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II CONGRESSO DE FILOSOFIA DO DIREITO PARA O MUNDO 
LATINO

DIREITO, RAZÕES E RACIONALIDADE

Apresentação

O mundo latino tem investido na construção de uma jusfilosofia que objetiva produzir 

epistemologias e referências conceituais a partir de contextos próprios, de modo a contribuir 

para a transformação das instituições jurídicas, políticas e sociais vigentes.

Com essa intenção, a iLatina, através do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade do Rio de Janeiro (PPGD-UFRJ), promoveu, em julho de 2018, na 

cidade do Rio de Janeiro, o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino.

O encontro contou com a presença de estudiosos da Filosofia do Direito de quase todos os 

países do chamado “mundo latino”, com o desafio de pensar, sob a perspectiva da Filosofia, 

problemas que desafiam as democracias atuais. Um dos eixos principais dessa discussão é o 

que se concentra no debate da racionalidade jurídica, cujas questões são exploradas pelos 

trabalhos desta coletânea.

Como a quantidade de trabalhos relativos ao grupo Direito, Razões e Racionalidade chegou à 

casa dos 40, a relatoria foi dividida entre Mariana Isern, professora adjunta de Filosofia do 

Direito da Universidad Nacional de Rosario e Diego Luna, professor adjunto de Filosofia do 

Direito e Direito Penal da Facultad de Derecho da Universidad de Buenos Aires. Por uma 

limitação editorial, nesta publicação serão apresentadas apenas as questões e conclusões 

levantadas pela relatora e pelo relator sobre os trabalhos aprovados para o congresso. As 

relatorias completas, no entanto, se encontram na íntegra no site do evento com as avaliações 

pontuais sobre cada um dos artigos apresentados.

Mariana apresenta o seu trabalho em três eixos. O primeiro diz respeito à falta de respostas 

adequadas para novos problemas. “Al incorporar fenómenos que antes no eran alcanzados 

por el Derecho, conforme a los paradigmas empleados, se requiere una nueva perspectiva 

(sea biocéntrica, inclusiva, multicultural, transdisciplinar, etc.). Algunos proponen caminos 

que se podrían recorrer, otros sugieren el rescate o reinterpretación de autores clásicos, o 

vuelven a las fuentes, en otros casos; en tanto que hay algunos que alertan sobre las vías 

inapropiadas para pensar esas alternativas.”. Aqui encontram-se reunidos os trabalhos de 



Diego Javier Duquelsky Gómez (Argentina), Jesús Vega López (Espanha), Maria Carolina 

Rodrigues Freitas (Brasil), Claudio Pedrosa Nunes (Brasil) e Juan Calvillo Hernandez 

(México).

Resumindo o que relata Mariana Isern, Diego Javier Duquelsky Gómez propõe a construção 

de um pensamento emancipatório radicalmente alternativo à racionalidade jurídica 

dominante. Jesús Vega López, sob uma perspectiva pós-posititisva procura reconstruir as 

demarcações do Direito valendo-se das noções de entorno, contorno e dintorno apresentadas 

por José Ortega y Gasset e Gustavo Bueno. Maria Carolina Rodrigues Freitas aborda 

obsolescência da teoria do direito moderno na pós-modernidade. Claudio Pedrosa Nunes 

trabalha temas do direito processual à luz da doutrina medieval-tomista. Juan Calvillo 

Hernandez procura demonstrar que a metafísica, fortemente criticada por Hans Kelsen, tem 

sido recuperada pelo positivismo jurídico.

Um segundo eixo traçado por Mariana Isern, na relatoria, é marcado pela busca de opções 

para se pensar e repensar alternativas aos paradigmas atuais do Direito, sob os parâmetros 

antropocêntrico e biocêntrico da dignidade e do bem viver. Aqui encontram-se os trabalhos 

de Wallace Antonio Dias Silva (Brasil), Maren Guimarães Taborda e Raquel Fabiana Lopes 

Sparemberger (Brasil), Zabalza Alexandre (França), Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da 

Costa (Brasil), Jesús Ignacio Delgado Rojas (Espanha) e Bruno Rabelo Coutinho Saraiva 

(Brasil).

Wallace Antonio Dias Silva estabelece uma alternativa integradora do bem viver latino-

americano, sob uma perspectiva biocêntrica, propondo o cooperativismo como via 

superadora do problema da precarização do trabalho. Maren Guimarães Taborda e Raquel 

Fabiana Lopes Sparemberger, juntas, empregam o conceito de Stammler de um direito 

objetivamente justo a um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro sobre 

demarcação de terras indígenas, de forma a indagarem se é tarefa da justiça levar a cabo um 

ideal e em que grau. Para Alexandre Zabalza, a Terra ficou muito tempo alijada do 

conhecimento filosófico e demorou muito tempo para que entidades não humanas fossem 

dotadas de personalidade jurídica. Com base na literatura de Saint Exupéry, mostra que 

domar a natureza não significa conquistá-la, mas “domesticar”, no sentido de criar vínculos. 

Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da Costa, no âmbito do “novo constitucionalismo latino-

americano”, procura substituir o modelo antropocêntrico constitucional pelo biocêntrico, da 

dignidade. Jesús Ignacio Delgado Rojas recupera as ideias kantianas de dignidade e 

autonomia para enfrentar problemas atuais. Bruno Rabelo Coutinho Saraiva discute o Direito 

Natural, com ênfase na centralidade do ser humano.



No terceiro e último eixo, o relevo encontra-se na argumentação, especialmente, a legislativa. 

Com uma dose de graça, Mariana Isern destaca dos trabalhos: “Los ciudadanos no dormirían 

pacificamente si supieran como se hacen las salchichas y las leyes.(...) Desde entonces, el 

sistema de producción de embutidos há evolucionado, siendo sometido (al menos en teoria) a 

estrictos estándares sanitários. La producción de leyes, por outra parte, sigue siendo llevada a 

cabo sin el método o la organización apropriados.”

Em torno da questão da racionalidade legislativa estão os trabalhos de Mariana Barbosa 

Cirne (Brasil) em coautoria com Tainá Junquilho (Brasil); de João Aurino de Melo Filho 

(Brasil); Francesco Ferraro (Itália); José Ribas Vieira em coautoria com Fernanda Lage 

Alves Dantes (Brasil) e o de José Eduardo Schuh (Brasil).

Mariana Barbosa Cirne e Tainá Junquilho percebem a crise legislativa como uma 

oportunidade dada ao jurista para aumentar a racionalidade no processo legislativo. Segundo 

João Aurino de Melo Filho, a Teoria do Direito falhou ao ignorar o processo legislativo. 

Francesco Ferraro, ao considerar que o legislador possui, na realidade, uma racionalidade 

limitada por fatores de ordem pessoal e institucional, explora os conceitos de sub-inclusão e 

sobre-inclusão de Nino e Nowak, passando por Wróblewski e Wittgenstein. José Ribas 

Vieira e Fernanda Lage Alves Dantes chamam a atenção para o diálogo entre as teorias 

jurídicas e as teorias sociológicas, no sentido de que o Direito pode servir de mecanismo para 

a transformação social. José Eduardo Schuh, segundo Mariana Isern, se propõe a comprovar 

a possibilidade do emprego de técnicas derivadas dos estudos da Economia do 

Comportamento na elaboração de normas legais, com o fim de aumentar a efetividade 

normativa e a eficácia social.

Com relação aos trabalhos sobre racionalidade judicial, a preocupação central está na 

formação jurídica dos encarregados de aplicar o Direito. Aqui se encontram os trabalhos de 

Zoraida García Castillo (Méxica), Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba (Equador), Eduardo 

Ribeiro Moreira (Brasil), Valeria Lopez Vela (México) e Silvia Zorzetto (Itália).

Zoraida García Castillo trata da validez e confiabilidade dos resultados das provas científicas 

no processo, assim como a responsabilidade epistêmica do julgador ao realizar inferências 

sobre os fatos. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba trabalha o tema da igualdade, a partir 

da proporcionalidade e da analogia. Eduardo Ribeiro Moreira defende o direito constitucional 

comparado como técnica de interpretação. Silvia Zorzetto sustenta que a “pretensão de 

correção” é uma característica interna da prática juridica e necessária à sua própria 

existência. Valeria Lopez Vela analisa a complexidade do conceito de dignidade a partir de 

sua aplicação pela Suprema Corte de Justiça do México.



Diego Luna, da Universidade de Buenos Aires, é o segundo relator do grupo “Direito, 

Razões e Racionalidade”. Dos 23 trabalhos que analisou, ele nos diz que:

“Un primer grupo de ponencias pone su atención en la racionalidad judicial, desde marcos 

teóricos que ponen el acento en los aspectos retóricos de la argumentación jurídica, el 

razonamiento silogístico, la creación judicial del derecho y un particular ejemplo, en este 

contexto, de decisiones contradictorias de tribunales superiores. Agrupo acá los trabajos de 

Elias Canal Freitas (Brasil), Pedro Parini Marques de Lima (Brasil), Maria Lucia de Paula 

Olivera (Brasil), Guillerme Gomes Vieira (Brasil) e João Paulo Rodrigues de Castro (Brasil). 

[…]

Otro conjunto de ponencias que aborda también el problema de la creación judicial del 

derecho, desde la perspectiva de la argumentación jurídica, pone el acento en las nociones de 

"derrotabilidad" y "derecho discutido" para dar cuenta de situaciones excepcionales para las 

reglas generales y el problema de su legitimidad, del control público de las decisiones, con 

una particular referencia al problema de los supuestos de aborto como ejemplo de situaciones 

semejantes. Reúno acá los trabajos de Claudia Roesler e Isaac Reis; Henrik Lopez Sterup; 

Mauricio Martins Reis y Alexandre Prevedello; Anizio Pires Gaviao Filho y Alexandre 

Prevedello; y Marcelo Fernández Peralta. […]

Un tercer conjunto de ponencias puede agruparse en torno de las perspectivas críticas que se 

ocupan en la teoría general y en la interpretación judicial del denominado giro decolonial, de 

los problemas de neoconstitucionalismo y el multiculturalismo e interculturalidad en la 

región latinoamericana, incluso desde perspectivas aparentemente disímiles como la 

hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Se reúnen ahora las ponencias de Diogo Bacha e 

Silva; María Nazareth Vasques Mota y Carla Thomas; Dulce Alejandra Camacho Ortiz y 

Rina Pazos. […]

En cuarto orden, pueden presentarse los trabajos que se estructuran en torno de las nociones 

de casos fáciles, difíciles y trágicos para presentar a partir de decisiones concretas de 

tribunales superiores o constitucionales de la región modos problemáticos del razonamiento 

judicial y los problemas de fundamentación que ellos conllevan cuando se acude a la 

denominada ponderación de principios y su difícil conciliación con la aplicación de reglas. 

Son las ponencias de Juan Bautista Etcheverry; Renato Rabbi-BaldiCabanillas y Renato do 

Espirito Santo Rodrigues y Claudia Toledo. […]

En un quinto grupo de ponencias reúno cuatro ponencias que recuperan autores clásicos que 

se enmarcan tanto históricamente, como epistemológicamente en el debate iusnaturalismo vs. 



iuspositivismo de mediados del siglo pasado (Ehrlich, Kelsen, Larenz, Radbruch) en el 

contexto de la segunda Guerra Mundial, el Régimen de la Alemania Nazi y el desafío 

epistemológico que supuso para la ciencia del derecho el juzgamiento de esos crímenes. 

Íntimamente relacionado con esa temática, dos ponencias se refieren al problema de la 

criminalización o la tolerancia de los denominados discursos de odio. Son los trabajos de 

José Raul Cubas Júnior y José Renato Gaziero Cella; Eduardo Javier Jourdan Markiewicz; 

Victor Medrado y Rafael Mello Ferreira y Marcelo Campos Galuppo. […]

Por último, un par de ponencias relativas a dos asuntos que vinculan política y derecho en el 

ámbito particular brasilero, aunque con repercusión regional y mundial: la discusión sobre la 

legitimidad y constitucionalidad del instituto del impeachment y el modelo de defensa 

pública gratuita, ambos contemplados en la Constitución de Brasil aunque con diversos 

recorridos y tradiciones históricas, políticas, jurídicas y filosóficas. Se trata de las ponencias 

de Margarida Maria Lacombe Camargo (Brasil) y Bernard dos Reis Alo (Brasil).”.

É com o objetivo de compartilhar o diálogo e promover o acesso às discussões da temática 

feitas durante o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino que apresentamos 

estes Anais. A coletânea reúne os trabalhos que nos ajudam a lançar novos olhares, sob a 

perspectiva da Filosofia e do Direito, para o debate contemporâneo.

Margarida Lacombe Camargo

Vinícius Sado Rodrigues

Organizadores



PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO: ANÁLISE E 
AVALIAÇÃO DAS ARGUMENTAÇÕES DESENVOLVIDAS NAS SÚMULAS Nº. 

114, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, E Nº. 327, DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.

INTERCURRENT PRESCRIPTION IN JUSTICE OF LABOR: EVALUATION OF 
THE ARGUMENTATIONS DEVELOPED IN DOCKETS 114, OF THE SUPERIOR 

LABOR COURT, AND 327, OF THE SUPREME FEDERAL COURT.

Guilherme Gomes Vieira

Resumo

O artigo propõe uma análise dos argumentos esboçados nos julgados que originaram a 

súmula nº. 114, do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a súmula nº. 327, do Supremo 

Tribunal Federal. Inicialmente, faz-se um estudo acerca do instituto da prescrição 

intercorrente, especialmente no que tange à sua aplicação na justiça do trabalho. Em seguida, 

são abordadas diretrizes da Teoria da Argumentação Judicial – notadamente no que concerne 

a concepções de Manuel Atienza relativas à análise e à avaliação de argumentações, as quais 

possibilitam a verificação de critérios argumentativos em determinadas decisões judiciais. Ao 

final, procede-se à verificação dos critérios abordados anteriormente em relação aos julgados 

que possibilitaram a criação das aludidas súmulas.

Palavras-chave: Prescrição intercorrente, Súmula 114 do tribunal superior do trabalho, 
Súmula 327 do supremo tribunal federal, Teoria da argumentação jurídica

Abstract/Resumen/Résumé

The article proposes an analysis of the arguments outlined in the judgments that originated 

the Superior Labor Court’s docket 114, as well as the 327 docket of the Supreme Court. 

Initially, a study is made about the intercurrent prescription institute, especially regarding its 

application in labor justice. Next, the guidelines of the Theory of Judicial Argumentation are 

approached - notably with respect to Manuel Atienza's conceptions regarding the analysis 

and evaluation of arguments, which allow the verification of argumentative criteria in certain 

judicial decisions. At the end, we check the criteria previously discussed in relation to the 

judgments that made possible the creation of the mentioned dockets.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Intercurrent prescription, Docket 114 of the superior 
labor court, Docket 327 of the supreme court, Theory of legal argumentation
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RESUMO: O artigo propõe uma análise dos argumentos esboçados nos julgados que 

originaram a súmula nº. 114, do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a súmula nº. 

327, do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, faz-se um estudo acerca do instituto da 

prescrição intercorrente, especialmente no que tange à sua aplicação na justiça do 

trabalho. Em seguida, são abordadas diretrizes da Teoria da Argumentação Judicial – 

notadamente no que concerne a concepções de Manuel Atienza relativas à análise e à 

avaliação de argumentações, as quais possibilitam a verificação de critérios 

argumentativos em determinadas decisões judiciais. Ao final, procede-se à verificação 

dos critérios abordados anteriormente em relação aos julgados que possibilitaram a 

criação das aludidas súmulas. 

Palavras-chave: Prescrição Intercorrente. Súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho. 

Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal. Teoria da Argumentação Jurídica. 

 

INTERCURRENT PRESCRIPTION IN JUSTICE OF LABOR: EVALUATION 

OF THE ARGUMENTATIONS DEVELOPED IN DOCKETS 114, OF THE 

SUPERIOR LABOR COURT, AND 327, OF THE SUPREME FEDERAL 

COURT. 

 

ABSTRACT: The article proposes an analysis of the arguments outlined in the 

judgments that originated the Superior Labor Court’s docket 114, as well as the 327 

docket of the Supreme Court. Initially, a study is made about the intercurrent prescription 

institute, especially regarding its application in labor justice. Next, the guidelines of the 

Theory of Judicial Argumentation are approached - notably with respect to Manuel 

Atienza's conceptions regarding the analysis and evaluation of arguments, which allow 

the verification of argumentative criteria in certain judicial decisions. At the end, we 
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check the criteria previously discussed in relation to the judgments that made possible the 

creation of the mentioned dockets. 

 

Keywords: Intercurrent prescription. Docket 114 of the Superior Labor Court. Docket 

327 of the Supreme Court. Theory of Legal Argumentation. 

 

1. Introdução 

A prescrição é um instituto originário do direito material, razão pela qual ela é 

abordada, a título de exemplo, no direito civil, administrativo e penal. Nesse sentido, a 

prescrição corresponde à extinção da pretensão de exercer um direito em razão do lapso 

temporal, ou seja, “é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo 

tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação” (PONTES DE 

MIRANDA, 1955, p. 100). 

Nesse contexto, a doutrina reconheceu a denominada prescrição intercorrente, a 

qual equivale à consumação da prescrição durante o curso processual. Assim, “proposta 

a ação, interrompe-se o prazo prescritivo; logo a seguir, se ele volta a correr, de seu início, 

podendo consumar-se até mesmo antes que o processo termine” (DELGADO, 2012, p. 

272). 

Ao verificar a incidência da prescrição intercorrente no direito do trabalho, o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou, em 1980, a súmula nº. 114, a qual indica 

que o referido instituto não se aplica à justiça do trabalho. Por sua vez, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) normatizou, em 1963, a súmula nº. 327, que consigna que o direito 

trabalhista admite a prescrição intercorrente. 

Diante da notável divergência entre os entendimentos dos aludidos Tribunais, da 

vigência simultânea de ambos os enunciados sumulares1 e do ordenamento jurídico 

comum em relação à matéria examinada, questiona-se quais foram os argumentos 

empregados nos julgados que originaram as citadas súmulas e se há coerência entre eles, 

                                                           
1 Com a Lei nº. 13.467/2017 (reforma trabalhista), a discussão jurisprudencial foi enfraquecida, tendo em 

vista que o novo art. 11-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), consagra a aplicação da prescrição 

intercorrente no direito do trabalho. Todavia, ambas as súmulas permanecem vigentes, não havendo que se 

falar, até o presente momento, de revogação dos enunciados. Ademais, nota-se que os entendimentos 

sumulados conviveram, com plena eficácia, por mais de trinta e sete anos (entre 1980 e 2017). 
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sobretudo ao se considerar a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, 

prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. 

É relevante indagar, ainda, se os argumentos suscitados na formulação da súmula 

nº. 327, do Supremo Tribunal Federal, foram igualmente empregados quando da 

confecção da súmula nº. 114, do Tribunal Superior do Trabalho, bem como se os 

fundamentos apresentados no momento da elaboração desta súmula – e que não foram 

provocados à época da construção daquela súmula – foram analisados, posteriormente, 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

A fim de viabilizar a análise e a avaliação dos argumentos, utilizar-se-ão 

concepções da Teoria da Argumentação Jurídica, notadamente no que concerne a critérios 

confeccionados por Manuel Atienza, nos capítulos VI e VII de sua obra “Curso de 

Argumentação Jurídica” (ATIENZA, 2017, p. 99-144). 

 

2. A prescrição intercorrente aplicada à justiça do trabalho 

A prescrição é um instituto que propicia, de certa forma, segurança jurídica, vez 

que as pretensões vinculadas a interesses poderiam ser exercidas a qualquer tempo, sem 

que houvesse um limite temporal. Desse modo, demanda-se uma postura mais ativa por 

parte de quem possui determinado crédito no que tange à cobrança judicial deste. 

No direito do trabalho, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 7º, 

XXIX, que a “ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho”, tem “prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois 

anos após a extinção do contrato de trabalho” (BRASIL, 1988). 

A despeito de a citada previsão constitucional prever o instituto geral da 

prescrição, observa-se a denominada prescrição intercorrente, a qual equivale àquela 

observada após o trânsito em julgado da ação, durante o processo de 

execução/cumprimento de sentença (SCHIAVI, 2012, p. 135). 

Nesse contexto, destaca-se diferenciação indicada por Manoel Jorge e Silva Neto, 

no que tange à diferença entre prescrição da execução e prescrição intercorrente na seara 

do direito do trabalho: 

 

Aqui, torna-se necessário informar que duas espécies de prescrição são 

mencionadas no contexto do processo trabalhista: a prescrição da execução e 
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a prescrição intercorrente. A primeira conta-se a partir do trânsito em julgado 

da decisão. A segunda se refere à inércia prolongada da parte no curso da ação. 

(JORGE, Manoel; NETO, Silva, 2007, p. 118) 

 

Apesar de haver divergência2, nota-se que efetivamente há diferenciação no que 

tange à substância das citadas espécies de prescrição. A prescrição da execução, na esfera 

trabalhista, ocorre quando o autor, detentor de um título executivo, não o exige 

judicialmente durante os dois anos posteriores ao trânsito em julgado da decisão ou da 

constituição do título extrajudicial. Isso porque, consoante indica a súmula nº. 150, do 

Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. 

Por sua vez, a prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do autor durante a 

execução. 

A possibilidade de o autor, titular de um título executivo, não ingressar com a 

execução trabalhista é perfeitamente viável, vez que, salvo exceções3, o procedimento 

executório depende de requerimento do titular do direito. Assim, é plausível vislumbrar 

a prescrição de um título executivo caso este não seja judicialmente cobrado. 

Desse modo, vê-se que a grande discussão sobre a aplicabilidade da prescrição na 

justiça do trabalho corresponde à espécie denominada intercorrente. A problemática é 

acentuada quando se analisam duas súmulas, ambas de Tribunais Superiores, sobre o 

tema: a súmula nº. 114, do Tribunal Superior do Trabalho, e a Súmula nº. 327, do 

Supremo Tribunal Federal. 

De acordo com o citado enunciado sumular do TST, editado em 1980, a prescrição 

intercorrente é inaplicável na justiça do trabalho. Por sua vez, o aludido entendimento 

sumulado do STF, concretizado em 1963, dispõe que o direito trabalhista admite a 

prescrição intercorrente. 

A despeito da nítida incompatibilidade entre as súmulas, ambas continuam 

vigentes e aplicáveis, situação que perdura por mais de trinta e cinco anos. Diante da 

situação exposta, nota-se que a doutrina e a jurisprudência oscilam no que concerne à 

                                                           
2 A título de exemplo, cita-se o entendimento de Schiavi, o qual entende que ambas as espécies citadas são, 

na realidade, sinônimas (SCHIAVI, 2012, p. 135-136). 
3 Após a reforma trabalhista, a execução apenas poderá ser iniciada de ofício, pelo juízo, quando se tratar 

de contribuições sociais (art. 876, parágrafo único, da CLT) ou quando as partes não estiverem 

representadas por advogados (art. 878, da CLT). 
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escolha de aplicação dos entendimentos sumulados, razão pela qual se gera certa 

insegurança jurídica.  

A corrente que entende ser incabível o instituto da prescrição intercorrente no 

direito trabalhista argumenta que o fato de haver, no que tange à execução, o impulso 

oficial do juiz – de forma que este podia proceder à fase executiva de ofício –, não se 

autoriza atribuir ao exequente os efeitos da morosidade que é combatida veementemente 

pela legislação – inclusive com o fornecimento de instrumentos processuais adequados 

(DELGADO, 2012, p. 280). 

Por sua vez, aqueles que pensam que a prescrição intercorrente é compatível com 

a seara trabalhista indicam que o próprio art. 884, § 1º, da CLT, prevê a possibilidade de 

o executado arguir, em sede de embargos à execução, a prescrição da dívida 

(notadamente, a prescrição relativa à inércia do exequente). Ademais, consoante o 

disposto no art. 8894, da CLT, nota-se que o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, prevê, 

expressamente, a prescrição intercorrente, razão pela qual esta seria igualmente aplicável 

no procedimento trabalhista (ROXO; PEREIRA, 2015, p. 78-80). 

Em razão dos posicionamentos diametralmente opostos e da correspondência 

entre ordenamentos jurídicos analisados para viabilizar a edição de ambas as súmulas, 

questiona-se, em um contexto de fundamentação das decisões judiciais – prevista no art. 

93, IX, da Constituição Federal de 1988 –, se os fundamentos empregados nos acórdãos 

que originaram os entendimentos sumulados são coerentes. 

Para tanto, é viável utilizar critérios desenvolvidos no âmbito da Teoria da 

Argumentação Jurídica, a qual possibilita a confecção de propostas que propiciam a 

compreensão da forma de elaboração de decisões judiciais mediante critérios 

justificadamente escolhidos (ATIENZA, 2003, p. 18-23). Desse modo, viabiliza-se a 

visualização do itinerário lógico percorrido pelo magistrado até a prolação da decisão 

(CALAMANDREI, 1977, p. 143). 

Nesse contexto, propõe-se uma verificação de alguns critérios desenvolvidos por 

Manuel Atienza, em sua obra “Curso de Argumentação Jurídica”, sobretudo no que 

concerne à análise e à avaliação de argumentações (ATIENZA, 2017, p. 121-144). 

                                                           
4 O art. 889, da CLT, estabelece que “aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, 

naquilo em que não contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos 

fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal”. 
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3. Critérios de análise e de avaliação desenvolvidos por Manuel Atienza  

Em sua obra “Curso de Argumentação Jurídica”, Atienza esclarece que, a despeito 

de o direito não poder ser reduzido à argumentação, a argumentação jurídica pode 

contribuir de modo notável para o aperfeiçoamento teórico e prático (ATIENZA, 2017, 

p. 35). 

Para tanto, Atienza divide, de forma didática, dois momentos principais que 

viabilizam a verificação dos argumentos utilizados em uma decisão judicial.  

Inicialmente, procede-se à análise da argumentação, possibilitando o 

entendimento das razões expostas mediante representação dos argumentos – o que 

geralmente ocorre em análises mais complexas (ATIENZA, 2017, p. 100). 

Posteriormente, realiza-se a avaliação da decisão, a fim de averiguar se a 

argumentação é hábil a atingir a finalidade proposta, apresentando premissas e razões 

relevantes e sólidas. Ademais, a argumentação deve persuadir um auditório com atitude 

imparcial, informações suficientes e dotado de racionalidade (ATIENZA, 2017, p. 123-

124). 

No que tange à análise dos argumentos, Manuel Atienza propõe um esquema de 

flechas, representado pelo seguinte diagrama (ATIENZA, 2017, p. 104-106): 
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O método proposto por Atienza divide o problema (Pa) em dois ramos principais: 

Questão de interpretação (Qb) e Questão de fato (Qc). Tendo em vista que as decisões 

analisadas são originárias de Tribunais Superiores, os quais não analisam fatos e provas, 

ater-nos-emos à argumentação do tipo interpretativo. 

 A citada questão de interpretação (Qb) possui duas suposições (SPb1 e SPb2). A 

suposição 1 (SPb1) possui duas razões que a sustentam (1.b1 e 2.b1), sendo que uma delas 

possui outro argumento exclusivamente a seu favor (1.1.b1). Nesse contexto, a negação 

da suposição 1 (Nb1) constitui um argumento para sustentar a suposição 2 (ATIENZA, 

2017, p. 105). 

Por sua vez, a suposição 2 (SPb2) possui duas razões que a ampara (1.b2 – peso 

considerável – e 2.b2 – motivo simples), sendo que uma delas é sustentada por outro 

argumento (1.1.b2), sendo que o símbolo “+” demonstra a razão com maior peso 

(ATIENZA, 2017, p. 105). 

Assim, conjugando-se a negação da suposição 1 e a suposição 2, obtém-se uma 

solução (Sa), a qual equivale à resposta para o problema, consoante leciona Manuel 

Atienza (ATIENZA, 2017, p. 105). 

No que concerne à avaliação da decisão, Atienza indica alguns critérios de 

avaliação, eleitos os mais importantes, a exemplo da universalidade, da coerência, da 

adequação das consequências, da moral social e da moral justificada (ATIENZA, 2017, 

p. 129-141). 

A fim de analisar os julgados que ensejaram a criação das citadas súmulas, 

pretende-se analisar a universalidade, a coerência e a adequação das consequências. A 

primeira consiste na aplicação da mesma diretriz a situações jurídicas equivalentes. A 

segunda corresponde à compatibilidade em relação a valores, princípios e teorias. Por 

fim, a terceira equivale aos efeitos resultantes da decisão tomada (ATIENZA, 131-137).  

 

4. Verificação dos critérios de avaliação em julgados que originaram as súmulas 

114, do TST, e 327, do STF 

Conforme identificado no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a 

súmula nº. 114 foi confeccionada mediante a repetição de diversos julgados. Em especial, 

indicam-se os Embargos no Recurso de Revista nº. 1.831/74, vez que é o acórdão que 
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apresenta maior quantidade de argumentos e engloba as razões esboçadas nas demais 

decisões.5  

No mesmo sentido, verificou-se, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, 

que há alguns julgados que sustentaram a criação da súmula nº. 327. Destaca-se o Recurso 

Extraordinário nº. 22.632/DF, pois é a decisão judicial que evidencia maior quantidade 

de razões, abarcando as justificativas empregadas nos outros acórdãos apontados.6 

Inicialmente, ater-nos-emos aos Embargos no Recurso de Revista nº. 1.831/74, os 

quais apresentam, a título de problema, a aplicação da prescrição intercorrente na justiça 

do trabalho.  

Em relação à questão de interpretação, cita-se o disposto no art. 785, da CLT, o 

qual indica que “os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do 

processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer 

diligência necessária ao esclarecimento delas”. 

A suposição 1 seria a de que a liberdade de direção e gestão processual por parte 

do juiz não possuiria relação com a incidência da prescrição intercorrente. Assim, as 

razões que sustentariam essa suposição correspondem à aplicação da prescrição 

intercorrente no direito processual civil e à mera faculdade de o juiz impulsionar o 

processo (tendo em vista que o art. 4º, da Lei nº 5.584/70, teria revogado o art. 785, da 

CLT). 

A suposição 2 seria a de que a liberdade de direção e gestão processual por parte 

do juiz afastaria a incidência da prescrição intercorrente. Desse modo, as razões que 

sustentariam essa suposição seriam a responsabilidade do juiz pela celeridade processual 

(o art. 785, da CLT, não revogou o art. 4º, da Lei nº 5.584/70, de forma que a inércia 

processual não pode ser imputada à parte) e a não incidência da prescrição intercorrente 

em razão da negligência/lentidão do Poder Judiciário. 

Nega-se a suposição 1, afirmando-se a suposição 2, tendo em vista que a 

declaração de prescrição intercorrente no direito processual civil depende da inércia não 

                                                           
5 Verificaram-se os seguintes processos: Recurso Ordinário na Ação Rescisória nº. 348/74; Embargos no 

Recurso de Revista nº. 719/72; Recurso de Revista nº. 1.667/71; Embargos de Embargos no Recurso de 

Revista nº. 1.831/74; Recurso de Revista nº. 4.362/75; Recurso de Revista nº. 4.648/70; e Recurso de 

Revista 5.242/75. 
6 Foram analisados os seguintes processos: Recurso Extraordinário nº. 30.390/RN; Recurso Extraordinário 

nº. 53.881/SP; Recurso Extraordinário nº. 52.902/RJ; Recurso Extraordinário nº. 50.177/RJ; Recurso 

Extraordinário nº. 32.697/DF; Recurso Extraordinário nº. 30.990/MG; Recurso Extraordinário nº. 

22.632/DF; e Agravo de Instrumento nº. 14.744/DF. 
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sanada da parte em razão de sua negligência e que o art. 785, da CLT, apenas reforçou o 

disposto no art. 4º, da Lei nº 5.584/70. 

Assim, conclui-se que a prescrição intercorrente não é aplicável ao direito do 

trabalho, razão pela qual o Tribunal Superior do Trabalho adotou esse entendimento como 

solução para o problema apresentado. 

Em relação aos critérios de avaliação, nota-se que não está presente a 

universalidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento 

diametralmente diverso do posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, 

dependendo da fase recursal do processo, uma mesma situação pode ser manuseada de 

formas diversas, dependendo de qual Tribunal apreciou a questão por último. 

Por sua vez, no que tange à coerência, ressalta-se que a decisão tomada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho é compatível com um dos princípios do próprio direito do 

trabalho, isto é, a proteção do empregado. Evitando-se a incidência da prescrição 

intercorrente, afasta-se eventual perda de um direito legítimo, conquistado após toda a 

fase de conhecimento, mas que se exauriu em razão de alguma situação específica. 

Em relação à adequação das consequências, destaca-se que o julgado do Tribunal 

Superior do Trabalho propicia a efetividade da execução de sentenças trabalhistas, de 

forma que eventual inércia por parte do juízo ou da parte não autorizam o reconhecimento 

da incidência da prescrição intercorrente. Aludida situação evidentemente eleva, 

processualmente falando, a posição do empregado em comparação ao empregador. 

Por outro lado, no que concerne ao Recurso Extraordinário nº. 22.632/DF, o 

problema é o mesmo anteriormente citado: a aplicação da prescrição intercorrente na 

justiça do trabalho. 

A questão de interpretação se refere ao entendimento relativo ao então art. 11, da 

CLT, que dispunha que, não havendo disposição especial em contrário nesta 

Consolidação, prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato 

infringente de dispositivo nela contido. 

A suposição 1 seria a de que a prescrição intercorrente não se compatibilizaria 

com o processo do trabalho. Todavia, o acórdão não apresenta as razões que sustentariam 

essa suposição, estando ausente qualquer tipo de argumentação nesse sentido. 

A suposição 2 seria a de que o instituto da prescrição intercorrente é aplicável ao 

direito trabalhista. Desse modo, as razões que sustentariam essa suposição seriam a 
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existência da prescrição genérica na seara trabalhista (em decorrência do disposto no art. 

11, da CLT), e a aplicação do prazo prescricional de trinta anos estabelecido no art. 170 

do então Código Civil (em razão da aplicação subsidiária do direito comum ao direito 

trabalhista quando estiver ausente previsão específica). 

Não é possível negar a suposição 1, a fim de constituir outro argumento favorável 

à suposição 2, tendo em vista que não foram expostos argumentos que sustentam aquela 

suposição.  

Desse modo, a decisão conclui que a prescrição intercorrente é aplicável ao 

processo do trabalho, especialmente em razão da ausência de previsão normativa 

específica e da aplicação subsidiária do art. 170, do então Código Civil. Essa, portanto, é 

a solução prevista pela Supremo Tribunal Federal. 

Passando-se para a avaliação dos argumentos, vê-se que, em relação à 

universalidade, identifica-se o mesmo panorama anteriormente indicado, tendo em vista 

a divergência de posicionamento entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo 

Tribunal Federal. 

No que tange à coerência, a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal é 

compatível com o princípio da segurança jurídica, vez que evita que demandas judiciais, 

em fase de execução, mantenham-se indeterminadamente ativas, ainda que ultrapassados 

anos após o início da execução. Por outro lado, afasta o princípio da proteção do 

empregado, que é de importância ímpar às diretrizes do direito do trabalho. 

Por fim, no que concerne à adequação das consequências, nota-se que o julgado 

do Supremo Tribunal Federal garante a previsibilidade da duração máxima de uma 

execução trabalhista. 

 

5. Conclusões 

Vê-se que a prescrição intercorrente é uma espécie do instituto da prescrição, 

ocorrendo durante a execução de título executivo – judicial ou extrajudicial. 

Noutra esteira, notou-se que o Tribunal Superior do Trabalho editou, em 1980, a 

súmula nº. 114, a qual prevê que a prescrição intercorrente é inaplicável na justiça do 

trabalho. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal confeccionou, em 1963, a súmula nº. 

327, que dispõe que o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. 
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Diante das nítidas incompatibilidades entre os entendimentos sumulados, 

abordaram-se algumas concepções da Teoria da Argumentação Judicial, em especial 

critérios de análise e avaliação propostos por Manuel Atienza, em sua obra “Curso de 

Argumentação Jurídica”. Dentre os critérios verificados, destaca-se o modelo de setas, 

que possibilita a identificação dos argumentos, a universalidade, a coerência e a 

adequação às consequências. 

No que tange aos Embargos no Recurso de Revista nº. 1.831/74, principal julgado 

que originou a referida súmula do TST, foi possível identificar duas linhas argumentativas 

de suposições, negando-se uma, a fim de alcançar a solução proposta. Não houve, a 

princípio, verificação de inconsistência na avaliação. Em relação aos critérios de 

avaliação, notou-se fragilidade no que tange à universalidade, em decorrência da 

divergência de entendimento do TST e do STF. No que concerne à coerência, notou-se 

que o posicionamento se alinha ao princípio da proteção do empregado. Por fim, em 

relação à adequação às consequências, viu-se que o julgado concretiza a efetividade da 

execução trabalhista. 

Por sua vez, no que tange ao Recurso Extraordinário nº. 22.632/DF, por 

intermédio do diagrama de setas, identificou-se apenas uma linha argumentativa de 

suposição, vez que o acórdão não expõe suposição contrária à tese. Ademais, no que tange 

à universalidade, tem-se a mesma discussão exposta quando da análise do julgado do 

TST. Em relação à coerência, o julgado é harmônico à segurança jurídica, mas, por outro 

lado, ignora um dos princípios fundamentais do direito do trabalho, a proteção do 

empregado. Por fim, verificou-se que, no que concerne à adequação às consequências, o 

acórdão estabelece a previsibilidade relativa à duração da execução trabalhista. 

Desse modo, identificaram-se falhas no âmbito da construção das decisões 

judiciais apreciadas, notadamente no que concerne à universalidade, vez que há nítida 

violação da isonomia entre situações jurídicas similares a depender de qual Tribunal 

Superior analisa a reclamatória trabalhista. 

Ademais, verificou-se que as normas indicadas pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (art. 785, da CLT, e art. 4º, da Lei nº 5.584/70) não coincidem com os 

dispositivos legais apontados pelo Supremo Tribunal Federal (art. 11, da CLT, e art. 170 

do Código Civil/16). Dessa forma, seria possível enriquecer os debates das citadas Cortes 
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(e, inclusive, viabilizar a homogeneização do entendimento jurisprudencial) ao se inserir 

as linhas argumentativas contrárias, que subsidiaram a criação das referidas súmulas. 
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