fundamentais em todas as suas dimensões 

são fruto da evolução da própria sociedade. Em um primeiro momento, surge a função 

de defesa da liberdade do cidadão em relação ao Estado, que, a seguir, em caráter 

evolutivo, fora concebido no papel de promoção do bem estar dos cidadãos através da 

adoção de políticas públicas ativas. 

A Constituição Federal de 1988, de forma literal, nos termos do artigo 5º, § 1º, 

conduz ao entendimento que todos os direitos fundamentais, sem exceção, possuem 

aplicabilidade imediata. Em síntese, as normas de direito fundamental do trabalho 

produzem efeitos não somente na proteção deste em relação ao Estado, mas também, 

têm incidência nas relações privadas, o que se denominada, respectivamente de eficácia 

vertical e horizontal dos direitos fundamentais. 

Note-se que, com relação à eficácia denominada vertical, os seja aquela que se 

concretiza entre o cidadão e o Estado, não é restringida aos direitos de defesa, mas 

também se exige uma atividade estatal positiva na concretização dos direitos 

fundamentais, em outras palavras no Estado não tem apenas o dever de proteger, mas de 

promover o efetivo gozo dos direitos fundamentais. 

Como relação jurídica entre particulares, especialmente considerando-se as 

especificidades dessa espécie de contrato havida empregado e empregador, norteada 
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pelo requisito da subordinação jurídica, que coloca o último em relação de 

vulnerabilidade em relação ao primeiro, impõe – se a proteção dos direitos 

fundamentais, especialmente considerando-se o respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Na origem, os direitos fundamentais foram concebidos como para a proteção dos 

indivíduos, pois sob a égide o Estado Liberal a violação aos direitos fundamentais 

tinham origem nos abusos praticados pelo poder no Estado Absolutista, na evolução da 

concepção de Estado de Direito não apenas a organização estatal coloca-se na condição 

de violador dos direitos fundamentais dos cidadãos. 

Nas relações privadas, configuram-se abusos que maculam a dignidade da 

pessoa humana. Considere-se, inclusive, que, na atualidade, as violações por práticas de 

abuso aos direitos fundamentais se potencializam nessas relações, na medida em que em 

um Estado Social Democrático de Direito as salvaguardas em relação aos entes estatais 

encontram-se positivadas. 

Considerando a temática dos direitos fundamentais dos trabalhadores e a 

subordinação jurídica como caracterizadora da relação de trabalho subordinado, o 

terreno dessa espécie de prestação de serviço é frutífero para mácula dos direitos 

fundamentais de caráter negativo, como a não discriminação e o direito à intimidade. 

Para Jorge Luiz Souto Maior (2000, p. 259): 

Uma efetiva luta pela justiça social, utilizando-se o direito do trabalho como 

instrumento, culmina com a constitucionalização das normas protetivas do 

trabalho e a normatização de seus princípios fundamentais, possibilitando a 

interpretação das normas infraconstitucionais com base nesses postulados. O 

direito do trabalho assim construído e aplicado é instrumento decisivo para a 

formação e a defesa da justiça social, ainda que, concretamente, em primeiro 

momento, só consiga minimizar as injustiças. Sob o prisma específico da 

teorização do direito do trabalho, o objetivo primordial é destacar que a sua 

origem histórica, que marca uma preocupação com e eliminação da injustiça, 

que é característica da relação capital X trabalho, integra-se em seu conceito, 

advindo daí a noção de justiça social como seu princípio maior.  

 

Por tudo quanto exposto a eficácia das normas de direitos fundamentais que 

tenham como destinatários os trabalhadores é dotada de eficácia imediata e absoluta, 

sendo função do Estado a sua real concretização para a materialização da cidadania, 

inclusive propagada pelo Texto Constitucional de 1988. 
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3 ASPECTOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO SALARIAL: DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS E 

CARACTERÍSTICAS 

 

Para entender a aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente na seara 

laboral, é indispensável uma abordagem acerca da sua previsão legal e sua delimitação 

conceitual. Torna-se necessário, igualmente, adentrar na discussão sobre o princípio da 

proteção do salário e do crédito trabalhista, uma vez que este é confrontado de forma 

direta com a aplicação daquele instituto. 

 

3.1 Conceito e fundamento legal da prescrição intercorrente 

 

O Direito deseja certeza e segurança nas relações jurídicas, almejando que suas 

regras reguladoras sejam, sempre que possível, bastante previsíveis, procurando evitar a 

instabilidade jurídica, em atendimento ao direito fundamental do direito adquirido, do 

ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88). Entretanto, existem 

situações em que o poder coercitivo do Judiciário precisa se fazer presente. Nessa busca 

pela legitimação de um direito – que está supostamente sendo ferido – por vias não 

amigáveis, ou seja, de forma litigiosa, um fator se mostra essencial, podendo mostrar-se 

aliado de uns e inimigo de outros: o tempo.  

Segundo Vólia Bonfim Cassar (2014), é, justamente, com relação ao fator tempo 

a que se encontra vinculado o instituto da prescrição. Este instituto pode, juridicamente 

falando, ser analisado sob dois pontos de vista: para o devedor, é o direito de não mais 

ser-lhe exigida obrigação; para o credor, significa o momento extintivo da pretensão, 

isto é, a perda/extinção da proteção jurídica relativa ao direito por decurso de prazo. 

Em se tratando da prescrição intercorrente, esta ocorre quando um processo 

permanece estanque em sua fase executória por longo tempo, não sendo confundida 

com a prescrição alegada logo em fase de conhecimento, mas a posterior à sentença 

(MARTINS, 2002). O conceito desse instituto foi ampliado por Arruda Alvim (2006), 

ao definir como aquela na qual é verificada uma in rcia continuada e ininterrupta no 

curso do processo por segmento temporal superior  quele em que ocorre a prescrição 

em dada hip tese, ou sendo aquela que se verifica pela inércia do titular da ação, por 
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certo lapso temporal que seja superior a outro já existente em fase executória, sem que 

haja fato ou ato que o justifique.  

Ainda, conforme leciona José Manoel Arruda Alvim (2006), 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. 

O fundamento desse instituto baseia-se, segundo Sílvio Rodrigues (2003), no 

anseio da sociedade em não permitir que demandas fiquem indefinidamente em aberto; 

no interesse social em estabelecer um clima de segurança e harmonia, pondo termo a 

situações litigiosas e evitando que, passados anos e anos, venham a ser propostas ações, 

reclamando direitos cuja prova de constituição se perdeu no tempo. 

Para Renato Saraiva e Aryanna Manfredini (2014), a prescrição intercorrente é 

aquela que se dá no curso da ação, decorrente da paralisação ou não realização de atos 

do processo executivo, é a perda do direito de ação por seu titular negligente, ao fim de 

certo lapso de tempo.  

Na seara trabalhista, especificamente, à luz do artigo 7º, XXIX da Constituição 

Federal e dos incisos I e II do artigo 11 da CLT, o prazo da prescrição intercorrente 

trabalhista é de 2 (dois) anos, quando já findo o contrato de trabalho, ou de 5 (cinco) 

anos, quando ainda houver relação laboral. E sua divisão, segundo Cassar (2014), é feita 

quanto à sua natureza, podendo ser parcial, total ou intercorrente (Súmula 150 do STF). 

Nessa linha de pensamento, a prescrição é extintiva de direitos, podendo ser 

citados como seus requisitos a existência de uma ação combinado à inércia de seu titular 

e a continuidade desta inércia, além da ausência de fato/ato impeditivo, interruptivo ou 

suspensivo de direito. 

 

3.2. Conceito e classificação do crédito trabalhista 

 

O crédito trabalhista tem natureza substancialmente salarial e preferencial – de 

acordo com o §1º-A do art. 100, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 186 do 

Código Tributário Nacional, porquanto constituem patrimônio social mínimo dos 

trabalhadores inerente à sua subsistência e necessidades básicas vitais do trabalhador e 
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de sua família, art. 6º c/c art. 7º da CF/88. É uma contraprestação pelo serviço prestado, 

caracterizada pela finalidade alimentar e oriunda de contrato oneroso (não-gratuito), A 

contraprestação monetária, pois, é inerente à relação empregatícia, consolidando-se 

como o aspecto de maior relevância da relação.  

Para José Augusto Rodrigues Pinto (2007, p 328), que prefere usar o termo 

retribuição do trabalho, essa contraprestação   gênero “que abrange [...] os vários e 

distintos modos de retorno ao empregado do valor da energia despendida em favor da 

empresa, retorno esse que, muitas vezes, procede de terceiro estranho ao contrato 

individual”. 

Para o autor, a retribuição laboral traduz-se por todo e qualquer valor recebido 

pelo empregado em razão da relação de trabalho, e diversas são as origens que 

diferenciam esses valores. Com base nestas distinções, Rodrigues Pinto (2007) 

subdivide a retribuição em salário, remuneração e retribuição indenizada. É uma 

classificação didática e de fácil compreensão, adequando-se à composição basilar do 

crédito trabalhista. 

O salário firma-se pelos valores pagos diretamente pelo empregador como 

contraprestação do serviço prestado. Possui caráter obrigacional, oriundo do contrato 

individual, destacando sua bilateralidade. A mera disponibilização da energia do 

trabalhador implica a exigibilidade da obrigação. É núcleo de um conjunto de parcelas 

remuneratórias ao qual podem ser acrescidas outras verbas de origem diversa em razão 

da força atrativa que exerce. 

Já a remuneração abarca valores providos deliberadamente pelo empregador ou 

por terceiros, os quais não necessitam ser contratualmente avençados, mas que podem 

ser englobados pelo salário. Como exemplo, destacam-se as gorjetas e as gratificações. 

Embora identificada uma distinção entre remuneração e salário, ambos frequentemente 

se fundem de modo que aquela também se torna obrigatória.  

A retribuição do trabalho pode ainda ser indenizatória, sendo, neste caso, uma 

compensação por uma situação de risco ou dano – que pode ser psíquico, físico ou 

social, a que se expõe o empregado. É uma classe específica denominada pelo autor de 

indenização retributiva ou retribuição indenizada. Sua instituição decorre de lei, 

convenção coletiva ou, ainda, do contrato de trabalho, sendo valor adicional, acrescido 

por percentuais ao salário ou à remuneração. Exemplos de situações que geram o direito 
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à retribuição indenizatória seriam hipóteses de insalubridade, periculosidade, hora extra, 

trabalho noturno, transferência de localidade, dentre outros.  

Alice Monteiro de Barros (2010, p. 751) define uma terceira hipótese de 

indenização, a qual seria uma “importância devida na relação de emprego quando há 

perda ou lesão de um direito provocada de forma dolosa ou culposa pelo empregador ou 

seus prepostos ou, ainda, pelo fato de desenvolver ele atividade de risco, à luz do art. 

927, parag. único, do C digo Civil de 2002”, enquadrando-se na explicação da autora a 

verba proveniente de acidente de trabalho, de dano moral e demais prejuízos causados 

no ambiente laboral de maneira dolosa ou culposa, por exemplo. 

Possuindo por finalidade a manutenção das condições de subsistência do 

homem, os créditos trabalhistas são considerados essenciais e sensíveis às 

transformações sociais, econômicas, financeiras e políticas – justificando, assim, a 

finalidade social do processo do trabalho, sua principiologia e procedimentos distintos, 

bem como a constante busca de interpretação e aplicação das regras do ordenamento 

jurídico segundo os princípios da proteção, da norma mais favorável e da condição mais 

benéfica, as quais permeiam o Direito Material do Trabalho, encontrando escopo no art. 

8º da CLT. 

Em uma sociedade capitalista pós-moderna, cujos valores do neoliberalismo e da 

globalização com suas práticas de terceirização colocam as liberdades funcionais do 

mercado acima das políticas públicas de igualdade social, econômica e cultural e 

consideram os direitos humanos como “custos sociais” das empresas, que vão 

suprimindo-os em nome da competitividade global e que tanto influencia a 

desestruturação do Welfare State, há necessidade de o Direito e de a Justiça do Trabalho 

promover o controle civilizatório de um patamar mínimo de proteção dos trabalhadores 

e da própria essência da legislação de proteção no Estado do Bem-Estar Social, como 

articula os artigos 1º, IV, 7º, 170 e 193, todos da CF/88, frente às mutações dos sistemas 

produtivos, como preceitua Maurício Godinho Delgado (2005, p. 121): 

As principais funções do Direito do Trabalho, afirmadas na experiência 

capitalista dos países desenvolvidos, consistem, em síntese, na melhoria das 

condições de pactuação da força de trabalho na vida econômico-social, no 

caráter modernizante e progressista, do ponto de vista econômico e social, 

deste ramo jurídico, ao lado de seu papel civilizatório e democrático no 

contexto do capitalismo [...]. 

Dada sua relevância, portanto, não apenas no contrato de trabalho, mas na 

estrutura social, cumpre dispensar máxima proteção a este instituto, razão pela qual a 
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contraprestação trabalhista é alvo de tutela constitucional, sendo direito essencial do 

trabalhador e obrigação absoluta do empregador.  

Ao se negar satisfazer o débito trabalhista, o empregador enriquece de forma 

ilícita à custa da supressão de um direito fundamental do empregado, que encontra no 

salário o seu meio de vida, violando a norma expressa do ordenamento jurídico, bem 

como induzindo o trabalhador ao estado de miserabilidade.  

A prestação jurisdicional, neste caso, é a única possibilidade de ver satisfeita a 

contraprestação trabalhista quando não quitada voluntariamente, pois o Estado 

centraliza a responsabilidade de tutelar o direito violado.  

Desse modo, cumpre dar maior efetividade à prestação jurisdicional a fim de 

proporcionar a máxima proteção ao trabalhador e sua família, garantindo a manutenção 

de subsistência digna destes. 

 

3.3 Características e garantias da proteção salarial 

 

3.3.1 Características da proteção salarial 

 

O salário como principal contraprestação da relação laboral, tendo por base o 

próprio contrato de trabalho, tem caráter social, o qual advém da finalidade de sustento 

daquele que o percebe e, ainda, por ser o trabalho parte fundamental de toda produção e 

crescimento de bens e serviços, imprescindíveis para a estrutura socioeconômica atual. 

Rodrigues Pinto (2007, p. 339), ao enfatizar o fenômeno da socialização do 

salário – que transfere ao empregador todos os encargos derivados da relação de 

emprego –, reveste o salário de uma relevância que excede os limites contratuais, 

acentuando ainda mais sua substancialidade:  

É impossível, porém, deixar de ter em vista a tendência do Direito material 

do Trabalho para não limitar a noção do salário ao aspecto puramente 

obrigacional, e sim ajustá-la também a uma eminente função social, revelada 

pela transferência crescente do mister de fixar-lhe o valor para fontes 

imperativas e, portanto, estranhas ao contrato individual e à vontade dos 

contratantes. Além disso, a considerar-se para seu cálculo cada vez mais do 

que as simples necessidade vitais do trabalhador, as compensações sociais 

devidas a ele e à sua família.  
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A tutela conferida ao salário, portanto, advém da necessidade de inibir qualquer 

comportamento abusivo por parte do empregador ou a possibilidade de sua insolvência. 

Assim, protege-se o salário tanto na vigência da relação empregatícia quanto no âmbito 

litigioso, ao tentar prover meios jurídicos e eficazes à satisfação do crédito porventura 

inadimplido.  

 

3.3.2 Garantias Constitucionais 

 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu escopo garantias a fim de proteger a 

contraprestação salarial. Em seu art. 7º, VI, por exemplo, há, expressamente, a proibição 

da redução salarial. Constitui o princípio da irredutibilidade, salvaguarda a função 

alimentar e mune de segurança o contrato firmado entre empregador e empregado.  

A manutenção do status quo, a estabilidade e a segurança econômica são 

requisitos necessários a uma vida digna. Planejamentos e orçamentos devem ser 

garantidos no valor estipulado a título de retribuição trabalhista, por isso a necessidade 

de manutenção da estabilidade salarial. 

Há, todavia, a possibilidade de redução salarial mediante negociação coletiva, 

como também consta no art. 7º, VI, da CF/88, sem, porém, ferir a dignidade da pessoa 

humana, uma vez que, em casos como esse, o bem da coletividade supera o bem do 

indivíduo. Ou seja, se, hipoteticamente, um empregador está com uma dificuldade 

financeira a qual, não havendo a redução salarial, gera a possibilidade de demissão em 

massa de seus empregados, estes podem optar por manter seus empregos com salários 

reduzidos a fim de prezar pelo bem coletivo.  

O inciso X do art. 7º da CF/88 prevê a “proteção do salário na forma da lei, 

constituindo crime sua retenção dolosa”. Denota-se que não se trata da mera 

inadimplência, mas do não-pagamento proposital, com o ânimo real de não fornecer o 

valor devido ao empregado. A Constituição, assim, com o intuito de afastar o 

inadiplemento doloso do salário devido, impõe que o ato seja tratado como crime, 

recorrendo ao Direito Penal, ensejando mais uma garantia à proteção desse instituto.  

O salário mínimo também é garantido constitucionalmente, art. 7º, IV e VII, da 

CF/88, como forma de assegurar o amparo às necessidades básicas e vitais do 

trabalhador e sua família, evidenciando a função principal da retribuição trabalhista, 
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qual seja a de fornecer a subsistência do trabalhador e da sua família. O Estado, pois, 

determina um valor mínimo a ser dado em contraprestação a fim de impedir que o 

empregador, por qualquer razão, defina quantia insuficiente como retribuição, incapaz 

de cumprir com todas as demandas vitais do empregado: 

Art. 7º [...] 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;  

[...] 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável;  

 

O mesmo artigo reconhece, ainda, a necessidade de reajustes salariais com a 

finalidade de preservar o poder aquisitivo do trabalhador. A manutenção do status quo 

do indivíduo e de sua família é, mais uma vez, protegida, haja vista que a diminuição da 

condição social possibilita o acontecimento de transtornos ao frustrar expectativas, 

planejamentos e costumes do empregado, com a consequente violação da sua dignidade. 
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4. A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA JUSTIÇA 

DO TRABALHO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

TRABALHISTAS 

 

 Conhecida a prescrição intercorrente e seus contornos e discutidos o princípio da 

proteção salarial e do crédito trabalhista, chega-se à questão principal da presente 

pesquisa: a aplicabilidade daquele instituto, mormente quando considerado em conflito 

com os direitos fundamentais, que se figuram como limites à sua execução.  

 

4.1 Garantia do direito ao trabalhador 

 

Em defesa do trabalhador, um fundamento regularmente utilizado como forma 

de proteção, com objetivo de resguardar o direito ali pretendido comumente apresentado 

pelos procuradores das partes ofendidas, é que a decisão que determina o arquivamento 

do feito aplicando a prescrição intercorrente estaria suprimindo o direito do reclamante, 

tanto na fase de conhecimento como no processo de execução. 

Na fase de conhecimento, visando o julgamento da tutela pretendida, o 

magistrado se sujeita somente aos dados apresentados na Reclamação Trabalhista, e ao 

analisar os autos, nota-se a falta de algum dado ou componente indispensável ao 

andamento processual. Notifica-se o autor para juntar aos autos os documentos 

determinados, porém, o autor se mantém inerte e não apresenta o documento requerido. 

Desta forma, o juiz acaba ficando tolhido de não poder dar prosseguimento e concluir o 

processo com a decisão que reconhecerá ou não o direito pretendido. 

Neste contexto, entendem Renato Saraiva e Aryanna Manfredini (2014, p. 389-

390):  

Com efeito, em determinadas situações, o juiz do trabalho fica 

impossibilitado de realizar alguns atos processuais de ofício, cabendo-os 

exclusivamente à parte, causando a inércia do titular do direito, por 

consequência, a prescrição intercorrente, como na hipótese da liquidação da 

sentença que dependa da apresentação de artigos de liquidação (ato de 

iniciativa exclusiva da parte).  

 

Observa-se que o juiz, ao arquivar o processo nestes termos, não está 

suprimindo, ou seja, retirando do autor o seu direito, pois o caminhar do processo 
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depende de uma ordem processual pré-determinada em lei, que estabelece as regras, 

requisitos e obrigações para que exista uma relação jurídica processual (juiz, autor, réu) 

efetiva e concreta, com atuação direta daqueles que compõem o litígio. Nestes termos, o 

art. 14, inciso V e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, abaixo 

transcrito: 

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma 

participam do processo:  

[...] 

V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar 

embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou 

final.  

Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente 

aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo 

constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da 

conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga 

no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da 

causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. 

 

O Novo Código de Processo Civil, de 2015, em seu art. 77, também dispõe 

acerca dos deveres das partes e de seus procuradores no processo, reafirmando a ideia 

de cumprimento dos provimentos mandamentais com a consequente possibilidade de 

punição em caso de desobediência, uma vez considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça: 

Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: 

[...] 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória 

ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; 

[...] 

§ 1
o
 Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas 

mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça. 

§ 2
o
 A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 

[...] 

 

Apesar de ser um argumento bastante utilizado em defesa da parte afetada, não 

há que se falar em supressão ao direito do autor, vez que o magistrado não pôde dar 
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prosseguimento ao feito por inércia do reclamante, não competindo ao Judiciário 

qualquer culpa ou penalidade em detrimento da falta de comprometimento e 

reciprocidade em relação aos atos processuais necessários para o reconhecimento do seu 

direito. 

4.2 Visão doutrinária e jurisprudencial da prescrição intercorrente na seara 

trabalhista 

 

A sistemática da não aplicabilidade da prescrição intercorrente predomina nas 

ações decorrentes da Justiça do Trabalho, em decorrência da Súmula 114 do Tribunal 

Superior do Trabalho, divulgada em 03 de novembro de 1980. É o que se depreende da 

explicação do ministro Lélio Bentes Corrêa, de julho de 2014: 

 [...] pela falta de higidez econômica de empresas que surgem e desaparecem 

rapidamente no mercado, sem integralizar capital nem patrimônio, deixando 

os empregados a descoberto, é que a legislação brasileira confere ao juiz a 

incumbência de impulsionar o processo de execução na Justiça do Trabalho. 

 

O seguinte julgado também traz a mesma ideia: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.015/2014. EXECUÇÃO. ART. 896, § 2º, DA CLT. DA NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. [...] DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE 

DOS SÓCIOS DA EMPRESA. O regional não acolheu a aplicação da 

prescrição intercorrente, por entender que após o arquivamento provisório da 

execução, o credor deveria ser intimado para fornecer elementos que 

possibilitem o prosseguimento da execução, nos termos do art.40, §4º, da Lei 

6.830/80, o que não ocorreu nos autos, eis que o seguimento se deu ex-

officio. De qualquer maneira, ao contrário do que querem as executadas, esta 

Corte já assentou entendimento no sentido de que é inaplicável a prescrição 

intercorrente na seara trabalhista (Súmula nº 114). [...] (AIRR - 35400-

21.2000.5.03.0114, Relator Desembargador Convocado: Breno Medeiros 

Data de Julgamento: 18/03/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

20/03/2015). 

 

Alguns doutrinadores, como Cassar (2014), defendem essa tese de não 

aplicabilidade da prescrição intercorrente na execução trabalhista, usando como pretexto 

a ideia de que o impulso à execução de um título judicial ou de um acordo descumprido 

cabe ao interessado ou de ofício pelo juiz, nos termos do art. 878 da CLT da Súmula 

114 do TST, e, que, portanto, a inércia do autor não comprometeria o andamento 

processual, tornando-se inaplicável a prescrição intercorrente. 
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Partilhando desse mesmo entendimento, Raymundo Pinto (2007) analisa que a 

Súmula 327 do STF não se aplicaria à execução, mas apenas à fase de conhecimento, e 

Humbert (2007, p. 5) entende que a seara trabalhista possui princípios próprios tais 

quais o jus postulandi das partes, a igualdade substancial e a proteção ao 

hipossuficiente, além de considerar que no art. 7º, inc. XXIX da CF/88 “não há 

nenhuma referência à execução, mas à reclamação, à extinção do contrato de trabalho. 

Por isto, inaplicável a prescrição   execução trabalhista”.  

Por outro lado, o curso de um processo não deve ser prorrogado mais do que o 

necessário. Por questões óbvias, a demora estendida fere o princípio da razoável 

duração do processo, da efetividade e da celeridade – considerando-se um ato 

inconstitucional, pois todos se encontram no cerne da Constituição de 1988, em seu 

artigo 5º, inciso LXXVIII. O julgado n. AP 00173.2002.005.23.00-4, do TRT da 23ª 

Região, publicado em 15 de dezembro de 2014, traz o mesmo entendimento. 

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA 

DO EXEQUENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A 

despeito da orientação traçada na Súmula n. 114 do TST, no sentido de não 

se aplicar a prescrição intercorrente na esfera trabalhista, o STF firmou 

posicionamento contrário por meio da Súmula n. 327. Diante das 

peculiaridades de certos casos não se pode afastar a aplicação do instituto em 

destaque, sob pena de incorrer no risco de se eternizar demandas, 

procedimento incompatível com o interesse constitucional da celeridade e 

razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII CF/88), bem como o 

princípio da economia processual. Neste caso, não tendo o credor se 

manifestado por mais de 05 anos após o envio dos autos ao arquivo, 

permitindo que o feito ficasse estanque durante todo esse período, é 

pertinente a aplicação da prescrição intercorrente. [...] (TRT da 23ª Região; 

Processo: 00173.2002.005.23.00-4 AP; Julgado em: 09/12/2014; Publicado 

em: 15/12/2014; Relatora Beatriz Theodoro). 

 

 Pelos princípios acima citados, bem como pelos artigos 884, §1º e 889 da CLT, 

além do art. 40, § 4°, da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 327 do STF, a tese da 

aplicabilidade da prescrição intercorrente na esfera laboral vem sendo defendida por 

certa parte da doutrina.  

O Supremo Tribunal Federal, em matéria sumular voltada para a prescrição 

intercorrente, possui a palavra final, especialmente depois da Emenda Constitucional nº 

45/2004, segundo Eça (2008). E, no mesmo diapasão, o julgado nº 0032700-

27.1994.5.03.0003 AP, da Nona Turma do TRT da 3ª Região, publicado em 09 de 

janeiro de 2015, também entende pela prática da prescrição intercorrente. 

EMENTA: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DO 

TRABALHO. CABIMENTO. O Supremo é o guardião da Constituição - 
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102. Cumprindo esta missão nobre expediu a súmula 327. Roma locuta, 

causa finita. Logo, prescrição intercorrente é compatível com o processo do 

trabalho. Cabível declará-la, de ofício, notadamente quando paralisada a 

execução por longos anos, sem iniciativa da exequente em indicar meios 

eficazes para nela prosseguir. (TRT da 3.ª Região; Processo: 0032700-

27.1994.5.03.0003 AP; Data de Publicação: 09/01/2015; Órgão Julgador: 

Nona Turma; Relator: Convocado Ricardo Marcelo Silva; Revisor: Ricardo 

Antonio Mohallem).  

 

Conforme demonstrado, é perceptível uma divergência doutrinária, mas também 

jurisprudencial, gerando conflito inclusive dentro de um mesmo tribunal. 

Assim, necessário é o questionamento acerca da eficácia sumular do STF sobre 

as demais súmulas dos tribunais inferiores acerca dessa matéria, que, em tese, deveria 

ser referência, porém não ocorrendo de fato. Sobre o assunto, Serafim Júnior (2006, p. 

96) reflete que 

[...], com efeito, a Súmula n. 327 do Supremo Tribunal Federal [...] está em 

vigor e, [...] deveria nortear a interpretação da matéria pelos demais tribunais 

e instâncias inferiores. Tal, no entanto, não é o que ocorre. Aliás, muito ao 

contrário, já que o próprio Tribunal Superior do Trabalho – TST [...] adota 

entendimento exatamente oposto. 

 

Já em posição contrária a esse pensamento, Ribeiro (2013) relata que, de modo 

histórico e jurídico, após o advento da Constituição Federal de 1988, o Tribunal 

Superior do Trabalho possui a competência para analisar as inconstitucionalidades das 

normas em relação à matéria infraconstitucional. 

[...] a Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal (STF) foi editada em 

13/12/1963, época em que ainda era vigente o art. 101, III, “a” da 

Constituição Federal de 1946, que atribuía ao STF a competência para julgar, 

em sede de recurso extraordinário, a decisão que fosse “contrária a 

dispositivo desta constituição ou à letra de tratado ou lei federal”, sendo 

mantido pela Constituição Federal de 1967, em seu art. 114, III, “a”, alterada 

pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969. Porém, a Constituição Federal 

vigente é a de 1988, e, com a vigência desta, as matérias infraconstitucionais 

passaram à competência dos demais tribunais superiores, incumbindo à 

referida suprema corte, analisar as inconstitucionalidades das normas e não 

suas eventuais ilegalidades. Desta forma, a última palavra em relação ao 

direito do trabalho infraconstitucional é do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), e o Colendo pacificou o entendimento em relação à prescrição 

intercorrente por meio da Súmula nº 114 [...].  

 

Por essas questões divergentes, é que, para melhor entender qual o embasamento 

jurídico que fundamenta a aplicabilidade ou não da prescrição intercorrente, torna-se 

necessária uma boa compreensão de como as súmulas são utilizadas no ordenamento 
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jurídico brasileiro, bem como sobre o que se baseiam as súmulas discutidas no presente 

capítulo.  

 

4.3 Aplicabilidade sumular  

 

O ordenamento jurídico é um conjunto de normas regido pelo princípio 

dinâmico, o qual opera a fundamentação da validade das normas deste sistema. É 

dinâmico, segundo Kelsen (1998), pois é caracterizado pelo fato de a norma jurídica 

fundamental pressuposta ter inserida a instituição de um ato produtor de normas 

atribuído por uma autoridade legisladora ou por uma regra que venha a determinar 

como devem ser criadas as normas gerais e individuais deste ordenamento através de 

uma norma pilar. 

Segundo o princípio dinâmico a norma apesar de sofrer limitações confere o 

poder a uma autoridade legisladora ou a outra por ela constituída não só estabelecendo 

delegações, mas também condutas a serem subordinadas. É o que percebe na Carta 

Magna ao definir as competências de cada poder, entre eles o Judiciário. E é exatamente 

por conta deste dinamismo, bem como pela pluralidade de novos conflitos oriundos de 

situações cada vez mais inovadoras é que surge a possibilidade do Judiciário interpretar 

a lei através das Súmulas, adequando-as no tempo e espaço. 

Queiroz (2013, p. 77-98), em uma análise acerca da aplicabilidade das Súmulas 

Vinculantes no ordenamento jurídico, considera que as súmulas garantem estabilidade, 

certeza, segurança e previsibilidade jurídica. E entende que o STF age “como definidor 

e aplicador de políticas públicas quando omissos os Poderes Legislativo e Executivo, 

assim como, na condição de entidade legítima à aprovação das Súmulas Vinculantes”. 

Robortella (2013, p. 99) pondera que “as súmulas do TST, ao cristalizarem os 

precedentes judiciais, cumprem importante função uniformizadora, considerando-se o 

caráter federal da legislação trabalhista”. E complementa argumentando que “embora 

não sejam obrigatórias ou vinculantes, as súmulas do TST são persuasivas, 

influenciando as decisões da própria Corte ou dos demais magistrados, para preservar a 

integridade, a harmonia e a previsibilidade das decisões judiciais” (ROBORTELLA, 

2013, p. 100). 
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Então, percebe-se, no geral, que as Súmulas são apresentadas como fontes de 

interpretação da legislação e de apoio a situações jurídicas reiteradas, atuais e de 

abrangência erga omnes, como formas garantidoras da celeridade processual, 

integridade, harmonia, certeza e efetividade. 

Deve, neste momento, levantar a interrogação acerca da interpretação aplicada 

pelas Súmulas e se as mesmas vêm atendendo aos anseios contemporâneos sob o prisma 

dos princípios que alicerçam o ordenamento, entre eles a segurança jurídica e o fim 

social. Pois é exatamente esta a preocupação que Kelsen (1998, p. 219-220) retrata em 

seus pensamentos ao completar que: 

A interpretação jurídico-científica tem de evitar, com o máximo cuidado, a 

ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre e em todos os 

casos, uma s  interpretação: a interpretação “correta”. Isto   uma ficção de 

que se serve a jurisprudência tradicional para consolidar o ideal da segurança 

jurídica. Em vista da plurissignificação da maioria das normas jurídicas, este 

ideal somente é realizável aproximativamente.  

 

Com isso percebe-se a possibilidade de interpretações diversas acerca de uma 

mesma matéria, especialmente em relação à (in)aplicabilidade da prescrição 

intercorrente na fase de execução trabalhista. 

Considerando, pois, os ensinamentos de Kelsen acerca da necessidade de uma 

interpretação atualizada da norma e tendo em vista o tema proposto ao estudo, é 

prudente e necessário delinear os fundamentos que configuram cada uma das duas 

súmulas em debate, a fim de melhor compreender o instituto da prescrição intercorrente 

e sua efetividade na execução laboral. 

 

4.3.1 Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal 

 

Em sessão do Plenário, no dia 13 de dezembro de 1963, foi editada a Súmula 

327 do STF, a qual restou publicada em 1964 e define que “o direito trabalhista admite 

a prescrição trabalhista” (BRASIL, 2015). 

Teve como referência legislativa, ou seja, seu embasamento jurídico, os artigos 

11, 765 e 791, todos da CLT. Estes artigos tratam exatamente dos prazos prescricionais 

ao direito de ação, da ampla liberdade diretiva do processo por parte do juiz, do zelo 

jurisdicional pela celeridade processual e da legitimidade ativa e passiva das partes. 
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Com isso, percebe-se que a prescrição intercorrente, a princípio, é admitida quando a 

parte ativa deixar de se manifestar em juízo por lapso de tempo superior ao definido em 

lei.   

Julgados que foram seus precedentes trazem consigo a ideia de que a 

morosidade intencional do polo ativo do processo é sinal de prejuízo para todo o 

ordenamento jurídico, cabendo, com isso, uma penalidade procedimental, isto é, a 

aplicação de sua prescrição intercorrente. É o que se observa no RE 32697: 

EMENTA: PRESCRIÇÃO NO PROCESSO TRABALHISTA. 

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 791 DA CLT. Prescrição em 

processo trabalhista: nos termos do art. 791 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, empregadores e empregados poderão acompanhar as reclamações 

até o final; é, assim, inequívoco que a demora no prosseguimento do feito 

pode ser obstada pela reclamação do Procurador ao juiz; se tal não foi feito, a 

que ser reconhecida a negligência do advogado do empregado, verificando-se 

a prescrição. Conheceram do recurso e deram provimento. Decisão unânime. 

(STF RE. 32697 – D. Federal: publicado em DJ DE 23/7/1959. RTJ 10/94). 

 

Oswaldo Antunes (1993, p. 29) defende a tese da prescrição intercorrente e 

argumenta que 

[...] poderá ser suscitada a prescrição intercorrente na impugnação aos artigos 

de liquidação [...], observando-se o disposto no art. 609 do CPC, sem 

prejuízo de sua renovação nos embargos opostos à execução na forma do § 1° 

do art. 884 da CLT, evitando-se eventual preclusão [...] poderá ser adotado na 

execução de prestações sucessivas regulado pelos artigos 890 e 892 da CLT, 

no tocante à prescrição intercorrente parcial (art. 617 do CPC). 

 

Reporta-se, também, à aplicação da Súmula 150 do STF, o art. 889 da CLT e o 

art. 40 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) a fim de fundamentar a possibilidade 

de aplicar a prescrição intercorrente na seara trabalhista. 

Pelo exposto acerca da tese defensiva da aplicabilidade deste instituto, é 

perceptível que os fundamentos que norteiam a Súmula 327 do STF são todos de base 

instrumental e oriundos da inércia do polo ativo, entretanto não se funda em uma inércia 

comum, e sim, num ato imotivado, por um lapso temporal superior ao definido em lei e 

que venha a condizer numa renúncia tácita na continuidade da ação. Com isso, o 

Judiciário deve por fim a estes processos que se acumulam nas prateleiras das 

Secretarias e oneram a máquina Judiciária. 

Conclui-se que a Súmula 327 do STF consubstancia na proteção do princípio da 

razoável duração do processo, da garantia da celeridade e da efetividade, todos incutidos 

no inciso LXXVIII, do art. 5º da CF/88 através da EC nº 45/2004. 
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Todavia, surge a dúvida acerca do prejuízo que pode vir a ocorrer ao se defender 

tais princípios através de uma análise meramente procedimental, deixando de verificar 

os valores que permeiam o direito concreto do credor, como, por exemplo, o direito 

fundamental à dignidade da vida humana – presente na exigibilidade de recebimento de 

créditos trabalhistas.  

 

4.3.2 Súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho 

 

No ano de 1980, surgiu o enunciado da Súmula 114 do TST a qual define que “  

inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente” (BRASIL, 2015). E com a 

Resolução n. 121 do TST, publicada no Diário de Justiça n. 19, 20 e 21 de novembro de 

2003, foi mantido o Enunciado desta súmula em sua íntegra. 

Teve como precedentes julgados que se reportam a uma análise do bem jurídico 

tutelado, e não apenas em uma questão instrumental, além do fato da possibilidade do 

impulso de ofício pelo juiz, nos termos dos arts. 765 e 878 ambos da CLT. Lei esta em 

vigor desde 1943 e a qual permite tal ato jurisdicional. 

Segundo a fundamentação do Relator Emerson José Alves Lage no Julgado n. 

161. 0064000-42.1996.5.03.0001 AP, da Primeira Turma do TRT da 3ª Região, a 

Súmula 114 do TST encontra abrigo também no § 4º do art. 40 da Lei de Execução 

Fiscal, sendo esta aplicada subsidiariamente à execução trabalhista e determinando a 

suspensão do feito até encontrar bens passíveis a penhora, só podendo ser declarada de 

ofício nas execuções fiscais. Para o referido relator, o bem tutelado é verba alimentar e a 

parte é hipossuficiente nesta relação processual, salvo nas ações de natureza tributária, 

não sendo então possível que o Judiciário venha a aplicar a justiça de forma desigual e 

em detrimento a um direito fundamental. 

[...] É entendimento deste Relator que de acordo com a Súmula 114 do TST, 

a prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho. O 

posicionamento adotado na Súmula 327 do STF, aprovada no ano de 1963, 

foi superado pela edição da Lei 6.830/80, aplicável subsidiariamente à 

execução trabalhista, que determina a suspensão da execução até que, a 

qualquer tempo, sejam encontrados bens passíveis de penhora, o que afasta o 

reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, nos termos do art. 40, 

§ 4º, da lei mencionada, a prescrição intercorrente tem aplicação específica e 

limitada aos executivos fiscais, não alcançando as execuções judiciais que 

venham perseguir a satisfação ao trabalhador de direitos advindos mediante 

sentença judicial, como no caso dos autos. Há de se considerar, ainda, que, 

conforme dispõe o artigo 878 da CLT, a execução poderá ser promovida por 
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qualquer interessado, ou ex officio pelo próprio juiz ou Presidente do 

Tribunal, pelo que, tratando-se de crédito trabalhista, não cabe aplicar a 

prescrição intercorrente nos casos em que a execução não cumpre seu 

objetivo porque o devedor encontra-se em local incerto ou porque inexistem 

bens passíveis de garantir a execução. É de todo desarrazoado imputar ao 

trabalhador exequente a culpa pela paralisação do processo executivo, seja 

pelo fato de os executados não terem sido encontrados, seja porque não 

foram encontrados bens passíveis de penhora, situações, aliás, comuns nesta 

Especializada, o que apenas demonstra a dificuldade do trabalhador 

hipossuficiente em ter satisfeito o seu crédito de natureza alimentar, já 

reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. [...] (TRT da 3ª 

Região. Processo: 161. 0064000-42.1996.5.03.0001 AP. Data de Publicação: 

11/04/2012; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Emerson José Alves 

Lage; Revisor: Convocada Monica Sette Lopes).  

 

Neste sentido, o embasamento da Súmula 114 do TST encontra-se alicerçado na 

possibilidade de impulso de ofício pelo juiz – em relação à continuidade da lide – 

quando o bem jurídico tutelado for verba alimentar e a parte for considerada 

hipossuficiente. E compreende pela possibilidade de suspensão processual até localizar 

executado ou bens, nos moldes do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, deixando a 

decretação de ofício da prescrição intercorrente apenas para as execuções de natureza 

tributária, pois, por trás das alegações jurídicas, encontram-se os princípios norteadores 

da Justiça Trabalhista, bem como o princípio da dignidade à vida humana e a garantia 

dos direitos fundamentais contidos na Constituição Federal de 1988. 

 

4.4 Execução Trabalhista  

 

O Direito Laboral reconhece a existência do instituto da prescrição intercorrente, 

mas ressalta a limitação quanto à sua aplicabilidade. 

Historicamente, também pode ser verificado que a prescrição intercorrente 

tomou amplitude com o advento da EC nº 45/2004 c/c o art. 40 da Lei nº 6.830/80. Pois 

“o direito do trabalho sempre foi irrenunciável, entretanto jamais foi imprescritível”. 

(EÇA, 2008). 

Neste momento, é importante pontuar que, restritamente, a execução trabalhista 

é uma via que vem para satisfazer os direitos do credor que possui um título executivo 

judicial, um acordo, um termo de conciliação, um termo de ajuste de conduta ou título 

executivo extrajudicial, além do fato de o devedor estar inadimplente, nos termos do art. 

876 e seguintes da CLT. 
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A execução na Justiça do Trabalho não é apenas acerca das verbas trabalhistas, 

pois, também há as contribuições previdenciárias oriundas da sentença condenatória, 

segundo o disposto no art. 114, inciso VIII, da CF/88, que, apesar de seguirem a 

sistemática procedimental da CLT, têm natureza tributária e atendem subsidiariamente 

às regras da Lei nº 6.830/80 (LEF). Neste caso, aplica-se a prescrição intercorrente nos 

moldes da Súmula 314 do STJ, e a principal implicação jurídica é a extinção do crédito 

tributário segundo o art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional, tendo como 

consequência a extinção do processo, nos termos do art. 269, inciso IV do Código de 

Processo Civil.  

Exemplificando o exposto acerca deste instituto na execução fiscal trabalhista é 

o julgado 0000368-94.2010.5.03.0019 AP: 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Tratando-se de 

execução fiscal, inicia-se a contagem do prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente quando, após suspenso o processo por um ano, não logra a 

exequente indicar meios eficazes para o prosseguimento da execução. 

Inteligência do artigo 40 da Lei 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ. (TRT da 

3.ª Região; Processo: 0000368-94.2010.5.03.0019 AP; Data de Publicação: 

12/01/2015; Órgão Julgador: Sexta Turma; Relator: Convocada Cleyonara 

Campos Vieira Vilela; Revisor: Convocado Tarcisio Correa de Brito). 

 

Segundo o art. 878 da CLT, a execução poderá ser promovida por qualquer 

interessado ou de ofício pelo juiz competente. E “se o processamento depender de 

iniciativa exclusiva da parte deverá ser esta intimada para a realização do ato. E, diante 

de sua inércia, arquivados os autos ou não, o prazo da prescrição intercorrente se abrirá, 

contado do último ato processual praticado”. (EÇA, 2008). 

Complementando o rito processual na execução laboral, há a garantia do 

contraditório e da ampla defesa através dos embargos, nos moldes do art. 884 da CLT, 

havendo como matéria de defesa o disposto no § 1º deste artigo, ou seja, as alegações 

quanto ao cumprimento da decisão ou acordo, a quitação ou prescrição da dívida. E é 

em relação à possível alegação de prescrição que muitos doutrinadores defendem a tese 

da aplicação do instituto em estudo. 

Sob uma visão diversa dos defensores da tese da aplicabilidade da prescrição 

intercorrente na execução trabalhista, a Juíza Maria Cecília Alves Pinto, relatora no 

julgado n. 0053200-64.2001.5.03.0005 AP da Quinta Turma do TRT da 3ª Região, 

publicado recentemente em 20/04/2015, compreende que a prescrição intercorrente não 

pode ser confundida com a prescrição do § 1º do art. 884 da CLT; além de focar o art. 

https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhar.htm?conversationId=37313&index=2
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40 da Lei de Execução Fiscal sob o prisma dos princípios trabalhistas, naquilo que for 

pertinente, conforme o art. 889 da CLT. E conclui argumentando que a prescrição da 

Súmula 327 do STF não é intercorrente. 

[...] Dispõe a súmula 114/TST que é inaplicável na Justiça do Trabalho a 

prescrição intercorrente, sendo certo que tal entendimento não vulnera os 

artigos 7º, XXIX da Constituição da República e 884, § 1º/CLT. É que não se 

pode confundir a prescrição intercorrente com a prescrição do direito de ação 

na execução, o que ocorre quando não iniciada a execução de ofício pelo 

Juízo, o exequente permanece inerte, deixando decorrer o biênio a partir do 

trânsito em julgado da decisão. É desta prescrição que cogita a súmula 

327/STF, que é diversa da intercorrente, inaplicável na Justiça do Trabalho, 

inclusive porque o juiz detém o impulso oficial da execução. Não obstante 

seja o exequente o principal interessado no prosseguimento da execução, a 

CLT prevê o impulso oficial, cabendo ao Juiz praticar todos os atos 

necessários ao cumprimento da decisão transitada em julgado (art. 878/CLT), 

o que envolve a pesquisa patrimonial e expedição de ofício aos órgãos 

pertinentes, a fim de localizar os executados, bem como os bens necessários à 

satisfação do crédito trabalhista. Por outro lado, dispõe o art. 794/CPC, que a 

execução somente será extinta quando houver a satisfação da obrigação, 

houver a remissão da dívida, por acordo ou qualquer outro meio, ou ainda 

quando o credor renunciar ao crédito. Também o § 3º do art. 40 da Lei 

6.830/80 dispõe que encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou 

os bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução. 

Ambos os dispositivos legais são subsidiariamente aplicáveis à execução 

trabalhista por força do art. 889/CLT. Assim, uma análise detida da 

legislação que rege a execução trabalhista demonstra que a execução deve ser 

promovida de ofício pelo magistrado, até que a efetiva satisfação do débito. 

Frustradas as providências, poderá ser determinado o arquivamento 

provisório dos autos, com expedição da certidão de crédito trabalhista 

(Provimento 04/2012/TRT/3ª Região), podendo a partir daí ser reiniciada a 

execução quando o credor conseguir encontrar bens passíveis de penhora. A 

prescrição ocorre em decorrência do decurso do prazo, aliado à inércia do 

titular do direito. Entretanto, em cenário econômico marcado pela constante 

tentativa patronal em ocultar seu patrimônio, não se afigura razoável que ao 

cabo de mais de 4 anos (vide certidão de arquivamento de f. 357) se veja livre 

da condenação em prejuízo do trabalhador. Essa a razão da súmula 114/TST, 

que, a meu ver, não colide com o disposto na súmula 327/STF. (TRT da 3.ª 

Região; Processo: 0053200-64.2001.5.03.0005 AP; Data de Publicação: 

20/04/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; Relator: Convocada Maria 

Cecilia Alves Pinto; Revisor: Marcus Moura Ferreira). 

 

Verifica-se, portanto, que os tribunais, majoritariamente, vêm adotando a 

utilização da Súmula n. 114 do TST – conforme já demonstrado ao longo deste estudo – 

e só vindo a aplicar a prescrição intercorrente nas execuções fiscais trabalhistas, com 

base na Súmula n. 314 do STJ. Porém, deve ser ressaltado que há uma minoria que 

ainda defende a aplicação deste instituto também na seara da execução trabalhista, o que 

poderá ser objeto de revisitação da matéria, principalmente tendo em vista o princípio 

da razoável duração do processo – princípio este em ênfase no Judiciário. 
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4.5 Benefícios práticos da aplicabilidade da prescrição intercorrente 

 

Há algum tempo, a celeridade processual é objeto de análise e estudo pelos 

órgãos que compõem direta ou indiretamente o Poder Judiciário. Em meio a um 

Judiciário sobrecarregado de processos e poucos servidores à disposição para sanar de 

forma mais breve possível os litígios, sejam eles na seara trabalhista como nas demais, 

em todas as competências, verifica-se a busca por fundamentos e soluções concretas na 

tentativa de desafogar o Judiciário e, consequentemente, alcançar um procedimento 

célere e impositivo quanto ao cumprimento dos prazos processuais. Na Justiça do 

Trabalho, a celeridade processual ganha especial relevo em face da natureza alimentar 

dos créditos trabalhistas. A grande maioria daqueles que ajuízam ações trabalhistas está 

desempregada e necessita receber seus créditos o mais breve possível. 

O princípio da celeridade processual é previsto pela Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, abaixo transcrito: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

[...] 

 

LXXVIII A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. 

 

Em harmonia a este princípio, o acórdão n. 20020587656, proferido pela 4ª 

turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, in verbis: 

A informalidade e a celeridade do processo judiciário trabalhista, nunca 

podem esbarrar nos cânones constitucionais contidos nos incisos LV, do 

artigo 5º. e IX, do art. 93, sob pena de eivar a prestação jurisdicional. 

Informalidade não é ligeireza no trato. Celeridade não é insegurança na 

prestação. (TRT: 2ª. Região- Acórdão Num: 20020587656, Decisão: 

03.09.2002- RO Num: 20010489562, Ano: 2001- Número único Proc: RO01 

Recurso Ordinário- Turma: 04 – órgão Julgador – Quarta Turma- DOE SP, 

PJ, TRT 2ª, Data 13.09.2002, Relator Ricardo Verta Luduvice). 
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Constata-se que, em muitos processos trabalhistas, a parte reclamante não se 

manifesta há mais de 5 (cinco) anos, transcorrendo o processo apenas através dos atos 

de ofício praticados pelo magistrado. E, a partir do momento que a execução trabalhista 

pode ser praticada de ofício pelo juiz competente, nos termos da CLT, resta ao mesmo 

praticar todos os atos possíveis, cabíveis e alcançáveis – muitas vezes de forma 

reiterada, no sentido de tentar integralizar o crédito exequendo e por fim ao litígio, 

funcionando também como uma espécie de contraprestação do Estado em detrimento da 

concessão ao direito da parte vencedora do processo. 

Nota-se, em muitos casos, não raros de serem encontrados, que, por diversas 

vezes, ao exaurir todas as tentativas que possam ser impostas ao executado para o 

cumprimento de determinada ordem judicial, por já terem sido praticados todos os atos 

cabíveis ex offício, ocorre a notificação do exequente para apresentar ao juízo medidas 

efetivas para o prosseguimento da execução que sejam diferentes daquelas já adotadas, 

uma vez que estas restaram sem êxito. Entretanto, muito comumente o exequente 

mantém-se inerte em relação ao despacho proferido, terminando por ocasionar a 

suspensão ou o arquivamento provisório do feito por um período que vai de encontro ao 

princípio supramencionado, surgindo um questionamento acerca deste. 

Em relação ao momento em que será deflagrado início da prescrição, José Carlos 

Moreira Alves (2006, p. 661) afirma: 

Em sede doutrinária está assentado que o prazo prescricional intercorrente 

começa a fluir a partir do momento em que o titular da pretensão deixa de 

movimentar o processo, quando lhe cabia isso. E a partir desse termo inicial 

intercorrente o prazo prescricional, que se consuma com o advento do 

terminus ad quem previsto no direito material sem que, antes dele, tenha a 

parte suprido a falta.  

 

Portanto, aquele exequente que regularmente notificado dos atos executórios, 

tem ciência de que precisa se manifestar apresentando medidas que possam satisfazer a 

execução, e, mesmo assim, mantém-se inerte perante o requerimento judicial, estará 

manifestamente, e não de forma presumida, indo de encontro ao que é estabelecido 

doutrinariamente e jurisprudencialmente como sendo a inobservância ao Princípio da 

Celeridade Processual. 

A quantidade de processos tramitando hoje na Justiça do Trabalho é bastante 

elevada, e com a inércia e o desinteresse das partes em impulsionar seus processos, 
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visível se torna a quantidade de processos totais nas varas, tornando o trabalhado dos 

servidores desproporcional com o passar do tempo, uma vez que as Secretarias têm 

metas a serem alcançadas, com o objetivo de pôr fim a uma maior quantidade possível 

de lides, com a consequente desaceleração processual, isto é, contrariando o princípio 

da celeridade do processo, tão amplamente citado.  

Em experiência de estágio de duração de 2 (dois) anos na 6ª Vara do Trabalho de 

Fortaleza (TRT da 7ª Região), através de uma análise empírica, constata-se a referida 

vara possui uma média de 8 (oito) mil processos em andamento, sendo 5 (cinco) mil 

físicos e 3 (três) mil eletrônicos, sem contar com a média de 5 (cinco) processos 

eletrônicos distribuídos diariamente para a referida vara. Dentre os processos físicos, 

pelo menos 400 (quatrocentos) não são impulsionados pelo exequente há mais de 5 

(cinco) anos. Se a prescrição intercorrente fosse aplicada nesses casos, a quantidade de 

processos físicos estáticos, que só ocupam espaço, diminuiria consideravelmente. 

Agora, trazendo esse pensamento para todas as varas trabalhistas existentes no Brasil, 

há de se considerar que seria de grande valia para os processos que ainda estão em 

movimento (sem a inércia das partes interessadas), proporcionando uma solução 

provisória para o caos instalado no Judiciário devido aos motivos já mencionados. 

Entretanto, resolver a questão quantitativa não quer dizer trazer benefícios 

qualitativos. Ou seja, aplicar a prescrição intercorrente como forma apenas de diminuir 

o número de processos em andamento nas varas seria se restringir a um princípio 

relevante para a Justiça do Trabalho (o princípio da celeridade processual), porém que 

vai de encontro com direitos fundamentais do trabalhador, e o consequente princípio da 

dignidade humana, uma vez que seu crédito trabalhista, de natureza alimentar, estaria 

sendo passível de extinção. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em face do exposto, é necessário considerar que o ordenamento jurídico é 

dinâmico e, a cada dia, surgem novos conflitos oriundos de situações cada vez mais 

inovadoras, cabendo ao Judiciário interpretar as normas pilares, legislativamente 

apresentadas, segundo o tempo e espaço, não deixando que o conservadorismo 

jurisprudencial deixe de atender aos novos casos com a mesma harmonia, integridade e 

previsibilidade jurídica que a Justiça almeja.  

É através destes princípios e garantias que as Súmulas vêm para auxiliar na 

uniformização das decisões dos Tribunais, com abrangência erga omnes e garantindo a 

sua efetividade, pois a norma jurídica não pode permitir sempre uma só interpretação. 

Cabe ainda mencionar que a execução na Justiça Trabalhista pode ser promovida 

pela parte interessada ou de ofício pelo juiz (art. 878, CLT), decorrente de um título 

judicial, acordo, termo de ajuste de conduta, termo de conciliação (art. 876, da CLT) ou 

extrajudicial (art. 877-A) e conjuntamente pelo inadimplemento do devedor; e tendo 

como objeto da lide verba trabalhista não paga ou contribuição previdenciária devida 

(parágrafo único do art. 876 da CLT). Esta última aplicando o entendimento sumular nº 

314, do STJ. Podendo haver a possibilidade de defesa do executado através dos 

embargos em relação às matérias delimitadas no § 1º, do art. 884, da CLT. Todavia, o 

entendimento acerca da prescrição descrita neste parágrafo nem sempre é o mesmo. 

Lembra-se, ainda, que na seara trabalhista, em especial na sua fase executiva, é 

possível observar um aparente conflito entre as Súmulas 327 do STF e 114 do TST no 

que diz respeito à aplicabilidade/efetividade, pois, apesar da Súmula 327 ser do STF, a 

mesma perdeu força, juridicamente falando, pois o TST detém a competência para 

analisar as inconstitucionalidades e ilegalidades da norma em relação à matéria 

infraconstitucional, nos termos da CF/88, sendo, com isso, majoritariamente aplicada a 

Súmula 114 do TST. 

Por outro lado, com a EC nº 45/2004, voltou à tona a necessidade de uma 

revisitação da matéria, principalmente por conta dos princípios que abarcam o inciso 

LXXVIII, do art. 5º, da CF/88. 

Diante dessas colocações, pode ser verificado que a Súmula 327 do STF tem 

como premissa a análise do caso de forma estritamente instrumental/procedimental e 
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visa atender ao princípio da razoável duração do processo, da celeridade e efetividade, 

porque, segundo esta tese, a morosidade intencional do polo ativo é sinal de prejuízo ao 

ordenamento jurídico, e cabe ao juiz, através da liberdade diretiva descrita no art. 765 

da CLT, aplicar a prescrição intercorrente neste tipo de processo que se acumula nas 

prateleiras das Secretarias e oneram a máquina judiciária. 

Já a tese defensiva da Súmula 114 do TST tem como fundamento o bem jurídico 

tutelado, os princípios norteadores da Justiça Laboral e os direitos fundamentais. 

Defende a ideia da não aplicação da prescrição intercorrente de ofício pelo juiz quando 

o objeto da lide for verba trabalhista e a parte do polo ativo for considerada 

hipossuficiente, devido à manutenção do princípio da dignidade do trabalhador, sem 

contar os demais princípios, direitos e garantias implícitos. Sendo assim, o impulso 

oficial do juiz é em dar continuidade à lide e não em extingui-la. E a aplicação do art. 40 

da Lei n. 6.830/80 nas verbas trabalhistas se limita na suspensão do feito até que se 

encontre o devedor ou bens. E quanto às execuções de natureza tributária, a aplicação, 

na prática, é direcionada pela Lei de Execução Fiscal e consequentemente pela 

aplicação da Súmula 314 do STJ. 

Com isso, percebe-se que há uma diferença na execução trabalhista, ou seja, se 

for contribuição previdenciária devida não se aplica nem a Súmula 327 do STF nem a 

114 do TST, mas a Súmula 314 do STJ c/c a Lei nº 6.830/80 e art. 889 da CLT. Já, caso 

seja verba trabalhista, majoritariamente, aplica-se a Súmula 114 do TST, uma vez que é 

inadmissível que o obreiro, já em posição desfavorável em relação ao empregador, 

venha a ser, na fase de execução, novamente tratado de forma desigual por causa da 

manutenção de interpretação da norma ainda nos moldes arcaicos, ou seja, apenas 

voltando-se ao embasamento instrumental do procedimento (conforme defendido pela 

Súmula 327 do STF). Além de já ter sido sedimentada a competência acerca da matéria 

ao TST, com o advento da CF/88, e de existir, atualmente, a ideia de que os princípios 

da celeridade e da efetividade não podem ser aplicados de forma desenfreada e em 

detrimento da confiança que o Direito visa nas relações jurídicas, a qual busca a 

segurança jurídica e um fim social devido. É preciso garantir a Justiça em sua plenitude, 

apesar de ainda ser percebido que até mesmo dentro de um mesmo Tribunal, em uma 

mesma Turma os posicionamentos são diversos. Mas é salutar que haja divergências de 

pensamentos entre os julgadores, pois só assim é possível aprimorar e atualizar o 

Direito. 
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Defende-se o entendimento consoante o qual a prescrição do direito de ação da 

execução não é intercorrente, pois há a possibilidade do impulso oficial. Por outro lado, 

quando a parte interessada deixa de praticar atos necessários que impulsione o feito 

após o arquivamento provisório, por não encontrar devedor ou bens, há a possibilidade 

de ocorrer a prescrição intercorrente. Entretanto, é preciso, primeiramente, que o juiz 

verifique o caso em concreto, o bem jurídico tutelado e a parte interessada, pois, como 

percebido, o tema é complexo e uma decisão unânime para todas as lides não é decisão 

juridicamente correta, uma vez que há de se considerar a existência de outros princípios 

e direitos fundamentais. 

Por tudo isso, é preciso sempre voltar aos ensinamentos de Kelsen e 

compreender o ordenamento jurídico como dinâmico, restando ao o juiz a tarefa de 

decidir da forma mais equânime, sopesando valores e procurando o equilíbrio entre os 

interesses patrimoniais do empregado e os direitos fundamentais consagrados na ordem 

jurídico-constitucional de 1988. 
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