
PRESCRIÇÃO - LEGISLAÇÃO COMPARADA

REDAÇÃO ANTERIOR NOVA REDAÇÃO

Art.  11.  O  direito  de  ação  quanto  a
créditos  resultantes  das  relações  de
trabalho prescreve: 
I.  em  cinco  anos  para  o  trabalhador
urbano, até o limite de dois anos após a
extinção do contrato; 
Il.  em  dois  anos,  após  a  extinção  do
contrato  de  trabalho,  para  o
trabalhador rural. 
§  1º.  O  disposto  neste  artigo  não  se
aplica às ações que tenham por objeto
anotações  para  fins  de  prova  junto  à
Previdência Social. 

Art. 11.  A pretensão  quanto a créditos
resultantes  das  relações  de  trabalho
prescreve  em  cinco  anos  para  os
trabalhadores urbanos e rurais,  até o
limite de dois anos após a extinção do
contrato de trabalho. 
I. Revogado 
II. Revogado 
§  1º O  disposto  neste  artigo  não  se
aplica às ações que tenham por objeto
anotações  para  fins  de  prova  junto  à
Previdência Social.  (Incluído pela Lei nº
9.658, de 5.6.1998) 
§ 2º.  Tratando-se de ação que envolva
pedido  de  prestações  sucessivas
decorrente  de  alteração  ou
descumprimento  do  pactuado,  a
prescrição  é  total,  exceto  quando  o
direito  à  parcela  esteja  também
assegurado por preceito de lei.1 
§  3º.  A  interrupção  da  prescrição
somente ocorrerá pelo ajuizamento de
reclamação  trabalhista,  mesmo  que
em juízo incompetente, ainda que venha
a ser extinta sem resolução do mérito,
produzindo  efeitos  apenas  em
relação aos pedidos idênticos. 

Sem correspondente na CLT.
Contradição  entre  as  súmulas  114  do
TST e 327 do STF.

Art.  11-A.  Ocorre  a  prescrição
intercorrente  no processo do trabalho
no prazo de dois anos. 
§ 1º.  A fluência  do  prazo  prescricional
intercorrente  inicia-se  quando  o
exequente  deixa  de  cumprir
determinação  judicial  no  curso  da
execução. 
§  2º.  A  declaração  da  prescrição

1 OBSERVAÇÃO: A redação ficou idêntica à da Súmula 294 do TST, com exceção do
acréscimo  da  expressão  “ou  descumprimento  do  pactuado”.  Súmula  294  do  TST:
“Tratando-se de ação que envolva  pedido de prestações sucessivas decorrente  de
alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja
também assegurado por preceito de lei.”  
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9658.htm#art1


intercorrente pode  ser  requerida  ou
declarada de  ofício em qualquer grau
de jurisdição. 

EM SÍNTESE, AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO ART. 11 DA CLT
FORAM AS SEGUINTES: 

a) correção da imprecisão técnica anterior, para estabelecer que a prescrição
incide sobre a “pretensão” e não sobre o “direito de ação”; 

b) adaptação ao texto constitucional (art. 7º, XXIX, com redação dada pela
EC 28/2000), unificando os prazos para trabalhadores urbanos e rurais; 

c) o §2º incorporou o entendimento sobre a diferenciação entre prescrição
total e parcial, que já constava consolidado na Súmula 294 do TST. Todavia,
o citado parágrafo acrescentou a expressão “descumprimento do pactuado”,
o  que  vai  afetar  a  jurisprudência  que  considerava  como  passível  de
prescrição total apenas as pretensões decorrentes de alteração lesiva por
ato único do empregador; 

d) o §3º estabelece que a interrupção da prescrição somente por

A OJ 392 DA SDI-I DO TST ESTÁ SUPERADA PELA LEI 13.467/2017 OU
OS  ARTS.  8º  E  769,  DA  CLT,  AUTORIZAM  A  APLICAÇÃO  DAS
HIPÓTESES  DE  INTERRUPÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  PREVISTAS  NO
CÓDIGO CIVIL? 

TESE 01. Com o advento do §3º, do art. 11, da CLT, a prescrição trabalhista só é
interrompida  por  ação  trabalhista,  em  relação  aos  pedidos  idênticos.  Ficam
superadas as OJs 359 e 392, da SDI-I, do TST (“A ação movida por sindicato, na
qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido
considerado parte ilegítima ‘ad causam’ ” e “O protesto judicial é medida aplicável
no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de
2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão
da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 219 do CPC
de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT”) 

TESE 02: O §3º,  do art.  11,  da CLT,  não afasta a aplicação das hipóteses de
interrupção  da  prescrição  dispostas  no  art.  202  do  CC,  inclusive  por  meio  de
protesto judicial  (art.  202,  II,  do CC c/c OJs 359 e 392,  da SDI-I,  do C. TST).
Inteligência do art. 8º da CLT.

ENUNCIADO 11 DA 2ª JORNADA DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO
TRABALHO REALIZADA PELA ANAMATRA EM OUTUBRO DE 2017.
Interrupção da prescrição. Integração. Sendo a prescrição regulada pelo Código
Civil, aplicam-se ao Direito do Trabalho as hipóteses de interrupção da prescrição
previstas no art. 202 do Código, nos termos do art. 8º da CLT. Assim, é possível a
interrupção da prescrição fora da hipótese prevista no § 3º do art. 11 da CLT." ).



E  SE  O  PROTESTO  TIVER  SIDO  REALIZADO  ANTES  DO  AVENTO  DA
REFORMA  TRABALHISTA,  COMO  FICA  A  SEGURANÇA  JURÍDICA,  SE  SE
APLICAR LITERALMENTE A NOVEL REDAÇÃO?

A  PRESCRIÇÃO  BIENAL  E  A  QUINQUENAL  PODEM  SER
PRONUNCIADAS DE OFÍCIO? 

TESE 01. A prescrição bienal e a quinquenal previstas no art. 11, caput, da
CLT, não podem ser pronunciadas de ofício, pois as situações em que isso é
possível foram estabelecidas de forma expressa pelo legislador, como é o
caso da prescrição intercorrente (art. 11-A, §2º, da CLT). 

TESE 02. A prescrição bienal e a quinquenal previstas no art. 11, caput, da
CLT,  podem  ser  pronunciadas  de  ofício,  com  fundamento  na  aplicação
supletiva  do  CPC (arts.  15  e  487,  II,  do  CPC,  c/c  art.  769  da CLT),  em
qualquer grau de jurisdição, ficando superada a Súmula 153 do TST (“Não
se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária”). 

EXEMPLOS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO:

EM  RELAÇÃO  AO  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO,  QUAL  O  MARCO
INICIAL? DATA DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA: ATÉ O DIA 20
DE DEZEMBRO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº4.749/652.

EXEMPLO:  Reclamante  que  ainda  se  encontra  trabalhando  na  empresa
reclamada ajuíza ação em 31.12.2018 postulando o pagamento do décimo
terceiro salário do ano de 2013. Houve prescrição total da parcela ou não?

EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO? Conforme o art. 459, § 1º,
da CLT, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser
efetuado,  o  mais  tardar,  até o  quinto dia  útil  do mês subsequente ao
vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) 

2Art. 1º - A gratificação salarial instituída pela  Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo
empregador  até  o  dia  20  de  dezembro  de  cada  ano,  compensada  a  importância  que,  a  título  de
adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.

Parágrafo único. (Vetado)

Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento
da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo
empregado no mês anterior.

 § 1º -  O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento,  no mesmo mês, a todos os seus
empregados.

§ 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês
de janeiro do correspondente ano.
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EXEMPLO:  Reclamante  que  ainda  se  encontra  trabalhando  na  empresa
reclamada ajuíza ação em 02.01.2019 postulando o pagamento do salário do
mês de dezembro de 2013. Houve prescrição total da parcela ou não?

EM  RELAÇÃO  ÀS  FÉRIAS?  A  CONTAGEM  TEM  INÍCIO  APÓS  O
PERÍODO AQUISITIVO OU APÓS O PERÍODO CONCESSIVO?

EXEMPLO:  O  reclamante  que  foi  admitido  em  10.12.2010  e  ainda  se
encontra  trabalhando na empresa reclamada,  ajuíza ação em 31.12.2018
postulando  o  pagamento  férias  referentes  aos  períodos  aquisitivos  de
2010/2011,  de  2011/2012  e  2012/2013.  Há  alguma  prescrição  a  ser
pronunciada? Caso positivo, qual(is)?

EM  RELAÇÃO  À  PRETENSÃO  APENAS  DE  RECONHECIMENTO  DE
VÍNCULO  DE  EMPREGO  E  ANOTAÇÕES  DA  CTPS,  É  POSSÍVEL
DECLARAR A PRESCRIÇÃO? (ART. 11, § 1º, DA CLT).

EXEMPLO: O reclamante que foi admitido em 10.12.2000 e despedido em
20.11.2016,  ajuíza  ação  em  01.10.2019  postulando  apenas  o
reconhecimento do vínculo empregatício e anotações na CTPS. Há alguma
prescrição a ser pronunciada? Caso positivo, seria total ou parcial?

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O  art.  11-A  foi  introduzido  pela  Lei  nº  13.467/17,  para  dispor  sobre  a
prescrição intercorrente trabalhista, da seguinte forma: 

a) o “fato gerador” da prescrição intercorrente é a omissão da parte, que não
cumpre determinação judicial; 

b) o prazo passa a ser de dois anos, modificando o instituto que, quando
aplicado, levava em conta o prazo de cinco anos previsto na LEF; 

c) vencido o prazo, a prescrição intercorrente pode ser decretada de ofício. 

O QUE HAVIA NA JURISPRUDÊNCIA, ANTES DA REFORMA TRABALHISTA,
EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE?

CONFLITO ENTRE A SÚMULA 114 DO TST E A SÚMULA 327 DO STF

SÚMULA 114 DO TST:  “É inaplicável,  na Justiça do Trabalho,  a prescrição



intercorrente”.

SÚMULA 327 DO STF: “O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente”.

DIREITO INTERTEMPORAL 

O exame refere-se tão somente à prescrição intercorrente, tendo em vista
que a prescrição contratual (bienal e quinquenal) não sofreu modificações
radicais. No que tange à prescrição intercorrente, as correntes são: 
TESE  01:a  aplicação  é  imediata  aos  processos  em  curso,  porque  a
prescrição intercorrente só ocorre no curso do processo, de maneira que seu
viés processual é predominante. 
TESE 02: só se aplica aos processos que iniciarem a fase de execução após
11/11/2017, porque a Lei nº 13.467/17 reduziu o prazo de cinco para dois
anos, afetando direito material (pretensão) 

COMO SE APLICA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO 
DO TRABALHO? 

TESE  01.  A prescrição  intercorrente  trabalhista  é  regida  pela  aplicação
conjunta do art. 11-A e do art. 40, §4º, da LEF (art. 889 da CLT). A ausência
de indicação de meios para prosseguimento da execução, pelo exequente,
caracteriza  o  “descumprimento  de  determinação  judicial”,  atraindo  a
suspensão do processo por um ano e, ao final, o início do prazo de dois anos
da  prescrição  intercorrente.  Fica  superada  a  Súmula  114  do  TST  (“É
inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente”). 

TESE  02.  O  art.  11-A  estabelece  uma  nova  espécie  de  prescrição
intercorrente. O CPC de 2015 é claro ao considerar a inexistência de bens
como causa de suspensão da execução e, após um ano, de deflagração do
prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, e §4º), o mesmo acontecendo
com a Lei nº 6.830/80 – LEF (art. 40 e §4º). A CLT passou a ter sua própria
regra (art. 11-A), que não faz referência à “inexistência de bens”, mas sim ao
“descumprimento de determinação judicial” (art. 11-A, §1º). A intimação para
o exequente indicar bens não pode ser considerada “determinação judicial”,
pois o dever de indicar os bens é do réu (art. 880 da CLT c/c 774, V, do
CPC), cuja omissão pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça,
inclusive.  Para  o  exequente,  a  indicação  de  bens  é  um “ônus”,  exigível
apenas  quando  isso  for  possível  (art.  780,  II,  “c”,  do  CPC),  o  que  está
previsto tão somente no caso de execução de título executivo extrajudicial.
Interpretação que preserva as súmulas 114 do TST e 327.

OBSERVAÇÃO: O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio



Bentes Corrêa, editou recomendação (3/18) aos juízes e desembargadores
do Trabalho em relação à prescrição intercorrente. 

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/7/art20180731-06.pdf

