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Resumo: O presenteestudoabordaa- tormentosa,anote-se!- questãoda prescrição
nas ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho ou doença
ocupacional.Citandoasduasprincipaiscorrentesexistentes,adverte,desde
o início,serprudente,atéque o assuntoestejasedimentadopelostribunais
trabalhistas,não cederà tentaçãodas afirmaçõesdefinitivas.Nem poristo,
no entanto,deixaderesponderaosquestionamentospropostosjánoiníciodo
trabalho.Concluique aprescriçãoaseraplicada,atualmente,éa trabalhista,
mas algumasregrasde transiçãodevem serobservadas,paraque não hajao
comprometimentodaestabilidadeedasegurançajurídicas.No casodedoen
çaocupacional,no entanto,afluênciado prazoprescricionalsóédeflagrada
quando daciênciainequívocadaincapacidadelaborai.Pararematar,embora
algunsmagistradostrabalhistasresistamàidéia,apossibilidadedereconheci
mento de ofício da prescrição, introduzida por recente modificação na lei
. processualcivil,é compatível- do ponto de vistatécnico- com o processo
do trabalho.
Sumário: Considerações preliminares; Prazo prescricional: civil ou trabalhista?;
Regras de transiçãopara a prescriçãocivil; Prescriçãonas ações ajuizadas
antesdaEC 45/2004; Prescriçãonas ações ajuizadasapósaEC n.45/2004;
Inícioda fluênciadoprazoprescricional;Pronunciamentode ofíciodapres
crição.
Palavras-chave: Prescrição. Acidente do Trabalho. Doença Ocupacional. Regras. Tran
sição.Reconhecimento de ofício.
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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O adventodaEmenda Constitucional
n.45/2004 e a confirmaçãodacompetência
da Justiçado Trabalho parajulgaras ações
indenizatóriasdecorrentesdoacidentedotra
balho trouxeram novos e ihquietantes
questionamentos a respeito da prescrição.
Apiiça-seaprescriçãocivilou atrabalhista?
Deve-seadotararegradetransiçãoprevista
no art2.028do Código Civil?Quando tem
inícioa fluênciado prazoprescricionalnas
doenças ocupacionàis? Deve-se aplicar al
guma regrade transiçãopara os processos
em andamento na data da promulgação da
Emenda 45/2004? E a contagem do prazo
prescricionalnaaçãoajuizadaapósaEmen
da, mas referente a acidente ocorrido em
período anterior?Cabe aplicará prescrição
de oficio, conforme recente alteração do
CPC promovidapelaLein.11.280/2006?
Neste artigo vamos esboçar as res
postas aos questionamentos mencionados,
masdeixandoanotadoquep assuntoénovo,
controvertido,comdivergênciasrespeitáveis
e bem fundamentadas. Sendo assim,apru
dênciarecomendaquedevemosevitaraten
tação das afirmaçõesdefinitivas,pelome
nos até que o assunto esteja mais
sedimentadonajurisprudênciadostribunais
trabalhistas.
0 ordenamentojurídicoassegura ao
lesado a faculdade de se insurgir contra a
violaçãodoseudireitoeproporjudicialmen
te sua pretensão de ressarcimento dos da
nossofridos.Todavia,oexercíciodestapre
tensão deverá ser feitodentro de determi
nadoprazofixadoem lei,findoo qualocor
rerá a. prescrição2. Vencido o. prazo
prescricional,o ressarcimentodo danofica
rá,ao.exclusivo arbítrioou boa vontade do
devedor, que poderá até recusar-se ao pa
gamentodequalquerindenização.
A prescriçãosintetizaa convivência
possívelentredoisvaloresfundamentaisdo

direito:o idealdejustiçaeasegurançajurí
dica.Enquantofluió prazoprescricional,a
supremaciaé do valorjustiçapois assegura-seao prejudicadoo exercíciodapreten
são para a busca da reparação coativa do
dano. Mas sea vítima,por inércia,confor
maçãooudescasodeixavenceroprazopara
corrigira injustiça,a prioridadedesloca-se
inexoravelmenteparaò valorsegurançaju
rídicaficandosepultadas,semavaliaçãode
conteúdo,todasasincertezasquepoderiam
gerarconflitos,de modo a preservara paz
sociale a estabilidadenasrelações.
Prevêoart.189doCódigoCivil:“Vi
oladoo direito,nasceparao titularapreten
são,a qualseextingue,pelaprescrição,nos
prazosaquealudemosarts.;205e206”.Para
Humberto Theodoro, consiste a prescrição
“na aberturadeuma faculdadequea leifaz
ao devedor para poder este, amparado no
transcurso do tempo, negar-sea cumprir a
prestaçãodevida,quesóveioaserreclama
dadepoisde ultrapassadoo prazo”*
3.
2 PRAZO PRESCRICIONAL: CIVIL
O U TRABALHISTA?
As indenizaçõesoriundasdosaciden
tesocorridosnassimplesrelaçõesdetraba
lho,sem vínculode naturezaempregatícia,
continuarãoregidaspeloDireitoCivil,apli
cando-se a prescrição respectiva, mesmo
sendojulgadaspelaJustiçadoTrabalho,em
razão da mudança da competência.
No entanto, ocorre fundada contro
vérsiadoutrináriaejurisprudência!quantoà
prescrição aplicável nas indenizações pro
venientesdosacidentessofridospelotraba
lhadorempregado,formando-se,então,duas
correntes qué disputam a preferência dos
operadoresjurídicos.
Uma correntedefendeque,porsera
indenizaçãoprovenientedeacidentedo tra
balhoum direitodenaturezaeminentemen
te civil, deve prevalecer a prescrição

’Para o clássico António Luis da Câmara Leal "prescrição é a extinção ele u m a ação ajuizávei, c m virtude da inárcia
de seu titular durante u m certo lapso de tempo, na ausência de causas prcclusivas do seu curso. Aí estão, a dar-lhe
corpo a individualidade, seus diversos elementos integrantes: objeto, causa eficiente, fator operante, fator ncutrallzantc
c efeito. Seu objeto: 3 ação ajuizávei; sua causa eficiente: 3 inárcia do titular; seu fator operante: o tempo; seu fator
ncutralizamc: as causas legais prcclusivas dc seu curso; seu efeito: extinguir as ações", Cf, "Da prescrição e da
decadência.- teoria geral do direito civil", 4* ed„ Rio, Forense, 1982, p. 12.

3TI-IEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários ao novo Cddigo Civil", vol. III, t. 2, Forense, 2003, p.I59.
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previstano art.206,§ 3o,inc.V,doCódigo
Civilde 2002, aindaqueojulgamentoseja
proferidopelaJustiçadoTrabalho,uma vez
que o fundamentalparaestabelecera com
petênciaéquearelaçãojurídicaalegadaes
tejavinculadaà relaçãode trabalho,pouco
importandoqueacontrovérsiadedireitoma
terialdeva serdirimida!luzdo direitoco
mum. Nessalinhade pensamento,convém
registrar, há decisão da SDI-I do Colendo
T S T 5*. Argumentam os defensores dessa
corrente que o acidenterepresentauma ocor
rência extraordinária, alheia à expectativa
normal do empregado e à execução regular
do contrato de trabalho. Assim, a vítima es
tará postulando a reparação dos danos pes
soais sofridos e não créditos trabalhistaspro
priamente ditos.
Afirma MartinezdalCol que os pra
zos prescricionais a serem observados se
rão os do Código Civil, visto que “os danos
oriundos do acidente do trabalho não se in
serem no conceito de créditos resultantes
das relações de trabalho. Pelo contrário.
Trata-se de gravames pessoais sofridos em
decorrência de fatores que desequilibram o
desempenho normal do trabalho e constitu
em anomalia em face das relações de tra
balho”5.Complementa Jorge Souto Mai
or,afirmandoque “a Constituiçãoespecifi
cao institutoem questãocomo indenização
e,poróbvio, indenizaçãonãoé créditoque

decorra da relaçãode trabalho, não se lhe
podendo, também por este motivo, fazer
incidir na regra da prescrição trabalhista,
previstana mesma Constituição”6.
Com posicionamento semelhante,
Raimundo Simão de Melo, igualmente de
fendeaaplicaçãodosprazosprescricionaisdo
CódigoCivil:
“A reparação por danos pessoais
(moral,materialouestético)decorrentesde
acidentesdotrabalhoconstituidireitohuma
no fundamental de índoleconstitucional e
nãomerodireitodeíndoletrabalhistaouci
vil.Dessemodo,porinexistirnormaexpressa
sobre o prazo deprescriçãodasrespectivas
pretensões, aplicam-sesubsidiariamenteos
prazos previstosnaleicivil:vinteanospara
as ofensas ocorridas até 9.1.2003 (CC de
1916, art. 177) e 10 anos para as ofensas
ocorridas a partirde 10.1.2003(CCde2002,
art. 205)”7.
A outra corrente,no entanto,asseve
ra que a indenizaçãoporacidentedo traba
lho é tambémum direitode naturezatraba
lhista,diantedaprevisãocontidano art.7°,
XXVm, da Constituição da República de
19888,devendo-seaplicar,portanto,apres
criçãodecincooudoisanosprevistanoinciso
XXIX do mesmo art.709.Esse argumento,
semdúvida,édefácilacolhidaporquea in
denização,nahipótese,imodeixadeser“um

“‘Indenização por danos morais. Prescrição. Observada a natureza civil do pedido de reparação por danos
morais. pode-se concluirque a indenização deferida a taltitulocm lidecujo trâmite se deu na Justiça do Trabalho,
não constituicrédito trabalhista, mas crédito de natureza civil resultante dc ato praticado no curso da relação de
trabalho. Assim, ainda que justificada a competência desta Especializada para processar a lide não resulta daí,
automaticamente, a incidência da prescrição trabalhista. A circunstância dc o fatogeradordo crédito de natureza
civil terocorrido na vigência do contrato dc trabalho,c decorrer da prúlica dc ato caluniosoou desonroso praticado
por empregador contra trabalhador não transmuda a natureza do credito, uma vez que o dano moral se caracteriza
pela projeção dc um gravame na esfera da honra e da imagem do indivíduo, transcendendocs limitesda condiçãodo
trabalhador ofendido. Dessa forma, aplica-se na hipótese, o prazo prcscricional de 20 anos previstono artigo 177
do Código Civil,em observância ao art.2.028 do novo Código Civil Brasileiro,c nâo o previsto no ordenamento
jurídico-trabalhista,consagrado no art.7*. XXIX da Constituição Federal. Embargos conhecidos e providos". TST.
SDI I.E RR 08871/2002-900-02-00-4. Rei. Ministro Lélio Bcntcs Correa. DJ 5 mar. 2004.
SDAL COL, fielder Martinez- "A prescrição nas ações indenizarórias por acidente do trabalho no Código Civil de
2002". In Revista RT, v. 93. n. 821, p. 13, 2004.
‘SOUTO MAIOR, Jorge Luiz- "A prescrição do direitodc ação para pleitearindenização por dano moral e material
decorrente dc acidente do trabalho". Disponível cm: <www.anamairn-org.bf/opiniao/artigos>. acesso em 14 mar.
2006.
1MELO, Raimundo Simão de. "Direito ambiental.do trabalho C a saúde do trabalhador'VSao Paulo, LTr. 2004, p.
463.
•Art.7*.“São direitosdos trabalhadores urbanose rurais,além dc outros que visem ã melhoriade sua condiçãosocial:
...XXVHI - seguro contra acidentes dc trabalho,a cargo do empregador, sem excluir a indenizaçãoa que este está
obrigado, quando inconer em dolo ou culpa”.
’Art.T. “São direitosdos trabalhadores urbanose rurais,além dc outros que visem ã melhoriade sua condiçãosocial:
...XXIX - ação, quanto a créditos resultantesdas relações de trabalho, com prazo prcscricional de cinco anos para
os trabalhadores urbanos e rurais,atéo limitede dois anos após a extinção do contraio de trabalho”.
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crédito resultante da relação de trabalho",
mesmo,queatípico,eolitígiotemcomo par
teso empregado e o empregador. De acor
do com a observação de Arnaldo
Süssekind, “a expressão ‘créditosresultan
tesdasrelaçõesde trabalho’foiinseridano
texto com sua significação;mais genérica.
Correspondeaosdireitosdosujeitoativodas
obrigações (o trabalhador), contra o qual
corre,a prescrição: direito a prestações de
dar,de fazerou de.não fazer,quedevem ser
satisfeitaspelosujeitopassivodaobrigação
(o empregador ou o tomador de serviços),
em favorde quem fluia prescrição”10*
.
Como se verifica, as duas córrentés
oferecemargumentos ponderáveis, todavia,
entendémos que deverá prevalecer o prazo
prescricionalaplicávelaoscréditosdenatu
reza trabalhista, conforme defendido pélá
segundacorrente.Considerandoacomplexi
dade da matéria e a polêmica instaurada, é
recomendável algum aprofundamento para
justificarnossaconclusão.
O institutoda responsabilidadecivil
não seaplicaèxclusiyamenteno âmbitodo
DireitoCivil;uma vezqueailicitudenosen
tidoamplo,quegeraaobrigaçãode indeni
zar,pode ocorrerem qúalquéframo do Di
reito11.Assinala Antônio Alvares da Silva
quéáresponsabilidadecivilnãoéum insti
tutopeculiardoDireitoCivil,masum princí
pio qúe informa toda a ciênciado Direito,
uma exigência lógica de qualquer
ordenamentojurídico12.Com efeito,paralo
calizara prescriçãoaplicávelé necessário
primeiramente identificara naturezada re
laçãojurídicacontrovertidae issoseráfeito

“tendoexclusivamenteem y|staanormaju
rídicaqueimpõeodevervioladopeloagen
te”13.
Écertoquediversasindenizaçõespre
vistasnoâmbitodoDireitoPrivadosubme
tem-se ao prazo prescricional estabelecido
no Código Civil.Contudo, o extraordinário
progresso ocorridono séculoXX determi
nouofortalecimentoderamosespecializados
que passarama exigirregulamentaçãopró
priaoumesmomicrossistemasnodireitopri
vado,comnormaspeculiares,tendoo Códi
go Civilcomo suporte subsidiário.Afirma
Gustavo Tepedinq que “todos os institutos
do direitocivil, a rigòr,fòrairiperdendo a
estruturaabstratae generalizante,em favor
dèdisciplinaslegislativascadavezmaiscon
cretase específicas”14. Pode-seidentificar,
portanto,um direitoprivadocomum ou ge
ralcentradona amplitudedo Código Civil
(pormuitosatéchamadodeConstituiçãodo
DireitoPrivado),nas complementado por
outrosramosespecializadoscom regrases
pecíficas,taiscomo:DireitoComercial,Di
reitodo Trabalho, ou mesmo, em parto, o
Direito do Consumidor etc, O professor
DallegraveNeto,apoiadoem sólidadoutri
na,sintetizabem essemovimento:
“A verdadeé que o chamado direito
privado, que regeas relaçõesjurídicastra
vadasentreparticulares,temnodireitocivil
seunúcleofundamental.Entretanto,issonão
significaqueo DireitoCivilsejatodoo di
reitoprivado.Historicamenteo direitopri
vadoconfundiu-secom o DireitoCivil,feto
que sé modificou com o passar do tempo
em facedo desenvolvimentoda sociedade

10SÜSSEKIND,Arnaldo. "Direito constitucional do trabalho”. 2* ed., Rio, Renovar, .2001, p. 314. D e fornia
semelhante, assevera Eduardo Fornazari Alencar que ”a compreensão da palavra ‘créditos', no texto constituci
onal. deve se dar na sua significação mais ampla c abrangente, c o m o sendo 'direitos'; ou ‘pretensões1,do trabalhador
c m relação ao empregador, sejam eles de cunho patrimonial ou não”. Cf. "A prescrição do dano morai decorrente
de acidente do trabalho”, São Paulo. LTr, 2004, p. 87.
"Ementa*. D a n o moral - natureza jurídica • prescrição. A questão do dano moral e m si m e s m a não tem
natureza jurídica previamente definida. A moldura de tal natureza jurídica depende, por accssoricdadc, da natureza
jurídica da relação principal na qual ocorreu. Assim, se ocorreu c m razão de relação civil, houve u m dano moral
civil. Sc c m razão de relação comercial, houve u m dano moral comercial. Sc c m razão de relação dc trabalho, houve
u m dano moral trabalhista. Tratando-se dc dano moral trabalhista, o crédito pretendido resultaria dc comando
obrigacional (por ilícito) trabalhista. Sendo assim, tal crédito subordina-sc ao estatuído pelo inciso XXIX, c alíneas,
do art. 7“,-.da CRFB/88. São Paulo. 15* Região. 6* Turma, R O n. 7563/04, Rei,.Juiz Luiz Felipe Paim da Luz Bruno
Lobo, DJ 19 nov. 2004.

nSlLVA, Antônio Álvares da. "Pequeno tratado da nova competência trabalhista", São Páulo, LTr, 2005, p. 234,
'KAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 6* cd. Rio. Malheiros, 2005, p. 36.
uTEPEDINO, Gustavo. "Temas de direito civil", 2* ed. Rio, Renovar, 2001, p. 200.
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e o surgimentodenecessidadesespecíficas baseoCódigodeTrânsitoconjugadocom o
de determinado segmento da vida dos ho Código Civil,aplicando-sea prescriçãoci
mens.Então,surgiramregrasespeciaisque, vil.Numa outra hipótese, esse mesmo tra
sistematizadas; deram origem ao chamado balhadorpodeadquirirum produtofabrica
DireitoPrivadoEspecial,incluindo-seaqui, dopelaempresa,eservítimadeum aciden
oDireitoComercialeo DireitodoTrabalho. tedeconsumo nasuaresidênciaporfatodo
O DireitoCivilpassouaserdenominadode produto. A reparação dos danos terácomo
direito(privado)comum, encerrando o pa base asnormas do Direitodo Consumidor,
peldeintegraçãodaslacunasexistentesnas aplicando-se a prescriçãoqüinqüenal pre
normas trabalhistas’’15.
vista no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor1
.Poderá aindaaqueleempre
Se a regulamentação especial tem gado sofrera7
c
identedo trabalhopor culpa
regra específica a respeito da prescrição, do empregador,
decorrentede violaçãodas
nãocabeinvocarç preceitogeraldoCódigo normas de segurança
previstasna CLT, hi
Civil cuja aplicação só deve ocorrer póteseem que a prescr
içãoaplicávelseráa
subsidiariamente. Por essa razão, para de trabalhista.
cidirqualaprescriçãoapli
O simples fato de
cável é necessário identifi
grande parte do deta
caro deverjurídicoviolado
ou anaturezádarelaçãoju “Sean^ilamentai^oespeáal
lhamentodaindenizaçãoes
rídica de suporte na qual temregraespeaßcaarespeiioda tardisciplinada no Código
Civilnão atrai a prescrição
ocorreua lesãodos direitos pnscrição,nãocabeinvocaro
dodireitocomum porqueno
davítima16.
preceitoffraldoCód^pGiàl
campoespecialdoDireitodo
U m mesmo trabalha cujaaplicaçãQsódeveocorrzr
Trabalho
há regraespecífi1
dorpòdeacionarseuempre
ca
prevendo
o cabimentoda
subsidiariametue.
Por
essa
gadorpostulando indeniza
i
n
d
e
n
i
z
a
ç
ã
o
(
Art.7°,XXVHI
razão,
para
decidirquetla
ção pordanos sofridosten
da CF), bem como estabe
do por baserelaçõesjurídi
émxssáno
lecendo o prazo prescricas diversas, atraindo, em
cional (Art. T, XXIX da
conseqüência, aplicação de
CF). Diante do que estabe
ouanotmezadarâaç&o
regramentos legais diferen
leceo art 8oda CLT, o di
jurídkadesuportenaqud
ciados.Vejamo caso de um
reitocomum seráfontesub
empregadoque durante suas
ocorreualesãodosdimtos
sidiária,massomentenaau
férias, por mero acaso, ve
sência de regra própria tra
d
a
v
f
ä
m
a
.
“
nha a sofrer acidente de
balhista, ou como diz
trânsitoprovocado por veí
Mozarí Russomano'. “O
culo do empregador, mas
Direito Comum, nos silênciosdo Direitodo
sem qualquer nexo causal com o cumpri Trabalho, é considerado sua fonte subsidiá
mento do seu contrato laborai. Nessa cir ria.Este provém daquele. Tudo quantoeste
cunstânciaa reparação dos danos terácomoS
SDALLEGRAVE NETO, José Affonso. “Responsabilidade civil no direilo do trabalho", São Paulo, LTr. 2005. p. 49.
,8Anota Paulo Emílio Ribeiro de Vilheiw. “C o m o conceito técnico, a relação jurídica, c m si, nío define u m
parcelamento de interesse, juridicamente organizado. Sua característica está c m ser neutra, incolor. D e SCU conteúdo
não se extrai u m a direção tutelar do ordenamento jurídico, mas, apenas, u m nexo entre o dever (qualquer que seja)
o 'um direito (não importa sua natureza), e m que se defrontam dois pólos (os sujeitos). E m u m a só relação jurídica
não. se encontram critérios vaiorativos de prceeiluação jurídica, senão c m seu agrupamento, através de direitos e
deveres que se entrccruzam. insiste-se: unitariamente considerada, a relação jurídica é incolor. Somcnto a reunião,
0 cruisamento ou a superposição de relações jurídicas é que revelarão u m princípio organizado dc tutela de
interesses, u m a situação jurídica, u m instituto jurídico (conceito que tem tonalidade fosca c, quase sempre, difusa),
u m a posição jurídica firmada segundo u m princípio jurídico. Cf. “Direito Público e privado sob o prisma das
relaçõesjurídicas", 2‘ ed. Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p.64.
l,Lci 8.078, de 11 set. 1990. Art. 27: “Prescreve c m 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos.causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção il deste Capítulo, iniciando-sc a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e dc sua autoria.
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cala,pois,importanaimplícitaaceitaçãodo
que naquele sediz.O que acontececom o
Direito Comum também acontece com o
DireitoJudiciárioCivil,naformadoqueestá
inscritono art.769,destaConsolidação”18.
Em cuidadosa dissertação de
mestradosobreaprescriçãodo dano moral
decorrentedoacidentedotrabalho,concluiu,
com acerto, Eduardo Fomazari:
“O Constituinte, ao colocar tanto a
indenizaçãodeacidentedo trabalhodevida
peloempregador(incisoXXYHI) quantoa
prescriçãodaspretensõesrelativasaoscré
ditos resultantes das relações de trabalho
(incisoXXIX) dentrodo mesmo rol- dedi
reitosdo trabalhador- e, ainda, de forma
subsequenteo segundoaoprimeiro,eviden
cia,de um lado,serum direitodo trabalha
dor, ou seja, trabalhista, a indenização de
reparaçãocivildevidapeloempregador,pre
vistano incisoXXVIII do art 7o;e,de ou
tro, que a prescrição, disposta no inciso
XXIX do mesmo artigo,éabrangenteàpre
tensão daquele direito.(...)A pretensãoda
reparação de dano moral defluentede aci
dente do trabalho a que alude o inciso
XXVIII,do art.7o,daConstituição,consiste
em u m direito (crédito- no sentido lato)do
trabalhador resultante da relação de traba
lho, de modo que a prescrição aplicável é a
prevista no art. X X I X do mesmo preceito
constitucional. Não há razão para aplicação
supletiva ou subsidiária do prazo
prescricional estabelecido pelo Código Ci
vil (velho e novo), mormente porque a nor
ma constitucional que prevê a prescrição
trabalhista, ao encerrar u m único prazo
prescricional para as pretensões deduzidas
perante a Justiça do Trabalho, não permite
a invocação de outros prazos fixados pelo
diploma civil”19.
É importante citar também parte dos
fundamentos do acórdão proferido no Con
flito de Competência n. 7.204/MG, no qual
o STF adotou expressamente o entendimento
quanto à natureza trabalhista da indeniza
ção decorrente do acidente do trabalho,

fortalecendosignificativamenteo pontode
vistada segundacorrente:
“Ora, um acidentede trabalhoé fato
ínsitoà interação trabalhador/empregador.
A causae seuefeito.Porque sem o vínculo
trabalhistao infortúnionãoseconfiguraria;
ou seja,o acidentesóéacidentedetrabalho
se ocorre no próprio âmago da relação
laborai.A possibilitaradeflagraçãodeefei
tosmoraise patrimoniaisimputáveisà res
ponsabilidadedoempregador,em regra,ora
por conduta comissiva, ora por comporta
mento omissivo. (...)Valedizer,o direitoà
indenização em casode acidente de traba
lho,quandoo empregadorincorrerem dolo
ou culpa, vem enumerado no art.7°da Lei
Maiorcomo autênticodireitotrabalhista.E
como tododireitotrabalhista,é de sertute
lado pela Justiça especial, até porque
desfrutável às custas do empregador (nos
expressosdizeresda Constituição)”.
Como aprópriaConstituiçãode 1988
incluiuodireitoàindenizaçãodecorrentedo
acidentedo trabalhono roldos direitosdos
trabalhadores, também a prescrição será
aquelaindicadaparaoscréditosresultantes
darelaçãode trabalho.A existênciadenor
ma especialexpressa afastaa aplicação da
previsãogenéricadodireitocomum.
Ademais, se a Suprema Corte, por
unanimidade, entendeu que a indenização
por acidentedo trabalhocaracteriza-secomo
u m “autêntico direitotrabalhista”,éimperi
oso concluir que a prescrição aplicável é
também a trabalhista. Nessa linhadeenten
dimento enfatizou Rodrigues Pinto: “Do
ponto de vista lógico sempre nòs pareceu
agressivo à inteligência imaginarqueo aci
dente no trabalho pudesse ter naturezadi
versa da trabalhista"20.Na realidade a
Emenda Constitucional n.45/2004,aoincluir
na competência da Justiça do.Trabalho“as
ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação,de tra
balho”,tomou evidentea naturezatrabalhista
das indenizações por acidente do trabalho.

"RUSSOMANO, Mozart Victor. “Comentários à CLT', vol. 1, Rio. Forense, Î990, p: 46.
^ALENCAR, Eduardo Fornazari. “A prescrição do dano moral decorrente de acidente d ó trabalho”, São Paulo, LTr,
2004, pp. 106 e 127.

,0RODRIGUES PINTO, José Augusto. “Prescrição, indenização acidentária e doença ocnpacionaT. In Revista LTr, v.
70, n.l, p. 9. 2006.
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Além de tudo que foi exposto, vale
mencionar que há um raciocínioquase au
tomático que vinculaa questão da compe
tênciaao prazoda prescrição2'.Ou seja,os
mesmos argumentos que fundamentam a
competênciadaJustiçadoTrabalhoacabam
porinfluenciarnadecisãoarespeitodapres
crição aplicável. Por outro lado, a invoca
ção do princípio da norma mais favorável
ao trabalhador, considerando o período
prescricionalmaisdilatadodevinteanospre
vistonoCódigoCivilanterior,conformede
fendido.pela primeira corrente, deixou de
existircom o Código de 2002, que reduziu
paratrêsanosoprazodessaprescrição(Art.
206,13°,IncisoV).
NosjulgadosdoColendoTST háen
tendimentos nos dois sentidos,com predo
minância,porém,paraoacolhimentodapres
criçãotrabalhista.Valecitarum acórdãoem
cadasentido:
“Ação rescisória. Dano moral.
Acidente de trabalho. Prescrição. Tratando-se de pretensão de indenização por
danos morais e materiais deduzida perante
aJustiçado Trabalho,sobo fundamentode
que a lesão decorreu da relação de traba
lho, não há como se entender aplicável o
prazo prescricionalde 20 anos previstono
CódigoCivil,porquantooordenamentojurí
dico trabalhistapossui previsão específica
paraaprescrição,cujoprazo,queé unifica
do, é de dois anos do dano decorrente do
acidente de trabalho, conforme estabelece
o artigo 7o,incisoXXIX, da Constituição
Federal e o artigo 11 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Recurso ordinárioa que
senegaprovimento”.TST.SBDI-2, ROAG1.426/2002-000-15-00.9, Rei.: Ministro
GelsondeAzevedo, DJ 26 ago.2005.
“Prescrição. Dano moral e mate
rial trabalhista. 1.O prazo de prescrição
do direito de ação de reparação por dano
moral c materialtrabalhistaé o previstono

Código Civil.2.À Justiçado Trabalhonão
seantepõequalquerobstáculoparaqueapli
que prazosprescricionaisdiversosdos pre
vistos nas leistrabalhistas,podendo valersedasnormas do CódigoCivileda legisla
çãoesparsa.3.De outrolado,emboraodano
moraltrabalhistaencontrematizesespecífi
cos no Direito do Trabalho, a indenização
propriamenteditaresultade normas de Di
reitoCivil,ostentando,portanto,naturezade
crédito não-trabalhista. 4- Por fim, a pres
criçãoé um institutode direito material e,
portanto,nãohácomo olvidarainanredáyel
vinculação entre a sede normativa da pre
tensão de direitomaterial e as normas que
regem o respectivoprazo prescricional. 5.
Recurso de revista de que se conhece e a
que sedáprovimento”.TST. IaTurma. RR
670/2004-002-17-00.8,Rei.:MinistroJoão
OresteDalazen,DJ 17,fev.2006.
3 REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA A
PRESCRIÇÃO CIVIL
Paraosqueentendempelaaplicação
do prazo prescricional do direito comum,
deveráserobservada,quandóforo caso,a
regradetransiçãoprevistano art.2.028do
Código Civilatual,que estabelece: “Serão
osda leianteriorosprazos,quando reduzi
dos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor,já houver transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na
leirevogada”.Também deveráseraplicada
aprescriçãodo CódigoCivilparaasindeni
zaçõesdecorrentesdos acidentesocorridos
com trabalhadores sem vínculo de empre
go, taiscomo os cooperados, estagiários,
autônomos,empreiteirosetc.
Considerandoa reduçãodo prazode
vime anos para três e as regras do direito
intertemporal,pode-seadotar,didaticamen
te,a seguinte divisão no que se refereaos
prazos prescricionais nas ações indenizatóriasporacidentedotrabalho:

“Observa Rodolfo Pomplond Filho: Reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar
pedidodc reparaçãode dano moral, a prescriçãoaplicável a esse créditodeve sera ordináriatrabalhista,atualmente
prevista no art.7“,XXIX da Constituição Federal dc 1988.1» “O dano moral na relaçãode trabalho". SSo Paulo,
LTr. 1998, p. 115.
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a. Acidentes ocorridos antes de 12
dejaneiro de 1993a - Será observada a
prescrição de 20 anos prevista no art. 177
do Código Civil de 1916, uma vez que na
datade vigênciadonovo Códigojáhaviam
transcorrido mais de dez anos do inícioda
contagemdoprazoprescricional(art.2.028
do Códigode2002).
b.Acidentes Ocorridos entre 12 de
janeiro de 1993 e 11 dejaneiro de 2003
- É certoque seráaplicadaaprescriçãodo
novo Código Civil(art.2.028),mas o texto
legal não estabelece a regra de contagem.
Uma leituraapressadapodeatésugerirque,
se na data de vigênciado novo Código já
tivessemtranscorridomais de trêsanos do
acidente,,a prescriçãojá estaria consuma-da.Essaequivocadaconclusão,alémdeatri
buirefeitoretroativoaonovoCódigo,ainda
surpreenderiaavítima,fulminandoapreten
são tão-somente pela vigência da nova re
gra da prescrição25.
O entendimentoqueestáprevalecen
do na doutrina.ejurisprudênciarecomenda
a aplicaçãodo novo prazoreduzido,porém
com sua contagem somente:a partirda vi
gência da ieinova, ou seja, despreza-se o
tempo transcorridona vigência do Código
anteriorecontam-seostrêsànosapartirde
12 dejaneirode 2003, datada vigênciado
Códigoatual.Aliás,nessesentidoéaprevi-

são da Lei de Introdução ao Código Civil
alemão, conforma registra Campos Bata
lha:“Se o prazo de prescrição,conforme o
Código Givih é mais curtoque segundo as
leis anteriores, computa-se o prazo mais
curtoa partirda entradaem vigordo Códi
go Civil.Se,entretanto,o prazomais longo
determinadopelasleisanterioresexpiramais
cedo que o mais curto, determinado pelo
CódigoCivil,aprescriçãosecompletacom
ofimdoprazomaislongo”24.Pode-seapon
tar, ainda, a previsão do art. 916 da CLT:
“Os prazos de prescriçãofixadospelapre
sente Consolidação começarão a correrda
datada vigênciadesta,quando menores dp
que osprevistospelalegislaçãoanterior”.
A basedesseentendimentodoutriná
rioremontaàobraclássicadePaulRoubier
sobredireitointertemporal,com amplaacei
tação no Brasil25.Com efeito, durante a I
Jornada de Direito Civil promovida pelo
Centrode EstudosJudiciáriosdo Conselho
da JustiçaFederal, realizada,em 2002, foi
adotadooEnunciado50,com aseguintere
dação: “Art. 2.028: a partir da vigência
do novo Código Civil, o prazo
prescricional das ações de reparação de
danos que não houver atingido a metade
do tempo previsto no Código Civil de
1916 fluirá por inteiro, nos termos da
nova lei(art.206)". Pode-seobservarque

“É oportuno mencionarque o atualCódigo Civil, publicado no dia 11 dcjaneirode 2002. entrou cm vigorno <fia12 de
janeirode 2003. cm razãodo que prevêp seu art.2.044 combinado com o art 8“.§ I*.da Lei Complementarn.95/98:
"A contagem do prazopara entradaem vigordas leisque estabeleçamperíodo de vacância far-sc-icom inclusãoda data
da publicaçãoe do úhimo dia do prazo, entrandoem vigor no dia subsequente ã suaconsumação integral".
“•‘Responsabilidade civil •Acidente do trabalho • Indenização - Direito comum • Prescrição • Prazo pela
nova lei(artigo20$, r,§ 3",v ac. artigo 2028, do código civilde.2002).- Fluência a partir da data da vjgêoda
do novo código • lrrclroatividade- reconhecimento. A leinova, sob pena dc inconstitucionalidadc. não pode
rctroagirpara suprimir direitosc.assim, a redução do prazoprescricionalconta-se a partirdc sua entrada cm vigor”.
São Paulo. STACivSP. 2* Câm. CíycLAI n. 830.741-00/8. ReL Juiz Felipe Fcncíra.julgadocm 1$ mar. 2004.
“Agravo dc instrumento. Acidente do trabalho. Responsabilidade civiL Prescrição. Direito intcrlcmporal.
A partirda vigência do novo Código Civil, o prazo prescricionaldas ações de reparaçãode danos que não houver
.atingido a metade do tempo previstono Código Civilde 191$ fluiráporinteiroa partirdá vigênciado novo Código,
sob pena dc se impor a retroatividade da lei civil e sc perpetrar uma ioconstitucionalidade tal a de contrariar o
princípio da isonomia”.Rio Grande do Sul. TJRS. 9* Câm. Cível. AI n. 70010969012, Rei.: Des. Marilcnc
Bonzanini Bcmardi. julgado cm 21 fev. 2005.
“CAMPOS BATALHA, Wilson de Souza. “Direito intêrtempòral”,Rio, Forense, 1980, p. 246.
“A respeito, consultar, dentre outros: 1) TIIEODORO JÚNIOR, Humberto, “Comentários ao novo Código Civil",
Forense, 2003, pp. 296-302; 2) SANTOS. Antônio Jeová, “Direito Intertemporal e o novo Código Civil”,São
Paulo, RT, 2003, pp. 103-108: 3) GONÇALVES, Carlos Roberto, "Responsabilidade civil", 7* cd. São Paulo,
Saraiva, 2002, pp. 754-755.
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essadiretrizdoutrináriavem sendoacolhida indenização decorrente do acidentedo tra
sem resistênciapelajurisprudência26.
balhooudoençaocupacional.
No entanto,surgeaquestãodelicada
Assim, apretensãoreparatóriaquan
toaosacidentesdo trabalhoocorridosentre das ações que foram ajuizadasantesda vi
12dejaneirode 1993e 11dejaneirode2003 gênciadaEmendaConstitucionaln.45/2004,
sóprescreveuno dia 12dejaneirode2006. muitasdelasperanteaJustiçaComum, eque
Diga-se, apropósito,que o STF temprece estão sendo remetidas à Justiça do Traba
dente nesse sentido: “no caso em que a lei lho em razãoda mudança da competência.
nova reduz o prazo exigido para a prescri Se foraplicadaautomaticamentea prescri
ção,aleinova não sepodeaplicaraoprazo çãotrabalhista,inúmerosprocessos recebi
em curso sem se.tomar retroativa.Daí,re dos da JustiçaComum serãoabruptamente
sultaque o prazo novo, que elaestabelece, extintos,mormente no casodasaçõesajui
correrásomente acontarde suaentradaem zadas antes de 12 dejaneirode 2003, cujo
vigor;entretanto,seo prazofixadopelalei prazoprescricionalpeloCódigoCivilde 1916
antigadeveriaterminarantesdoprazonovo erade vinteanos.
contado a partirda leinova, mantém-se a
com o tema da prescri
aplicaçãoda leiantiga,havendoaíum caso ção naPreocupado
mudança
de
competência, anotou o
desobrevivênciatácitadestalei,porquese Juizdo TribunalRegional
doTrabalhoda4*
riacontraditórioqueuma lei,cujofimédi Região, Dr. Ricardo Gehling:
minuira prescrição,pudesse alongá-la”27.
aspecto,aviolênciaseriades
c.
Acidentes ocorridos a partirmedida
de “Neste
porque
número incomensurável
12 dejaneiro de 2003 - A prescriçãoserá delesõesperpetum
r
a
d
a
s,cujaspretensõesain
de trêsanós,conformeprevistono art.206, da não haviam sido
atingidas pelo manto
§3o,inc.V,doCódigoCivilde2002,vigente prescricional, como num
passe de mágica
a partirdessa data. A existência do prazo seriam soterradas. O mesmo
$e faria,com
especial de três anos afasta o prazo geral maior insídia,no casodeserpronunciada
a
de dezanos,aindaquando setratederepa
p
r
e
s
c
r
i
ç
ã
o
quinquenal
on
b
i
e
n
a
l
em
proces
ração de danos de natureza pessoal.
soiniciadonaJustiçaComum dentrodopra
4 PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES AJUI zovintenárioentãovigente,remetidoàJus
tiçado Trabalho porforçada incompetên
ZADAS ANTES DA EC 45/2004
ciaabsolutadeclaradano cursodo feito”28.
Concluímosnoitem2pelocabimento
Também a Juíza do Trabalho do
da prescrição aplicável aos créditos traba
lhistas, mesmo nas pretensões relativas à Paraná, Dra. Use Marcelina, mostrou-se

“ E m e n t a : apelação cível. Responsabilidade civil c m acidente dc trânsito. Prescrição. Art. 2.028 do
código civil. 1. C o m o na data do ingresso da presente demanda ainda não havia transcorrido a metade do prazo de
20 anos desde a data do acidente, a.prescrição passou a ser regulada pela lei nova. o u seja, passou a ser de três anos.
Intcligfincja do art, 206, §3“, V, e art, 2.028 do Código Civil, 2. N o entanto, a contagem do lapso prcscricional.
desses trSs anos tem c o m o termo inicial a data e m que o novo Código Civil entrou e m vigor, c não a data do
acidente, 3. Sentença desconslituída. Apelo provido. TJRS. 12* Câm. Cível, Apelação Cível n° 70012172920, Rei.:
Des. Dálvlo Leite Dias Teixeira, julgado e m 27 out. 2005.
“Apelação cível. A ç ã o de indenização. Acidente d o trabalho. Prescrição. Inocorrência. Nas ações de
indenização de danos decorrentes de acidente do trabalho o prazo prcscricional começa a fluir da data do acidente.
Considerando-se a prescrição vlntcnária c adotado o critério dc adaptação do art: 2.02S do N C C , o lapso prescriciona!
não atinge o processo se. contados mais de 10 anos desde a ocorrência do fato lesivo. De outro lado. baseando-se o
cômputo do prazo na lei nova e sob a citada regra do an. 2.028, o prazo que não houver atingido a metade do tempo
previsto no CC/16 fluirá por inteiro nos termos da lei nova (art. 206 do NCC). Enunciado n. 50 do CBJ/CJF.
Recurso provido. Rio Grande do Sui. TJRS, 9* Câm.. Apelação Cível n. 70010009561, Rei.: Des. Helena Medeiros
Nogueira, julgado e m 17 nov. 2004.1,STF. 1* Turma. R E 51.706, Rcl. Ministro Luis Gallotti, julgado e m 04 abr,
1963. N o m e s m o sentido o R E 79.327, julgado e m 03 out. 1978.

nGEHLING, Ricardo. “Ações sobra acidente do trabalho contra o empregador • competência, coisa julgada e
prescrição”. In Revista LTr, v, 69, n. 12, p. 1451, 2005,

R evista d o T r w v n a l R egional d o Trabalho d a 15aR egião

61

apreensiva com o acolhimento da prescri ipais elastecido do Código Civil para o
çãotrabalhistanosprocessosqueestãosen ajuizaménto da ação perante a JustiçaCo
do remetidosdaJustiçaComum paraaJus mum, não poderia agora sersurpreendido,
tiçado Trabalho,apósa vigênciadaEmen tão-somentepelamudançadacompetência,
daConstitucionaln.45/2004:
com a extinção quase automática da sua
“Questão que vem causandoperple pretensão.Nãò seencontrapresenteo pres
supostoconsagradono vetustobrocardoju
xidadenojulgamentodetaisaçõespelaJus r
dico: dormientibus non succurritjus. Ò
tiçado Trabalho diz respeito à prescrição ií
n
esperadodessadecisão,quèacolheapres
aplicável, (...)pois,não raro,após anos de
c
r
i
çãoaplicávelaoscréditostrabalhistasnos
tramitaçãonaJustiçaEstadual,o processo,
processos
iniciados antes da Emenda 45/
chegandoàVaradoTrabalho,éextinto,com
2005,
c
o
n
t
r
iafrontalmenteos valores da
examedo mérito,em razãodapronúnciada estabilidadear
e
segurançajurídica,deixando
prescriçãodisciplinadano art.7o,XXIX, da
o
a
c
i
d
e
n
t
a
d
o
com
impressão de tersido
Constituição Federal, muitas vezes apenas novamerite vítima,amas
desta vez de uma
argüidapelointeressadoapóso encaminha armadilhajnriflica:
mento dos autospelaJusti
ça Estadual”29.
Não se pode cogitar
de
d
e
s
caso, incúria ou re
Compartilhamos das ::
núncia
do acidentado ao
mesmas
inquietações
exercido
da suapretensão,
x
A
p
r
e
s
c
r
i
ç
3
oparaasações
externadas pelos dois emi
como
ocorre
naquelashipó
queseencontwumian
nentesmagistrados.A pres
t
e
s
e
s
ein
que
a prescriçãoé
criçãopáraas ações que se
pronunciada,porquanto sa
encontravamem tramiteção
bendo eleque dispunhale
EmendaGjnsáaiáond
no advento da Emenda
galmentedeumprazodevin
Constitucional n. 45/2004
n.
teanos,deixouparaajuizar
deverá serapreciadacom a
aaçãonaépocaque lhepa
devida ponderação, sem se
receu
mais oportuna. Nes
distanciarde um valormui ponderaçí&semxdktanárr
s
e
s
e
n
t
ido,cita-semaisuma
tocaroaodireito:aseguran
vez
a
d
outrinaabalizadade
detmvtdorrmtòacámao
çajurídica.
Use Marcelina:
Os operadoresjurídi t£reko:ase^ançajundka.“
“Não sepodeatribuir
cos têm conhecimento de
a
t
a
i
s
empregados
a pecha
que até2004o entendimen
de
n
e
g
l
i
g
e
n
t
e
s
,
na
medida
to predominante nos tribu
em
que
exercitaram
em
naissuperioresindicavaque
J
u
í
z
o
tempestivamente
sua
p
r
e
t
e
n
s
ã
o
.
P
u
n
a competência parajulgamento das ações loscom o mal daprescriçãoporque acredii-
de indenizaçãoporacidentedo trabalhoera
nainterpretaçãoconferidapelasmais
da JustiçaComum. Basta consultarajuris taram
ltascortes de Justiçaa dispositivoconsti
prudênciado STF, do STJ e atédo TST da a
tucionalsignificasubverterosprópriosfun
quele período para localizar centenas de damentos
prescrição,quebuscajustamen
acórdãos afirmando e reafirmando a com te a paz sda
o
c
i
al,p equilíbrio e a harmonia.
petênciadaJustiçaComum, sobo argumento
Proclamar
a
p
rescriçãotrabalhistaem ações
central de que a reparação postulada tinha da espécie, muitas
vezes somente arguida
naturezadeilícitocivilenãotrabalhista.
quandoo feito,jácontestadonaJustiçaEs
Ora, seaté2004ostribuiiaissuperi tadual,é recepcionadona Justiçalaborai,é
oresjulgavamqueessaindenizaçãoeraum impingiraotitulardodireito,quediligentedireitodenaturezatiyileo:acidentado,con mentehivocouaprestaçãojurisdicionálem
fiandonp entendimentodácúpuladoPoder tempooportuno,castigoindevido.Também
Judiciário,consideravaoprazoprescricional* representaa legitimaçãoda espertezae da
*LORA, lhe Marcelina Bemardi. “A prescrição nas ações de indenização decorrentes de acidentes do trabalho - o

problema da competência”.Disponível cm <www.anamatra.oig.br>, acesso em 10 fcv. 2006.
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chicana,em manifestaafrontaà consciên sua aplicação só acontece validamente no
ciasocialque ‘não costuma aceitarque o âmbito do processo, daí a conexão e
direito*desapareça apenas pelo passar do complementaridade do regramento do as
tempo e, ao contrário, censura o devedor sunto nas normas processuais. A mudança
que se ampara na prescrição como única do texto constitucional, regra processual,
justificativaparanãopagaroquedeve’.(...) teveo eleitopráticodetomarvisívelanatu
Nos processos encaminhados pela Justiça rezajurídicadaindenizaçãoporacidentedo
Estadual à Justiçado Trabalho, por força trabalho,tantoqueoSTFaconsideroucomo
da Emenda Constitucional45 e da decisão marcodivisórioparasepararacompetência
doSTFproferidanojulgamentodoconflito relativamente aos feitos em andamento.
decompetência7.204-1,aprescriçãoapli Como diz,comelegância,ojuristaRodrigues
cável é aquela prevista no Código Civil. Pinto,a propósitoda Emenda n. 45/2004:
Sendoum dosfundamentosdaprescriçãoa “sendo visceralmenteorgânico,o Direitoé
punição à inérciado credor, não se pode, fundamentalmentesistêmico.Daíresultaque
razoavelmente,atribuirapechadenegligente qualqueralteraçãodeseutodo,pormínima
ao trabalhadorque,confiando no entendi e despretensiosaqúe seja,lheafetao orga
nismo e o sistema,desper
mento doutrinário e
jiirisprudencialdominante,no
tandouma sériededúvidas
sobre o modo e a regulari
prazofixadona leicivilde^
dadedeseufuncionamento
duziusua pretensãoperante
a partirdela”31.
oJuízoentãohavidocompe
tente”30.
Deve ser considera
presaiçãoéummsttíutodo
d
o
,
a
i
n
da,queasmudanças
Pouco importa o en
<Bmtomaterid,massua
decompetência sempre re
tendimento que hoje preva
comendam ajustamentos
lecearespeitodo assunto,já
transitóriose algumascon
quena épocaem quea ação
cessões à regra geral para
foiproposta a conclusãoju
procaso,tLáaconaãoe
os processos quejá se en
rídicaeradiversa.Além dis
contremem andamento,de
so, convém enfatizar que a
modo a não surpreenderas
prescriçãodeveserconside
r^wmentodoassuntonas
partes. Nesse sentido me
rada de acordo com o pen
rece transcriçãoum trecho
samento que prevalecia na
nmmasprocessms.’’
da ementa do acórdão do
data do ajuizamento, mor
CC 7.204julgadoem 2005
menteporque“ainterrupção
pelo STF em suacomposi
da prescrição retroagirá à
çãoplenária:
data da propositura da
ação”,conforme dispõe o art.219, § Iodo
“A nova orientação alcança os pro
CPC. Se ojulgamentofosserealizadona cessos em trâmite pelaJustiça comum es
quelaoportunidade,como porexemplo no tadual,desdeque pendentes dejulgamento
caso de revelia,adotar-se-ia; com certeza, de mérito. É dizer: as ações que tramitam
aprescriçãodoCódigoCivil.Foidentrodes perantea Justiçacomum dos Estados, com
saperspectivaque o STF adotou aSúmula sentença de mérito anteriorà promulgação
445,cóm o teorseguinte: “A Lei2.437,de daEC 45/04,lácontinuamatéo trânsitoem
7/3/1955, que reduz prazo prescricional,é julgado e correspondente execução. Quan
aplicável às prescrições èm curso na data toàquelascujoméritoaindanão foiapreci
desuavigência(171/1956),salvoquantoaos ado,hão de serremetidas àJustiçado Tra
processos então pendentes”.
balho,no estadoem queseencontram,com
É certo que tecnicamente a prescri totalaproveitamentodosatospraticadosaté
ção é um institutodo direitomaterial,mas então. A medida se impõe, em razão das
KLORA, Use Marcelina Bemardi. “A prescrição nas ações de indenização decorrentes de acidentes do trabalho - 0
problema da competência", Disponível c m < www.anamatra.org.br>, acesso e m 10 fev. 2006.

^RODRIGUES PINTO, José Augusto. "Prescrição, indenização acidentária e doença ocupacional”. /« Revista LTr,
v. 70, n.l, p. 5. 2006.
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Em síntese,portudoquefoiexposto,
característicasquedistinguemáJustiçaco
mum estadualeaJustiçadoTrabalho,cujos é imperiosoconcluirque a prescriçãoapli
sistemas recursais,órgãos e instâncias não cável nas ações indenizatórias decorrentes
guardam exatacorrelação.O SupremoTri de acidentedo trabalhodeve serado Códi
bunalFederal,guardiãp^mordaConstituição go Civilpara asaçõesajuizadasaté2004 e
Republicana,podeedeve,em prolda segu a trabalhistaparaaquelasiniciadasposteri
rançajurídica,atribuireficáciaprospectiva ormente32.
àssiiásdecisões,com adelimitaçãoprecisa 5 PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES AJUI
dosrespectivosefeitos,todavezqueproce
dera revisõesdejurisprudênciadefinidora ZADAS APÓS A EC N. 45/2004
de competência ex ratione materiae. O
Diantedoposicionamentoadotadono
escopoépreservarosjurisdicionadosdeal item anterior,nas ações indenizatórias por
teraçõesjurisprudenciáisque ocorram sem acidentedotrabalhoajuizadasapósavigên
mudança formaldo Magno Texto”.
cia da Emenda Constitucional n. 45/2004
rescriçãotrabalhista.Mas
O mesmoraciocínioqueorientouessa deve-seaplicaraopi
níciodacontagemdopra
diretrizprocessual de tran
zo
prescriciona! poderá so
sição, muíatis mutandis,
f
r
e
r
alguns ajustes de tran
tem inteira pertinência no
s
i
ç
ã
o
quandooacidenteque
casodaprescriçãoaserado
dá
s
u
p
orteaopedidode in
Emsmtese,portudoquefoi
tada.A mensagèniimplícita
denização
tiverocorridoan
dadecisãodaSupremaCor
exposto,éimpericeQ<onduir
t
e
s
da
Emenda
Constitucio
tedealgummodo é:a inde
n
a
l
mencionada.
queaprescriçaoaplkáidnas
nizaçãoporacidentedo tra
balho deve serconsiderada açfemdenaatóriasdecorrmie
Com efeito,seodano
indenizávelocorreuate2004
de naturezacivilate2004e
trabalhistadepoisdavigên deaddeníedotmèalhodeveser mas a reclamação corres
ciadaEmenda Constitucio
pondente foiajuizadaapós
ado CÓdigpQuÁlparaas
avigênciadaEC n.45,será
nal n. 45/2004. Basta dizer
açõesajuizadasaté2004ea
que aJustiçaComum conti
necessáriaaobservânciade
uma regra de transição
nua aplicando a prescrição
trabaibistaparaaquelas
quantoaoiníciodafluência
civilparaaquelasaçõescujo
julgamentoem primeirains
imáadasposteriormeníe
doprazoprescricional,por
tância tenha ocorrido antes
quanto,em algumashipóte
damudançaconstitucionale
ses, a aplicação automáti
que agoraestãosendoapre
cada prescriçãotrabalhista
levaàconclusãoinjustaque
ciadas em grau de recurso.
”

,:Ementa: Prescrição,.Acidente do trabalho. E C 45/2004. Processos e m andamento - Nas indenizações por
acidente do trabalho, o prazo prescricional previsto no art. 7a., inciso XXIX, da Constituição da República deve ser
adotado para as ações ajuizadas após a Emenda Constitucional n°. 45, aplicando-se o prazo do Direito Civil para as
açOos propostas antes da vigência da citada Emenda. É certo que a indenização por acidente do trabalho 6 u m
crédito resultante da relação de emprego, ainda que atípico, porquanto proveniente de u m ilícito trabalhista a teor
do disposto no art. 7a, inciso XXVIII, da Constituição da República, que estabelece que: "São direitos dos trabalha
dores urbanos e.rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) X X V m - seguro contra
.acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer
o m dolo ou culpa". Todavia, c m face da nova redação dada ao artigo 114 da Constituição da República, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Conflito de Competência n°. 7.204-1/MG, estabeleceu a vigência da citada
emenda constitucional, c o m o marco temporal para a competência trabalhista. Assim, deve-se ater para o fato de
que, anteriormente, a natureza jurídica do direito à indenização por danos decorrentes de acidente do trabalho era
controvertida, pois os tribunais superiores divergiam acerca do seu caráter cível ou trabalhista, predominando o
entendimento no primeiro sentido. Por conseguinte, considerando que a prescrição fulmina a pretensão de mérito,
á sua aplicação ao caso concreto deve ser realizada c o m cautela, e m respeito ao valor maior da segurança jurídica,
espcciaímòntc para os processos c m andamento no advento da Emenda n°. 45, sob pena de surpreender a parte com
8 extinção automática do seu direito. Isso porque, antes da mudança de competência, era razoável entender, c o m
amparo nas decisões .da Suprema Corte, que a prescrição aplicável era a cível. E m síntese, dcvc-sc adotar o prazo
prescricional previsto no Código Civil para as ações propostas antes da entrada c m vigor da E C n°. 45/2004 e o
prazo previsto no artigo 7a., inciso X X IX, da Constituição Federai, para as ações ajuizadas apòs a vigência da citada
Emenda Constitucional, Minas Gerais. T R T da 3* Reg. T Turma, R O n. 00894-2005-102-03-00-5, Rei.: Sebastião
Geraldo de Oliveira,
29 mar. 2006.
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molesta gravemente p valor da segurança a mudança da competênciaocorreucom a
jurídica.
promulgação daEmenda Constitucionaln.
Conformejá'assinalamos,a mu
Cita-se,como exemplo,ahipótesede 45/2004.
dança
do
t
extoconstitucional,mesmo sar
um empregado que sofreu acidentedo tra
do
r
e
g
r
a
de
turezaprocessualteveo efei
balhoem setembrode 1992,mas sóajuizou topraticodena
tomar
visívelanaturezajurídi
aaçãoindenizatóriaem agostode2005.Um cadaindenizaçãopor
acidentedo trabalho
primeiroesuperficialraciocíniopoderiacon
e
a
conseqüente
p
r
e
s
c
rição aplicável. No
cluirque, se o ajuizamento ocorreu após a exemplo acima mencionado,
a prescrição
Emenda Constitucionaln.45/2004,o prazo
t
r
a
b
a
l
h
i
s
t
a
somente
s
e
r
i
a
pronunciada
apar
daprescriçãoé p trabalhistae,sendoassim,
t
i
r
de
l°de
j
a
n
e
i
r
o
de
2010ou
de
2007,de
a pretensãojá estariafulminada pelapres
crição.Ora,o acidentadoqueatéentãodis pendendo da variávelseo contratode tra
punhadoprazodevinteanosparareclamar balho foi ou não extinto antes do 'ajui
judicialmenteaindenização,ou seja,atése zamento.
tembro de2012,mesmo apósa vigênciado
Adotando essa linha de raciocínio,
diantedo casoconcreto,ao
Código Civilde 2002 (art.
analisaraprescriçãoparaos
2.028), seria surpreendido
danos provenientes: dos
com opronunciamentoime
acidentes ou doenças ocu
diatodaprescriçãotrabalhis
ta. Como poderemos afas
pacionais ocorridos até
taressa conclusão desarra prazo,previstanodrt9l6da
31.12.2004,seráimprescin
zoada?
.
dívelapurartantoaprescri
nas çãocivilqueseriaaplicável
Sempre que ocorre a
quantoatrabalhista.Se res
redução do prazo prescritarevidenciadoque a pres
cional,é usualadotar-sere
(bpúkábooudoenças
c
riçãotrabalhistareduziuo
gras transitórias para não
lapso temporal da prescri
t
x
u
p
a
á
o
n
a
3
s
s
e
m
p
r
e
q
u
e
,
n
o
a
e
o
surpreender o lesado,como
ção civilem curso,entãoa
fezolegisladordonovoCÓcontagemdoprazodaquela
digoCivilno art.2.028.Mas
prescriçãosomente,teráiní
oconar
nocampodoDireitodoTra
cio a partirda vigência da
balho há regra lègal a res
Emenda Constitucional n.
peito que entendemos per
45/2004,ouseja,1®dejanei
no
feitamenteaplicávelnahipó
rode2005.Essaconclusão,
teseem estudo. Trata-se do
mutaiis mutandis, está em
art.916 da CLT cujoenun
sintoma
com
o
Enunciado n. 50 adotado
ciadopreceitua:
duranteaIJornadadeDireitoCivilpromo
“Os prazosdeprescriçãofixadospela vidapeloConselhodaJustiçaFederal,com
presente Consolidação começarão a correr o seguinte teor: "Art. 2.028: a partirdá
da data da vigência desta,quando menores vigência do novo Código Civil,o prazo
doqueosprevistospelalegislaçãoanterior”. prescricionaldas ações de reparação de
que não houver atingido a metaFazendoo devidoajustamentonoteor danos
de
do
tèmpo
previsto no Código Civilde
desse antigo dispositivo, pode-se concluir 1916fluirá por
inteiro, nos termos da
que,seo prazoda prescriçãotrabalhista,di nova lei (art. 206)”.
antedo casoconcreto,implicoureduçãodo
Conclui-se,portanto,quearegratran
lapsotemporalprevistonoCódigoCivil,para
os acidentesocorridosames da vigênciada sitóriadé contagem de prazo, prevista no
BmendaConstitucionain.45/2004,somente art.916 da CLT, deverá ser aplicada nas
deveremos iniciaracontagemdaprescrição açõesindenizatóriasporacidentedo traba
trabalhistaapartirIadejaneirode2005.Esse lho oú doenças ocupacionais sempre que,
marco temporal deve serconsiderado por no caso concreto, a consumação da pres
queoSTF nojulgamentodoConflitodeCom crição trabalhista ocorrer antes do tempo
petêncian.7.204ftxouentendimentodeque previsto no Código Civil. Nessa hipótese
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excepcional,oprazodaprescriçãofluirápor
inteiroapartirde l°dejaneirodé2005,date
davigênciadaKmendaConstitucionaln.45/
2004 e nãodàdateda violaçãodo direito.
6 INÍCIO D A FLUÊNCIA D O PRA
ZO PRESCRICIONAL
Cabe focalizarnestepassoaquéstão
tormentosada contagemdo prazoda pres
crição, no casodas pretensões decorrentes
dasdoençasocupacionais,qúésãolegalmenteequiparadasao acidentedd trabalho.
Diz o art. 189 do Código Civilqué,
violadoo direito,nasceparao titularapre
tensão,a qualseextingue,pelaprescrição.
Leciona o mèstreHumberto Theodoro que
“no casò da prescrição, o termo a quo é
aqueleem quenasceapretensãoe o finalé
aqueleem que sécompleta o lapsotempo
ral assinalado pela leipara o exercícioda
açãodestinadaa fazeratuarem juízoapre
tensão”33.
Se o empregado foiacometidodein
capacidadedecorrente de doença do traba
lhoouprofissionalepreencheospressupos
tos para o deferimento das indenizações
cabíveis,surgea indagação: a partirde que
momento poderemos dizer que ocorreu o
termo a quo do prazo prescricional?
A perguntarealmenteé embaraçosa
porque;o adoecimento é um processo cu
mulativo que pode lévaranos atéatingiro
grau irreversível de jnçapacitação total ou
parcial para o trabalho. Normalmente, no
iníciodaenfermidade,o tratamentocomeça
com simplesacompanhamentomédico,sem
interrupçãodotrabalho;depois,com oagra
vamento dos sintomas, surgem afastamen
tostemporários, àsvezesintercaladoscom

altas e retornos ao trabalho; em seguida,
ocorreafastamentomaisprolongado,com o
pagamentodeauxílio-doençapelaPrevidên
ciaSocial;finalmente,apósaconsolidação
dosefeitosdadoençaou do acidente,cons
tata-seainvalideztotalouparcialparao tra
balho.
Ao longo desse processo a vítima
podetersesubmetidoainúmerasconsultes
médicas,perícias, tratamentosdiversosou
atéintervençõescirúrgicas,.semprealimen
tando a esperança de recuperação da saú
de e da capacidade laborativa. A partirde
quemomento,portanto,ocorreua violação
do direito e a pretensão reparatória (actio
nata)tomou-se exercitável?
A encampação pelo direitopositivo
brasileirodateoriada actionata,conforme
insculpidanoart.189doCódigoCÍvilde2002
([Violado o direito, nasce para o titulara
pretensão...) consolidou o entendimento
doutrinário de que a fluência do prazo
prescricionalsótem inícioquandoa vítima
ficacientedo danoepodeaquilatarsuareal
extensão,ouseja,quandopodeveicularcom
segurança sua pretensão reparatória34.
O próprioCódigoCivilatualestipula
no art 200 qué, no caso de fatoque deva
serapuradonojuízocriminal,nãocorreráa
prescrição antes da respectiva sentença
definitiva.Paraásindenizaçõesoriundasde
segurode vidaém grupo ou acidentespes
soais(Art.206,D,b)aprescriçãosócome
ça a correrquando p segurado tem ciência
do fatogeradorda pretensão35.
Tambémp CódigodeDefesadoCon
sumidortémregrascoerentescom oprincí
pio da actionata.

»THEODORO JÚNIOR. Humberto. “Comentáriosao novo Código Civil",v.lll,t 2, Ria Forense. 2003. p. 175.
*0 Código civil italianotem dispositivo expressonessesentido: “Art. 2.935: La prcscrizione cominciã adecorrere
dal giorao in cui ildirilto può essere fatiovalere”.
"Seguro de vida cm grupo c acidentes pessoais. Prescrição Snua. Termo.inicial. Surdez bilateral.
Sindrome neuropsiquica. Males da coluna. A prescrição da ação radenizatória somente flui a partirda data.em
que o segurado toma conhecimento inequívocoacerca da existência da incapacidade permanente, através dc laudo
médico elaborado para esse fim. indicando cansa; natureza e exteasão. não se considerando snficieate ter ele
realizado consultas, tratamentos ou recebido diagnósticos. Recurso.especiál.conhecido.e provkJo parcialmente para
afastara prescriçãocom respeitoà sindrome ncuropsíqtiicacaos males da cohma. STJ.4*
*Turma, REsp n. 166316/
SP, Rei.: Ministro Barros Monteiro, DJ 14 fév. 2005.
Seguro dc vida cm grupo e acidentes pessoais. Prescrição ânoa. Termo inicial do prazo. Segundo a
jurisprudência do STJ. o “dies a quo" do lapso prescricionalnãoéa datado sinistro,mas aquelaera:que o segurado
teve ciência inequívoca da incapacidade permanente que o acometera e de sua extensãa Recurso especialconhecido
e provido parcialmcnic. STJ. 4* Turma. REsp n. 156661/SP, Rei.: Ministro Barros Monteiro, DJ 21 ago. 2000.
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“Art.26, 3°.Tratando-sede vício mentododano,nãopelofornecedorouagen
oculto,oprazodecadencialinicia-senomo tepúblico,mas peloconsumidorque efeti
mentoem queficarevidenciadoo defeito”. vamenteexperimentou prejuízos.
“Art. 27. Prescreve em 5 (cinco)
O
segundo requisito cumulativo do
anos a pretensão à reparação pelos danos iníciodoprazoprescricionalnasrelaçõesde
causadosporfatodo produtoou do serviço consumo é quantoao conhecimento da au
previstanaSeçãoIIdesteCapítulo,inician toriado danò.Não é suficientea ciênciado
do-se a contagem do prazo a partirdo co eventodanosoparaoperar-sea prescrição.
nhecimentodo danoe de suaautoria”.
Necessariamente deve-se conhecer o for
queprovocouo acidentedeconsu
A aplicação analógica do artigo 27 necedor
mo”3
6
.
supratem muita pertinênciaporque os da
Até mesmo a interpretação da con
noscausadosporfatodoprodutooudoser
viço(acidenteoudoença),em muitasocasi tagem do prazo prescricional nas ações
ões,guardambastantesimilitudecomospre indenizatóriaspordanospessoaisajuizadas
juízosdecorrentesdasdoençasocupacionais. em facedoPoderPúblicovem sendoadap
Pode serque o consumidorfaçausode de tada ao princípio norteador da actio nata.
terminado produto de higiene pessoal ou Vejam que o Decreto n. 20.910/1932, que
mesmo deãlgum medicamentoquelheve regula a prescrição aplicável na hipótese,
nha provocar danos à saúde, caracterizan estabelececlaramenteno art. Io:“As dívi
doo queadoutrinaconsumeristadenomina das passivas da União, dos Estados e dos
acidente de consumo. Só depois que esse Municípios,bem assim todoequalquerdi
consumidor toma conhecimento de que é reitoou açãocontraa Fazenda federal,es
portadordedeterminadadoençae,ainda,que tadualoumunicipal,sejadequenaturezafor,
identificaqúalfoiofornecedor,équecome prescrevemem 5 anos,contadosdadatado
çará a fluiro prazo prescricionalquanto à atoou fatodo qual seoriginaram”.No en
pretensão reparatóriados danos. Vale citar tanto,ajurisprudênciadoColendoSTJ,evi
arespeitodoutrinaabalizadadaáreadoDi tandoamerainterpretaçãoliteraldessedis
reitodoConsumidor:
positivo, consideraque ocorreu “a datado
to ou fató” somente quando a vítima tem
“Antônio Herman V.Benjamin ensi a
c
na que o conhecimento do dano relaciona- iênciado dano e suaextensão:
“Administrativo. Recurso Espe
se efetivamenté com a percepção do con
sumidordequefoivítimadeum acidentede cial. Indenização. Danos morais. Res
consumo. O dano experimentadopelocon ponsabilidade do Estado. Prescrição.
sumidor não se confunde com o conheci Termo a quo. Data da efetiva
mento doeventolesivopelomesmo consu constatação da lesividade e não do
midor. O autor supra citado esclarece a evento danoso. Decreto n. 20.910/32.
questãojurídicacom unicasohipotéticode “O termo a quo para aferir o lapso
um consumidortersidocontaminadoradio prescricional para ajuizamento de ação de
ativamente em virtude de ingestão de.ali indenizaçãocontrao Estadonãoéadatado
mentos.Atocontínuo,o consumidorverifi acidepte,mas aquela em que a vítima teve
ca perda de cabelo,ma:,dianteda faltade ciênciainequívocadesuainvalidezedaex
informação, atribuiuo fatoà calvície.Nes tensão da incapacidade de que restou aco
secaso,o consumidoricentificouapenasos metida.Considerando-se que a administra
efeitos do dano. desconhecendo o fato de çãoemitiulaudodefinitivocaracterizandoa
tersidovítimade um acidentedeconsumo. extensãododanoem datade09/07/96eque
aaçãofoipropostaem 10/02/99,não seen
O
Código de Defssado Consumidor
ontraconsumadoo lapsoprescricionalpreabandona o paradigmado instanteda ocor c
v
i
tonoart. l°doDecreto20.910/32”.STJ.
rência do evento danoso. Acolhe-se como 1®s
Turma,
REspn. 673.576/RJ,Rei.:Minis
um dos requisitos para o marco inicial do tro José Delgado,
D/21 mar. 2005.
cursodaprescriçãoo momento do conheci
56SANTANA, Héctor

Valverde. "Prescrição e decadência nas relações dc consumo”, São Paulo, RT, 2003, p. 100.
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‘Trocesso Civile Administrativo
• Responsabilidade civil do Estado Prescrição: Decreto n. 20.910/1932 Termo a quo, l. O ait 1° do Decreto n.
20.910/1932determinacomo termp inicial
da prescriçãoquinquenal a data do atoou
fatoquedeuorigemàaçãode indenização!
2. Entende-se como fato aquele que é.capazdègeraro direitodeindenização.3.Um
acidente,porsisó,não geralesão.Alesão
surgedepoisdeavaliadasasconsequências
do acidente.4.Termo a quo da prescrição
apartirdadatáem queficouconstatadaale
são provocadapor disparode arma de fogo
porpolicialmilitar.:Inteligênciadò árt:1°do
Decretoaludido.5.Recursoespecialnãoco
nhecido”.STJ;2*Turma,REsp n.68181/SP,
ReL:MinistraElianaCalraon,D/28ago.2000.
“Administratívo. Responsabilida
de civil do estado (art.37, par.6.,c.f.).
Contaminação pelo vírus HlV. Hospital
público (transfusão sanguínea). Prescri
ção quinquenal inocorrente. Dec. Federal
20.910/1932(Àrt.1.).1,0 fatovçrtiçèpara
a contagem do prazo qüinqüenaí (áit. 1°.,
Dec.Federaln,20,910/1932),no caso,fin
ca-senadatadoconhecimentodoresultado
revelado.peloexame técnicolaboratoriale
não de causa externa anterior,desconheci
da pelo destinatário da transfusão de san
gue (HIV). Em contráriopensar,seriaare
voltadodireitocontraarealidadedosfatos,
hómenageandó-se compreensão ilógicade
prévioconhecimentopelodestinatárioevo
luntária aceitação de transfusão fatal com
sanguecontaminado.2.recursoimprovido”.
STJ. 1*Tjrma. REsp n. 140.158/SC, Rei.:
Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 17 nov.
1997.
Igualmente, a Lei n. 8.213/91, que
disciplinao segurodeacidentedo trabalho,
tem disposiçãoexpressa arespeitoda con
tagemdoprazoprescricionaletambémpode
ser aplicada anal.ogicamente nas ações de
reparaçãodosdanos acidentáriosajuizadas
em face do empregador:

“Art. 104.As açõesreferentesàpres
taçãoporacidentedo trabalhoprescrevem
em 5 (cinco)anos,observadoo dispostono
art.103 destaLei,contadosda data:
I-do acidente,quando deleresultar
a morte ou a incapacidade temporária,
verificadaesta em perícia médica a cargo
daPrevidênciaSocial;ou
II-em queforreconhecidapetaPre
vidênciaSocial,aincapacidadepermanente
ou o agravamento das sequelas do aciden
te”.
Como severifica,há muitoaquestão
suscita controvérsias, mas já çóntá com
posicionamento sedimentado nos tribunais
superiores.O STFem 1963adotouaSumula
230, que prevê: “A prescrição da ação de
acidentedo trabalhoconta-sedo exame pe
ricialquécomprovaraenfermidadeouverifiçara natureza da incapacidade”.
Em 2003,o STJ editouaSúmula278
consolidandoo entendimentodeque‘‘oter
mo inicialdoprazoprescricional,naaçãode
indenização,éadataem queoseguradoteve
ciênciainequívocadaincapacidadelaborai“.
Esseposicionamentoédegrandeimportân
ciaporque diversaspatologiasdecorrentes
de exposiçãoaosagentesnocivosdo ambi
ente de trabalho só se manifestam muitos
anos depois, como é o casoda asbestose37.
Importa observar que a Súmula do
STJmencionacorretamente“ciênciainequí
voca da incapacidade” e não da doença; a
reparaçãoseráavaliadanãopeiadoençaou
acidenteem si,mas a partirdos efeitosda
nosos ou incapacidade total ou parcial da
vítima. Vejam a respeito a lição de Caio
Mário:“No caso de ocorrerem danos con
tinuados,porém subordinados a uma causa
única,o prazoprescricionalinicia-sequan
do se completar a lesão. Ao revês, em se
tratandodefatosdanososautônomos,apre
tensão objetiva-se em relação a cada um
delese,conseqüentemente, a prescrição”38.

" ‘Acidcntcnotraballio. Prescrição. T e r m o inicial. Asbestose. Amianto. O termo inicial da prescrição da
pretensão indenizatória não flui da data do desligamento da empresa, mas dc quando o operário teve conhecimento
da sua incapacidade, origem, natureza c extensão, que no caso corresponde à data do laudo. O fato do decurso de 34
anos de despedida do empregado impressiona, mas deve ser examinado c m conjunto c o m as características da
doença provocada pelo contato c o m o amianto (asbestose). que pode levar muitos anos para se manifestar. Recurso
conhecido c provido". STJ. 4* Turma. REsp. n. 291.157/SP, Rct.: Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Ac. de 1 mar,
2001. DJ 3 set. 2001.

^PEREIRA, Caio Mário da Silva. "Responsabilidade civil", 9* ed„ Rio. Forense, 2002, p. 340.
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Se o reclamante estiverafastado do STJ. Recurso especial conhecido e provi
serviçopercebendobenefícioprevidenciário do”. STJ. 4aTurma, RÉsp n. 506.4I6/SP,
ou aposentadoria por invalidez, o prazo Rei.:Ministro BarrosMonteiro,DJ15ago.
prescricional,contadoapartirdaciênciaine 2005.
quívocadaincapacidade,serádecincoanos
civil- Aciden
porqueocontratodetrabalho,nessahipóte te do “Responsabilidade
trabalho
Indenização
se, fica apenas süspènsó (Súmula 160 do Comum - Prescrição - Prazo-- Direito
Termo
TST).
inicial - Doença profissional - Conhe
Portudoquefoiexpostopode-secon cimento da presença do mal e da res
cluirque o termo a quo da contagem do pectiva causa - Em caso de doença pro
prazoprescricionalnasdoençasocupacionais fissional,quevaitomandooorganismolenta
não está vinculado à Hata da extinção do e silenciosamente, a ação do empregado
contratodetrabalho,oudoaparecimentoda contraantigoempregadorprescreveem vin
doençaoudodiagnóstico,oumesmodoafas teanos,contadosapartirdaciênciainequí
tamento. Não se pode exigir da vítima o voca da instalação do mal, de forma
ajuizamento precoce da
irreversível,enãoapartirda
açãoquandoaindapersistam '^.ótermoíópodaconta^mdo data do término do pacto
questionamentos sobre a
laborai”. São Paulo.
doença,suaextensãoe grau
STACivSP, 5* Câm., AI
decomprometimento,apos díáadaextinçãodocontratode 640.273-00/2, Rei.: Juiz
sibilidadederecuperaçãoou tnéolho,mdoapareàmentoda DyrceuCintra- DOESP 23
mesmo de agravamento,
fev.2001.
dentreoutros.A lesãosófica
7 PRONUNCIAMENTO
mesmo caracterizadaquan
DE OFICIO DA PRES
"Alesõosójkamesmo
do o empregado toma co
CRIÇÃO
•o
nhecimento, sem margem a
dúvidas,daconsolidaçãoda empregdotomaajtíhgcàmao,sem
A tradição do nosso
laáúvida^àa
doença e da estabilização
ordenamento jurídico, a
dadoençaeda
dos seus efeitos na capaci
exemplodediversosoutros
dadelaborativaou,comodiz .^^— xSodosseus^iíosm países39,indicavaqueojuiz
aSúmula278do STJ,quan .awdadadelaborainaou,comodiz nãopodiaconhecerdapres
STJ,quandoele criçãosenãofosseinvocada
do eletem “ciênciainequí aSúmula278do
.
-„*
__ Jpela parte interessada. As
voca da incapacidade
tema
d______/
ênàa
simpreviao art 194doCó
laborai”.Vejam arespeitoo
"
posicionamentodostribunais:
digoCivilde2002®ê o art
166do Códigode 1916*'.
‘Indenização. Acidente do traba
lho. Direito comum. Prescrição
No entanto,a recenteLá n. 11.280/
vintenária. Termo a quo. O termo inicial 2006, com vigênciaa partirde 18 de maio
daprescriçãodapretensãoindenizatórianão de2006,modificouaredaçãodo §5°doart.
fluidadatadodesligamentodaempresa,mas 219do CPC, quepassouaser:“§ 5aO juiz
dequandooobreiroteveconhecimentoine pronunciará, de ofício, a prescrição”.Na
quívocodesuaincapacidadelaborai,daori redação anteriordesseparágrafo eraveda
gem, natureza e extensão, que no caso do aojuizpronunciardeofícioaprescrição
corresponde à data do laudo (REsp n. quandosetratassededireitospatrimoniais42.
29i.157-SP).-IncidênciadaSúmulan.278- Para completar a mudança, foi revogado
»A obraclássicadeAntônioLuís4a CâmaraLeaiinformaque a maioriados Códigos estabeleceque a prescriçãonto
pode serconhecidapelojuiz exofficio.Como exemplo citaos Códigos da Fiança, Itália,Suíça,Portugal, Argentina.
Bolívia,Chile, Peru, Uruguai. Venezuelae Japão. Cf. “Da prescriçãoe da decadência'’,4*ed. Rio,Forense, 1982, p.
79.
■“ArL 194. “O juiz não pode suprir, de oficio,a alegaçãode prescrição,salvo se favorecera absolutamenteincapaz".
‘■Art. 166. “O juiz não pode conhecer da prescrição de direitos patrimoniais, se não forinvocada pelas partes".
Redação anterior:CPC. Art. 219, § 5*. “Não se tratandode direitospatrimoniais, o juiz poderá, de ofício,conhecer
da prescrição e decretá-la dc imediato".
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expressamente o art. 194 do Código Civil permite-sequeojuizreconheça,deofício,a
atuai. De acordo com a nova redação do prescrição,independentementeda natureza
dispositivo,ojuizdeverápronunciarapres dos.direitosem litígioe da.capacidade das
crição, ainda que não alegada pelaparte.
partes.Aprovidênciaésalutar,uma vezque,
. . Diantedo inesperadodessainovação, podendo a prescriçãoseralegadaem qual
que rompeu um preceito secular, surgiram quergraudejurisdição(art.193 do Código
muitas dúvidas sobre o cabimento de sua Civil),nãorarooseureconhecimentotardio
aplicação no processo do trabalhoe a real ocasionavaa tramitação inócua do proces
extensãodo seupropósito. Paraauxiliarna so,gerando uma extinção do feitoque po
compreensão dessa mudança é oportuno deriaterocorridomuito antes(art.269,IV,
buscarnoprocessolegislativoosfundamen CPC)44.
tosadotadosparaaprovaçãodoProjetoque
.Completandoatramitaçãolegislativa
resultounaLein. 11.280/2006.
doprojetomencionado,oSenadorpeloPar
Alolsio
tido
O
dispositivoalterado teveorigem
em dos Trabalhadores,
Mercadante,
r
e
l
a
t
o
r
da
matéria
no
Senado
ProjetodèLeiapresentadopeloPoderExe
F
ederal
(
P
r
o
j
e
t
o
de
Lei
da
Câmara
n. 116/
cutivoem 2004,com aseguintejustificativa
namensagem de encaminhamento, nopon 2005),.também opinou favoravelmente à
aprovação, com os seguintes fundamentos
toque estamos apreciando;
sobre o tema da prescriçãopronunciadade
“Sob a perspectiva das diretrizes ofício:
estabelecidasparaareformadaJustiça,faz“Quantoaomérito,asalteraçõespro
se necessária a alteração do sistema pro
p
o
s
t
a
s
merecem nosso apoio,uma vez que
cessualbrasileirocom o escopodeconferir
racionalidade e celeridade ao serviço de seguem asdiretrizestraçadasno “Pactode
prestaçãojurisdicional,sem,contudo,feriro Estadoem Favordeum JudiciáriomaisRá
direitoaocontraditórioeàampladefesa.(...) pido e Republicano”,firmado por ilustres
No mesmo sentido,louváveladisposiçãoque representantes destaCasa, da Câmara dos
permite aojuizdecretarde ofício,sem ne Deputados,-doPoderJudiciárioe dó Poder
cessidadedeprovocaçãodaspartes,a pres Executivo. Nesse sentido, esta proposição
crição,em qualquercaso,conformeproposta vem nobojodeum grandeesforçoconjunto
de redação inéditaao parágrafo 5ado art. para a reformulação do nosso sistema de
prestação jurisdicional, tornando-o mais
219doCPC3,
céleree racional,sem, contudo,ferirosdi
Na Câmara,o Deputadofederalpelo reitose garantiasdos jurisdicionados. (...)
Partido dos Trabalhadores, Maurício O projeto.tambémalterao § 5o,do art 219,
Rands, designado relatorda matéria (Pro do Código de Processo Civil, para fixara
jetode Lei n.4.726/2004), opinou favora regrageralquepermiteaojuizconhecerda
velmenteà mudança, lavrandoparecerque prescrição,independcntementèdeprovocamerece tran$crição::
çâo das partes. Este dispositivo é
“Igualmente conveniente é a norma complementado pelarevogaçãodo art. 194
do art.219, § 5°do ÇPC, quepermiteo re do Código Civil.Esta medida acabarácom
conhecimentoexofficiodaprescrição,ain as restriçõesimpostas ao conhecimento da
da que se tratedè direitospatrimoniais. O prescrição,deofício,pelomagistrado,con
Código Civil,no art. 194,ora revogado,já tribuindoparaareduçãodamorosidadepro
ampliavaessapossibilidadequandoa pres cessual,uma vezque impediraa práticade
criçãofavorecesseoabsolutamenteincapaz, atosdesnecessáriosnaquelasdemandas em
deformaqueadoutrinaentendiaderrogado que o direitomaterial controvertidojá foi
o referido§ 5odo art.219, do CPC. Agora fulminadopelaprescrição”4*.
“Dispooívelem <www.camara.gov.br>
"Disponível em <www.cam2ra.g0v.br>
"Disponível em <www-senado.gov.bi>
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Nãorestadúvida,portanto,queopro oprocessodotrabalho,poraplicaçãosubsi
pósitodo projetofoimesmo estabelecero diária(arts.8°e769daCLT),vistoquehem
pronunciamentodaprescriçãodeofício“in aConstituição,nem aCLT disciplinam(as
dependentemente da natureza dos direitos segurando ou negando) a questão do pro
nunciamentodaprescriçãodeofíciopelojuiz.
emlitígio”.[..J
Todavia,como aprescriçãoéuma formade
Alguns magistradostrabalhistas,em extinção da pretensão, gerando o
debates informais, estão cogitando de não “atrofiamento” do direito,essenovo dispo
aplicartalinovação, dizendoque o crédito sitivocomportaáplicaçãorestritivaecuida
trabalhistaé por naturezairrenunciávelou dosa, pelo qüe, na dúvida, a interpretação
queo pronunciamentodaprescriçãodeofí deve sércontraa prescrição,ou a favordo
cioseriacontrárioaosprincípiosqueorien direitoda vítima.Com apoiono escóliode
tam o Direito do Trabalho. Pode-se argu Washington de Barros Monteiro, em ma
mentar, também, que seó reclamado não tériadeprescrição“asdisposiçõessãosem
arguia prescrição,ocorrearenúnciatácita, pre de aplicação estrita,não comportando
naformaprevistano ait 191do CódigoCi
interpretaçãoextensiva,nem
vil,que estabelece; “A re
analogia; a exegese será
núncia da prescriçãopode
sempre restritiva.Na dúvi
serexpressaou tácita,e só
da, deve julgar-se contra a
valerá, sendo feita, sem
prescrição, meio talvezan
prejuízode terceiro,depois
tipático de extinguir-se a
''Nãorestadúvida,
que a prescrição se con
obrigação”46.
portanto,queopropó$ttodQ
sumar; tácita é a renúncia
Diante do exposto,
quando se presume defa
pmptofoimesmo
antesdoeventualpronunci
tos do interessado, incom
amentodaprescriçãodeofí
patíveis com a prescri
exabdxeroptmmáamento
ciopelojuiz,éimperiosoana
ção”.
dzpnscriçMdeofíáo
lisar,também de ofício, se
É certo, no entanto,
não teriaocorrido alguma
que os créditos decorrentes
causa que impede, suspen
docontratodetrabalho,ape
mturezadosdirekos
de ou interrompea prescri
sar de irrenunciáveis, são
ção,taiscomo:
emlidgp““
prescritíveis,conforme dis
1.O autorou alguns
posição expressado art.7°,
dos autorespode sermenor
XXIX daConstituiçãoFede
(Art.198 do Código Civile
ral.Em verdade, a rigor, a
440 da CLT);
Constituição estabelece
mesmo é “o direitode ação quantoaoscré
2. A vítima do acidente ou doença
ditosresultantesdas relações de trabalho”, pode ter-se tomado incapaz, perdendo o
com o prazoprescricionalindicado.
discernimento necessário para promover o
Por outro lado, é surpreendente que ajuizamentodaação,mesmo quetransitori
uma mudançatãoimportantenãotenhasido amente (Arts.3oe 198do Código Civil);
debatidapreviamentecom asociedadepara
3. A ciênciainequívoca do dano ou
odevidoamadurecimento.O projetofoiapro do nexo causal (actio nata) só ocorreu
vadonuma convocaçãoextraordinária,com muitotempodepoisdaextinçãodocontrato
votações . sumárias, sem maior detrabalho,nãohavendoanteriormenteflu
aprofundamento e reflexão sobre todos os ênciado prazo da prescrição,especialmen
contornos da questão.
tenos casosde doenças ocupacionais;
Apesar das ponderações menciona
4. O autor pode ter ajuizado ação
das,do ponto de vistatécnico,entendemos anterior,mesmo que tenhasidoarquivada,
quea.mudançaintroduzidaécompatívelcom
^MONTEIRO, Washington de Barros. “Curso de Direito Civil", v. 1, 34* ed. SSo Paulo, Saraiva, 1985, p. 294.
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produzindoo efeitodainterrupçãodoprazo
prescricionalem curso (Art.202doCódigo
CivileSúmula268/TST);
..
5. O reclamado pode terrenunciado
à prescrição, expressa oü tacitamente, ao
praticar àtos incompatíveis com a-prescri
ção(art.191 do CódigoCivil);
6. O reclamado pode ter praticado
algutnatoinequívoco,aindaqueextrajudicial,
que importe reconhecimento do direitodo
autor(Art.202,VI,do Código Civil).
Em razãodamudança legalem foco,
acreditamos que ficousuperado o entendi
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mento consolidado na Orientação
Jurisprudencialn. 130daSDI-Ido Colendo
TSTVque prevê: “Ao exarar o parecer na
remessa de ofício,na qualidade de ‘custos
legis’,oMinistérioPúbliconãotemlegitimi
dade para argüir a prescrição em favor de
entidadede direitopúblico, em matéria de
direitopatrimonial(arts.194do CC de2002
e 219, § 5o,do CPC)”.De qualquer forma
prevalece, porque ainda compatível com a
sistemáticado processo do trabalho,o en
tendimentodaSúmula 114doTST,quecon
cluiuser inaplicávelnaJustiçadóTYabalho
a prescrição intercorrente.
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