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RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. MARCO INICIAL. A 

fixação do marco inicial da fluência do prazo prescricional para a 

pretensão de indenização por dano moral decorrente de acidente de 

trabalho deve ser considerado o momento em que o empregado tomou 

conhecimento da efetiva extensão do dano e de sua inequívoca 

ocorrência. Estando o autor afastado, por razão do acidente de 

trabalho, torna-se o marco o momento em que é aposentado por 

invalidez, levando em consideração que sofreu AVC em razão de 

agressão de cliente - coronhada no rosto - que passou a desencadear 

várias seqüelas físicas em sua saúde. A regra constitucional de 

prescrição a ser observada é pela contagem do biênio posterior à 

constatação da conseqüência final daquela lesão - a aposentadoria 

por invalidez. Essa é a exegese da Súmula nº 278 do c. Superior 

Tribunal de Justiça. No caso, a ciência da incapacidade ocorreu em 

01.11.2007 com a aposentadoria do autor em virtude da aposentadoria 

por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Desse modo, 

afasta-se a prescrição bienal, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, 

CF/1988. Recurso de revista conhecido e provido. 

                     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de 

Revista n° TST-RR-74200-26.2008.5.08.0009, em que é Recorrente 

JOSIAS PINTO DA COSTA e Recorridos AUTO POSTO AZULINO LTDA. E OUTRO. 

                     O eg. Tribunal Regional da 8ª Região, por meio do v. acórdão 
de fls. 328/330 (frente e verso) e 331, declarou de ofício prescrita 

a pretensão do autor à indenização por danos morais e materiais.  

                     Recorre de revista o reclamante às fls. 317/325. Insurge-se 
quanto à prescrição, apontando violação dos artigos 5º, III, V, X, e 

7º, XXIX, da Constituição Federal. 

                     O recurso de revista da reclamante foi admitido pelo 

despacho de fls. 333/334, por possível violação do artigo 7º, XXIX, 

da Constituição Federal. 

                     Contrarrazões apresentadas pelo reclamado às fls. 338/343 

(frente e verso).  

                     Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do 

Trabalho para emissão de parecer. 

                     É o relatório. 



                     V O T O 

                     PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL 

EQUIPARADA AO ACIDENTE DE TRABALHO. MARCO INICIAL. 

                     CONHECIMENTO 

                     O eg. Tribunal Regional assim se manifestou acerca da 

presente matéria: 

    -2.2.1 DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO  

    Com fulcro no § 5º do art. 219 do CPC, suscito de ofício a prescrição do direito de ação do 

reclamante quanto ao pleito de indenização por danos morais e materiais.  

    Considerando que o pleito formulado é de reparação por danos morais e materiais, cuja natureza é 

civil, a prescrição a ser aplicada é a prevista no Código Civil para a hipótese de reparação. Divirjo do 

entendimento de que seria a trabalhista a prescrição aplicável, consagrado no artigo 7º, XXIX, da 

Constituição Federal, haja vista tal pleito diferir, quanto à natureza, dos créditos devidos ao empregado 

em decorrência de ruptura de contrato de emprego. A competência desta Especializada para sua 

apreciação e julgamento decorre apenas do fato de o suposto dano ter ocorrido no curso da relação de 

trabalho, o qual não tem o condão de transmudar sua natureza.  

    Na inicial, relata a reclamante que no dia 13.06.2004 sofreu um acidente no trabalho quando foi 

agredido por um policial militar que lhe deu uma coronhada no rosto. Entendo assim que a partir do 

acidente, em 13.06.2004, fato gerador do possível dano, começou a fluir o prazo prescricional para 

qualquer pleito dele decorrente que, de acordo com o novo Código Civil, é de 3 anos para a reparação 

civil (art. 206, §3º, V), fluindo a partir da data em que entrou em vigor o novo diploma (10.01.2003).  

    Considerando que a reclamante ajuizou a presente ação apenas em 14 de maio de 2008, resta 

prescrita a pretensão de reparação do dano, eis que transcorridos mais de 3 (três) anos previstos no 

diploma em vigor.  

    Assim sendo, com base no § 5º do art. 219 do CPC, declaro, de ofício, a prescrição da ação em 

relação ao pedido de danos morais e materiais e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de 

mérito quanto a este pedido, nos termos do inciso IV do art. 269 do CPC.- (fl. 312)  

                     Quando do exame do tema, 'Da Indenização do Seguro de Vida 
por Invalidez e da Assistência Alimentação', consignou: 

    -A priori, caber ressaltar que, de forma diversa ao alegado, não houve qualquer comunicação ao 

empregado para apresentação de documentos necessários à percepção do seguro, o que até seria 

desnecessário em razão do documento de fl. 92, comunicação do INSS da aposentadoria do 

empregado.  

    A própria norma coletiva dispõe na Cláusula Vigésima Terceira, em seu parágrafo primeiro, que -As 

empresas se comprometem em comunicar ao Sindicato Patronal as inclusões (admissões) e exclusões 

(demissões), para efeito de averbação junto à seguradora dos respectivos empregados, salvo aqueles 

que forem segurados diretamente sem intermediação do Sindicato patronal.  



    Ora, as reclamadas foram comunicadas da aposentadoria do reclamante, em 23.10.2007, conforme 

documento de fl. 94, mesma data em que rescidiram o contrato em razão da aposentação.  

    Assim sendo, mantenho a sentença no particular.- (fl. 313-grifo nosso) 

                     Nas razões do recurso de revista, o reclamante alega que 
somente em 01.11.2007 foi concedida a aposentadoria por invalidez, 

portanto, não havia sido declarada oficialmente sua incapacidade 

para o trabalho, conforme entendimento consagrado na Súmula nº 278 

do c. STJ. Informa que a CAT nunca foi lhe oferecida, documento que 

poderia servir como marco inicial para a propositura da ação, 

levando-se em consideração a data do acidente, como entendeu a d. 

Corte a quo. Ressalta que até a propositura da ação, o benefício foi 

registrado como auxílio doença, exatamente porque não era detentor 

da CAT. Afirma que o pedido está alicerçado na incapacidade para o 

trabalho em razão da doença ocupacional adquirida, contando-se a 

prescrição quinquenal do pedido de indenização por danos morais e 

materiais a partir da data da aposentadoria por invalidez em 

01.11.2007. Aduz que ajuizada a ação em 14.05.2008, não há 

prescrição a ser declarada. Aponta violação dos artigos 5º, III, V, 

X, e 7º, XXIX, da Constituição Federal. 

                     Na Justiça do Trabalho, a prescrição aplicável é a do artigo 
7º, XXIX, da Constituição Federal. 

                     O eg. Tribunal Regional registrou que a aposentadoria por 

invalidez ocorreu em 01.11.2007 e incontroverso que a presente ação 

foi ajuizada em 14.05.2008 nesta Justiça Especializada, o que denota 

que foi observado o biênio prescricional, contando-se da data da 

ciência inequívoca da doença ocupacional. 

                     Desse modo, a v. decisão recorrida contraria os termos do 
artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. 

                     Conheço por violação ao dispositivo constitucional. 

                     MÉRITO 

                     Discute-se, nos autos, a questão tormentosa da definição do 

início da fluência do prazo prescricional em se tratando de doença 

ocupacional decorrente de acidente de trabalho, considerada aí a 

dificuldade em se estabelecer a data do ato lesivo, já que como sói 

acontecer tende a se manifestar de forma gradativa e progressiva. 

                     No caso, o eg. Tribunal Regional declarou a prescrição da 

pretensão do autor, porque ajuizada a ação apenas em 14.05.2008, 

quando foi considerado o ano de 2004 como o momento da ciência 

inequívoca da doença equiparada a acidente de trabalho, ocasião em 

que o autor sofreu um acidente de trabalho. 



                     Depreende-se dos autos que o autor sofreu agressão física 

praticada por terceiro no ambiente de trabalho e no curso da jornada 

laboral. Também concluído, por meio de perícia, que as várias 

sequelas apresentadas pelo autor (AVC) decorreram do fato 

infortunístico, pois o autor não tinha problemas de pressão arterial 

e afastamentos do serviço anteriormente, sendo que a lesão ocorreu 

de modo desencadeado.  

                     A contagem do prazo prescricional ocorre a partir do momento 

em que o empregado toma conhecimento inequívoco da doença em caráter 

irreversível, que nem sempre se dá com o primeiro momento da ciência 

da moléstia. 

                     No caso, a ciência inequívoca em caráter irreversível da 

incapacidade ocorreu em 01.11.2007, com a aposentadoria por 

invalidez, e a ação foi ajuizada em 14.05.2008 na Justiça do 

Trabalho, ou seja, posteriormente à Emenda Constitucional nº 45/2004 

e posteriormente à vigência do CCB/2002. 

                     O c. Superior Tribunal de Justiça, a respeito dessa questão, 

consagrou o seguinte entendimento consubstanciado na Súmula nº 278, 

cujo enunciado encontra-se assim redigido: 

    -O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral.- 

                     A ciência da incapacidade laborativa embora não esteja 

atrelada especificamente à concessão de aposentadoria por invalidez, 

na medida em que a doença ocupacional pode ocasionar também uma 

redução da capacidade para o trabalho e não apenas culminar com a 

incapacidade absoluta, não se pode olvidar que deve ser considerado 

como marco inicial da fluência da prescrição o momento em que o 

empregado tomou conhecimento da efetiva extensão do dano e de sua 

inequívoca ocorrência. 

                     No caso dos autos, a despeito de o eg. Tribunal Regional ter 
registrado que foi em 13.06.2004 o momento em que o reclamante teve 

ciência inequívoca de sua doença, essa foi apenas a ocasião em que 

sofreu o acidente de trabalho. Apenas pela concessão da 

aposentadoria por invalidez é que o autor conheceu a extensão do 

dano sofrido e, por conseguinte, a sua incapacidade para o trabalho, 

razão pela qual deve ser considerado a partir de então o marco 

inicial para a fluência do prazo prescricional.  

                     Colhe-se do acórdão regional que o acidente de trabalho 

ocorreu em 13.06.2004, a aposentadoria por invalidez se deu em 

01.11.2007, e a presente ação foi ajuizada em 14.05.2008. 

                     Nesse mesmo sentido, vale citar os seguintes precedentes 

desta c. Corte, in verbis: 



    -(...) 

    DOENÇA PROFISSIONAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. MARCO 

INICIAL. De acordo com o princípio da actio nata, positivado no art. 189 do atual Código Civil, a 

contagem do prazo prescricional somente tem início com o surgimento da pretensão, decorrente da 

violação de um determinado direito subjetivo. No tocante à pretensão indenizatória advinda de doença 

profissional, o empregado apenas pode exercer integralmente o seu direito a partir da consolidação das 

respectivas lesões e da inequívoca ciência acerca da extensão da incapacidade laborativa daí 

decorrente. Por conseguinte, a constatação de meros sintomas ou a suspeita da moléstia não ensejam o 

início da contagem do prazo prescricional. Recurso de revista não conhecido. (...) Recurso de revista 

conhecido e provido.- (TST-RR-16400-21.2006.5.10.0020 Data de Julgamento: 17/03/2010, Relator 

Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 09/04/2010) 

     -PRESCRIÇÃO. Observa-se que, tratando-se de doenças ocupacionais ou de acidente do trabalho, o 

marco inicial para a contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização por 

danos é a data da comprovação, em exame pericial, da enfermidade ou da verificação da natureza da 

incapacidade, ou, ainda, da ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos das Súmulas 230 

do STF e 278 do STJ. Não conhecido. (...)- (TST-RR-64500-20.2006.5.04.0102, Data de Julgamento: 

17/03/2010, Relator Ministro: Emmanoel Pereira, 5ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 30/03/2010) 

    -RECURSO DE REVISTA. 1. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. No caso concreto, conforme se extrai do acórdão 

regional, a ciência inequívoca da doença profissional somente se efetivou em 15.3.2005 (fl. 484v.), o 

que atrai a incidência da Súmula 278 do STJ, no sentido de que 'o termo inicial do prazo prescricional, 

na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade do 

trabalho'. Aplicável, assim, a prescrição trabalhista, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, 

a partir do marco temporal acima delineado. Ajuizada a ação em 18.3.2005, não há prescrição total a 

ser pronunciada. Recurso de revista não conhecido. (...)- (TST-RR-11400-81.2006.5.12.0053 Data de 

Julgamento: 03/03/2010, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, Data 

de Divulgação: DEJT 19/03/2010) 

                     Neste sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: RR- 
321/2006-019-10-00.8, Rel. Ministro Lélio Bentes Corrêa, 1ª Turma, 

DJ 31/07/2009; AIRR-135/2006-031-03-40.5, 2ª Turma, Rel. Min. Renato 

de Lacerda Paiva, DJ 05/06/2009; AIRR-870/2005-018-10-40.0, 8ª 

Turma, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ de 13/03/2009. 

                     Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso de revista 

para afastar a prescrição pronunciada e determinar o retorno dos 

autos ao Tribunal de origem para o julgamento da matéria correlata, 

como entender de direito. 

                     ISTO POSTO 

                     ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por 

divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento para, 

afastada a prescrição pronunciada, determinar o retorno dos autos ao 

Tribunal Regional de origem a fim de que aprecie os pedidos 

correlatos ao tema, como entender de direito. 



                     Brasília, 01 de dezembro de 2010. 

Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006) 

Aloysio Corrêa da Veiga 

Ministro Relator 

 

fls. 
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