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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

DIREITOS SOCIAIS, SEGURIDADE E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Apresentação

No Grupo de Trabalho DIREITOS SOCIAIS, SEGURIDADE SOCIAL E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL foram apresentados artigos relacionados aos direitos sociais, em especial os de 

seguridade social (previdência, saúde e assistência social) e os trabalhistas. A discussão 

relativa aos mencionados direitos é essencial, não somente em face das reformas que têm 

alterado os direitos sociais, principalmente os trabalhistas e os previdenciários, como também 

em razão crise econômica, a qual, ao mesmo tempo que exige maior proteção social, 

compromete o seu financiamento.

Foram apresentados os seguintes trabalhos:

“A LIBERDADE DE NEGOCIAÇÃO NA ESFERA TRABALHISTA E O ESTADO 

CONTEMPORÂNEO”, de autoria de Fernando Rangel Alvarez dos Santos e Carlos André 

Coutinho Teles. O artigo analisa o reconhecimento das negociações coletivas a partir da 

Constituição Federal de 1988, especialmente no que respeita às alterações trazidas pela Lei nº 

13.467/2017.

“A MULHER NA REFORMA TRABALHISTA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

'PROTEÇÃO' DOS DIREITOS”, As autoras, utilizando como base a CLT,

demonstram que as normas ditas protetivas são muitas vezes preconceituosas e 

discriminatórias.

“POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA NA ECONOMIA GLOBALIZADA: CONSTITUIÇÃO 

COSMOPOLITA COMO GARANTIA DE REALIZAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS”, de 

autoria de Viviane Freitas Perdigão Lima e Renata Caroline Pereira Reis Mendes. O trabalho 

analisa o Programa de Revisão de Benefício por Incapacidade, não como eficiência estatal, 

mas como política de minimização do direito social à aposentadoria.

“A NECESSIDADE DE AJUSTES NA PREVIDÊNCIA SOCIAL”, de Zélia Luiza Pierdoná. 

A autora sustenta a necessidade de ajustes no subsistema previdenciário, a partir da análise 

dos gastos da União, de 2015 a 2017, com a previdência e com os demais subsistemas da 

seguridade social, bem como dos dados referentes às receitas de contribuições de seguridade 

social e de impostos federais, no mesmo período.



“A EFETIVIDADE DA DEMOCRACIA DIRETA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

SAÚDE NO BRASIL COMO ALTERNATIVA À JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE À LUZ 

DA BIOÉTICA”, de Rodrigo Gomes Flores e Maria Claudia Crespo Brauner. O trabalho 

examina os motivos da judicialização das questões relacionadas à saúde no Brasil, bem como 

demonstra a importância dos Conselhos de Saúde, como instrumento de democracia direta e 

como alternativa à judicialização da saúde.

“RETROCESSO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DAS COOPERATIVAS 

DE TRABALHO”, de autoria de Everton Silva Santos e Mirta

Gladys Lerena Manzo de Misailidis. O artigo analisa as cooperativas de trabalho, seus 

princípios e requisitos para sua constituição e legalidade, em contraponto às “falsas 

cooperativas”.

“ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A REFORMA TRABALHISTA: APONTAMENTOS DOS 

IMPACTOS DO CONTRATO INTERMITENTE E DA PEJOTIZAÇÃO NA 

APOSENTADORIA DO TRABALHADOR E NA ARRECADAÇÃO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL”, de Samantha Caroline Ferreira Moreira e Cláudia

Mara de Almeida Rabelo Viegas. As autoras examinam a Lei 13.467/2017, avaliando os 

processos de pejotização, bem como os impactos e os reflexos deste processo no direito 

previdenciário.

“A VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL NO CONTEXTO DE CRISE ECONÔMICA 

SOB A ÉTICA DA FRATERNIDADE”, de Adelaide Elisabeth

Cardoso Carvalho de Franca e Clara Cardoso Machado Jaborandy. O trabalho verifica a 

possibilidade de aplicação da vedação ao retrocesso social em tempos de crise econômica, 

utilizando os referenciais do constitucionalismo fraternal e da ética da esponsabilidade.

“LEI 13.135/15 E REFORMA NO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE: AFRONTA 

AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO?”, de Juliana de Oliveira. A autora 

avalia as alterações legislativas trazidas pela Lei nº 13.135/15 na concessão do benefício 

previdenciário de pensão por morte e suas repercussões, sob a ótica do princípio da vedação 

do retrocesso.



“A BOA-FÉ OBJETIVA NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHISTA”, de autoria de 

Juliana Maria da Costa Pinto Dias. O artigo analisa os

desdobramentos da boa-fé, a qual assegura a proteção de ambas as partes durante a 

contratação, questionando a legitimação das entidades sindicais e o processo de 

judicialização que ocorre nestas demandas.

“PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AOS 

EMPREGADOS AFASTADOS POR ACIDENTE DO TRABALHO”, de Polyana

Arantes Machado Mendes e Ana Iris Galvão Amaral. As autoras avaliam a pertinência da 

suspensão da prescrição trabalhista no afastamento por acidente laboral, considerando a 

divergência existente, à luz da legislação ordinária vigente e dos ditames constitucionais de 

proteção aos direitos fundamentais.

“A PROTEÇÃO SOCIAL DA MULHER E A PENSÃO POR MORTE: BREVES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A REFORMA DE 2015”, autoria de Elizania

Caldas Faria. O artigo analisa, a partir dos fundamentos do Estado brasileiro, da dignidade da 

pessoa humana e do valor social do trabalho, os efeitos da Lei nº 13.135/2015, especialmente 

no que tange à proteção social das mulheres.

Prof. Dr. José Ricardo Caetano Costa – FURG

Profa. Dra. Zélia Luiza Pierdoná – UPM

Prof. Dr. Felipe Franz Wienke - FURG

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AOS 
EMPREGADOS AFASTADOS POR ACIDENTE DO TRABALHO

RELEVANCE OF THE SUSPENSION OF THE FIVE-YEAR PRESCRIPTION TO 
EMPLOYEES AWAITED BY ACCIDENT OF WORK

Polyana Arantes Machado Mendes
Ana Iris Galvão Amaral

Resumo

A preocupação com os indivíduos nos momentos em que se encontram impossibilitados de 

garantir seu sustento inscreveu-se no universo jurídico desde cedo, embora inicialmente de 

maneira mais tímida. Particular atenção desperta a situação do empregado afastado por 

acidente de trabalho. Assim, esta pesquisa objetiva analisar a pertinência da suspensão da 

prescrição trabalhista no afastamento por acidente laboral, considerando a divergência 

existente, à luz da legislação ordinária vigente e dos ditames constitucionais de proteção aos 

direitos fundamentais. Para tanto, utilizou-se do método dedutivo-bibliográfico, com suporte 

em repertório doutrinário, jurisprudencial e estatístico idôneos.

Palavras-chave: Acidente do trabalho, Prescrição quinquenal, Suspensão, Pertinência, 
Direito fundamental

Abstract/Resumen/Résumé

The concern with individuals when they are unable to guarantee their livelihood has entered 

the juridical universe early, albeit initially in a more timid way. Particular attention arouses 

the situation of the employee away by accident at work. Thus, this research aims at analyzing 

the pertinence of the suspension of the labor prescription in the absence due to occupational 

accident, considering the existing divergence, in light of the current ordinary legislation and 

the constitutional dictates of protection of fundamental rights. In order to do so, we used the 

deductive-bibliographic method, with support in doctrinal, jurisprudential and statistical 

repertoire suitable.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Accident at work, Five-year prescription, 
Suspension, Relevance, Fundamental right
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1 INTRODUÇÃO  

 

A partir da concepção dos direitos fundamentais de segunda geração, surge a 

Previdência Social como um  dos desdobramentos  da Seguridade Social, que visa a proteger 

os indivíduos que estão financeiramente desamparados, de modo a conceder-lhes benefícios 

previdenciários, pagos com as contribuições sociais arrecadadas pelos segurados.  Dentre estes 

benefícios enquadra-se o auxílio doença-acidentário.   

O  tema do afastamento por acidente de trabalho vinculado à possibilidade de 

suspensão da prescrição quinquenal é de alta relevância porque,  além de atual e complexo, é 

objeto de cizânia doutrinária e jurisprudencial, e  que tem implicações  em diferentes áreas do  

Direito, especialmente trabalhista, previdenciário, além de civil e constitucional.  

A pesquisa  busca expor,  de forma sucinta, os principais aspectos inerentes à 

prescrição quinquenal e ao afastamento por acidente do trabalho, analisando,  em um primeiro 

momento, seus  aspectos gerais   e quais os reflexos  diretos   para a saúde do trabalhador e 

indiretos para a economia do país.  

Ante o grande número de trabalhadores afetados por acidente de trabalho              e 

a insegurança instaurada pelas divergências quanto ao tratamento da questão, surgem algumas 

relevantes indagações: Como se dará a contagem de prazo prescricional para os empregados 

beneficiários de auxílio-doença acidentário? Há violação de princípios constitucionais e 

trabalhistas quando não lhes é concedida a   suspensão do prazo prescricional? 

Nesse contexto,  a proposta de debate  da pertinência da suspensão prescricional 

quinquenal aos trabalhadores  afastados por acidente do trabalho  fará uma análise legislativa e  

também principiológica da questão, ressalvando que se discutirá não só a possibilidade da 

suspensão, como também  de quando iniciaria a fluência do prazo prescricional. 

Deste modo, diante das várias controvérsias quanto às indagações anteriormente 

elencadas, a pesquisa visa contribuir para  trazer segurança jurídica ao trabalhador acerca de 

seu direito de ação, quando vítima de acidente do trabalho, à luz  do disposto nos artigos 19 e 

20 da Lei 8.213/91, artigo 7°, XXI da CRFB/88, bem como nas disposições contidas  na 

Consolidação das Leis do Trabalho, considerando as alterações introduzidas pela  Lei 

13.467/2017. 

Este trabalho pretende contribuir para aprofundar a discussão sobre o tema, 

trazendo novas perspectivas sobre os pontos levantados, expondo  quão importante é avaliar as 

implicações do acidente do trabalho, além de investigar qual posicionamento seria mais justo e 
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adequado constitucionalmente no que tange à eventual suspensão da prescrição quinquenal, de 

forma a estimular a reflexão e possibilitar a mudança de opiniões pré-constituídas.  

Para alcançar a finalidade pretendida,  a  pesquisa  se desenvolverá   pelo método 

dedutivo-bibliográfico, com suporte  na doutrina,  jurisprudência e dados estatísticos  

atualizados, disponíveis em livros e periódicos sobre a matéria, tendo como norte  os 

questionamentos anteriormente levantados. 

 

2 ACIDENTE DO TRABALHO 

 

O acidente do trabalho está definido no artigo 19 da Lei 8.213/1991 como sendo o 

infortúnio que ocorre por causa do trabalho gerando como consequência, perda ou redução da 

capacidade para o trabalho seja ela permanente ou temporária, podendo causar também  a morte.  

 

2.1 HISTÓRICO 

 

O acidente do trabalho surgiu no mundo juntamente com o trabalho realizado pelo 

homem, haja vista que aquele que realizava qualquer atividade laboral encontrava-se, 

consequentemente, exposto ao risco de acidente. 

Historicamente, o acidente do trabalho se tornou mais evidente entre os anos de 

1.700 a 1.800 com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra, ante as mudanças ocorridas 

no século XVIII com a transição da manufatura para a maquinofatura. 

Isso porque na Revolução Industrial não só se iniciou um avanço com a utilização 

de maquinário nas indústrias, como também ocorreu o exercício do trabalho com jornadas cada 

vez mais longas e, ante a ausência de preparo dos operários para utilizar as máquinas e ainda, 

ante a ausência de normas que priorizassem a higiene e segurança do trabalho, tornaram-se mais 

recorrentes acidentes do trabalho com grande incidência de mutilação de operários, tanto 

homens, quanto mulheres e crianças. 

No ano de 1.802, em razão de grande  pressão popular, foi aprovada a primeira 

legislação que visava alguma proteção ao trabalhador, conhecida como lei de saúde moral dos 

aprendizes. O texto legal visava minimizar o grande número de doenças que acometiam os 

trabalhadores, como , surdez, doenças pulmonares e acidentes nos  quais as mãos dos 

trabalhadores  eram decepadas nas máquinas de fiar. (ATLASMEDICINA, web, 2017) 

Na França, na mesma época da Revolução Industrial Inglesa, a situação não era 

diferente. Ocorria, também lá, uma exagerada exploração da mão de obra operária, por  

realização de atividades de modo repetitivo, sem pausa, e ainda, sem equipamento adequado. 
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Àquela época o trabalho passou a trazer aos patrões considerável enriquecimento 

em detrimento da morte dos operários pelas más condições de trabalho. 

Nesse sentido, a  constatação de  Michelle Perrot, que assevera: 

 
Os patrões são exploradores que vivem da labuta dos operários, “parasitas” grudados 

no corpo dos produtores. Toda uma série de termos emprestados ao bestiário exprime 

essa ideia: “Piolhos, sanguessugas, ventosas...”; “animais ferozes” como “hienas, 

linces, tigres, chacais...”, ou ainda, “aves de rapina, rapinantes, abutres” e tubarões. 

Esses “devoradores” são ávidos, cúpidos, insaciáveis. Como um “vampiro” (sombrias 

gravuras esboçam uma espécie de Nosferatu...), o patronato suga o sangue do povo 

até a medula, até a morte. Senhores dos Monopólios, basta que vocês passem seus 

dedos aduncos pela testa para recolher nosso suor e nosso sangue que se esvai do 

nosso corpo mutilado, e encontrarão ouro suficiente para reunir o dote de suas 

filhas.(1988, p. 89) 

 

No Brasil, em razão  da utilização de mão de obra escrava, até o final do século 

XIX   não eram adotadas quaisquer  medidas de política social. Até esta época somente em caso 

de epidemias os patrões se preocupavam com a perda do escravo, seu objeto de trabalho. 

Entretanto, a preocupação dos patrões não era com a pessoa do escravo, mas tão 

somente com os custos e prejuízos causados para a aquisição de um novo escravo ante a mão 

de obra outrora perdida. Somente na década compreendida entre os anos de 1.880 a 1.890, que 

coincide com o fim da escravidão racial, iniciaram-se as modificações na estrutura social e 

econômica do país decorrentes do desenvolvimento industrial. 

O trabalho era realizado por homens, mulheres e crianças que, além das inúmeras 

horas de labor, trabalhavam em más condições e em ambientes de trabalho precários, 

ocasionando elevado  número de mutilações e doenças profissionais, ainda sem qualquer forma 

de indenização. 

Acerca das degradantes condições de trabalho no Brasil à época,  Dean Warren 

relata: 

 
As condições de trabalho eram duríssimas, muitas estruturas que abrigavam as 

máquinas não haviam sido originalmente destinadas a essa finalidade. Além de mal 

iluminadas e mal ventiladas, não dispunham de instalações sanitárias. As máquinas se 

amontoavam ao lado umas das outras e suas correias e engrenagem giravam sem 

proteção alguma. Os acidentes se amiudavam porque os trabalhadores cansados de 

trabalhar, às vezes, além do horário sem aumento de salário ou para trabalharem aos 

domingos, eram multados por indolência ou pelos erros cometidos, se fossem adultos, 

ou surrados, se fossem crianças. [...] As fotografias ocasionais do revezamento de 

turmas numa ou noutra fábrica nos exibem uma horda de espectros descarnados e 

andrajosos, apinhados à saída, precedidos de crianças descalças e raquíticas, com os 

rostos inexpressivos voltados para a câmara ou para o chão. (Warren, apud 

Damasceno, 2002, p. 34) 
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A primeira lei brasileira que trouxe orientações acerca de acidentes do trabalho foi 

o Código Comercial de 1.850, mais precisamente o seu artigo 79, no qual restou estabelecido o 

direito ao salário por três meses consecutivos na incidência de acidentes imprevistos e 

inculpados. Depois, adveio o  Decreto-lei n° 3.724/19,  considerado um marco em matéria 

acidentária no Brasil, por consagrar a  teoria do risco profissional, determinando a 

responsabilidade civil objetiva do empregador.  

Em 1.923 o Decreto Legislativo 4.682, também conhecido como “Lei Eloi Chaves”, 

apesar de não tratar especificamente sobre acidentes do trabalho, instituiu no país a previdência 

social através da criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários, para 

casos de invalidez, em razão de tempo de serviço, pensão por morte e assistência médica. 

A partir de 1.930, ano em que foi criado o Ministério do Trabalho, as Constituições 

Federais criadas desde então, passaram a estabelecer políticas sociais de proteção ao 

trabalhador. 

Atualmente, o acidente do trabalho encontra respaldo na Lei n° 8.213/91 conhecida 

como Lei da Previdência Social, estabelecendo conceito, espécies e equiparação do acidente do 

trabalho. 

 

2.2  ESPÉCIES  

 

O conceito de acidente do trabalho, qual seja, acidente cuja ocorrência se dá devido 

ao trabalho, causando perda ou redução da capacidade laborativa, abrange o que vem a ser um 

acidente de trabalho típico que é uma das espécies de acidente do trabalho, porém, há ainda 

outras duas espécies de acidente do trabalho, quais sejam doenças profissionais e/ou doença do 

trabalho e acidentes do trabalho por equiparação. 

No que tange a doença profissional, esta está conceituada no artigo 20, inciso I da 

Lei 8.213/1991 que dispõe: “doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada 

pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.” 

Pode-se dizer que são doenças que estão diretamente vinculadas à profissão em si, 

de forma que em razão da profissão possuir uma natureza que envolva o contato com agentes 

sejam eles físicos, químicos ou biológicos, tal contato ainda que de maneira lenta age no 

organismo do trabalhador causando-lhe incapacidade laborativa. 
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Por outro lado, encontra-se a figura da doença do trabalho que vem a ser aquela que 

ante as condições especiais nas quais o trabalho é realizado, é adquirida ou desencadeada, 

estando sua definição fundamentada no inciso II do artigo 20, da Lei 8.213/1991. 

Nota-se que na doença do trabalho ao contrário do que ocorre na doença 

profissional, a enfermidade está vinculada à forma pela qual a atividade é realizada e não com 

a profissão em si. A doença profissional como a doença do trabalho, são espécies das quais a 

doença ocupacional é o gênero. 

O acidente do trabalho por equiparação é aquele cujo  rol encontra-se elencado no 

artigo 21, da Lei 8.213/91, compreendendo  a figura do acidente de trajeto que vem a ser aquele 

sofrido no percurso que o empregado faz de sua residência para o trabalho ou do trabalho para 

sua residência, ou ainda, do local de refeição para o local de trabalho, podendo dar-se 

independentemente do meio de locomoção utilizado, desde que não haja interrupção ou 

alteração do seu percurso. 

Assim, nota-se que caracterizado qualquer das espécies de acidente de trabalho, o 

trabalhador estará sujeito a receber auxílio-doença acidentário a depender do grau de sua lesão 

ou nível de incapacidade laborativa gerada, pois ambos os fatores estão diretamente ligados à 

eventual necessidade de afastamento do trabalho por período superior a quinze dias. 

 

3  REFLEXOS DO ACIDENTE DE TRABALHO 

 

O  acidente do trabalho  causa reflexos não só para a vítima, mas para a sociedade 

como um todo. 

Isso se deve ao fato de que o trabalhador acidentado gerará custos não só para a 

empresa que lhe emprega, mas também para a autarquia  previdenciária, muitas vezes para o 

Sistema Único de Saúde e, consequentemente, para a economia do país, sendo de suma 

importância, portanto, apontar as incidências e reflexos causados não só pela  modalidade típica, 

típica do acidente mas também de suas demais espécies. 

Em um primeiro momento, para caracterizar as incidências relativas ao acidente do 

trabalho, cabe citar alguns dados estatísticos extraídos do 3° Boletim Quadrimestral sobre 

Benefício por Incapacidade ( BRASIL, 2015 ) fornecido pelo Ministério da Previdência Social, 

intitulado como Análise das Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) no período de 2010 

a 2014, iniciando-se pelo número de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) emitidas. 
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Isso porque, a CAT é o ato pelo qual se formaliza a comunicação da ocorrência do 

acidente do trabalho  Previdência Social sobre o ocorrido, devendo ser emitida imediatamente 

em caso de morte do trabalhador ou até o primeiro dia útil subsequente, caso não acarrete óbito. 

Apesar de ser do empregador  a obrigação de fazê-la, a CAT pode  ser emitida  

também pelo próprio trabalhador acidentado, autoridade pública, pelo médico que houver 

prestado atendimento à vítima, bem como pela entidade sindical competente ou pelos 

dependentes do acidentado. 

Todavia, ao incluir as listas ‘A’, ‘B’ e ‘C’ no anexo II do Regulamento da 

Previdência Social dispondo sobre doenças profissionais e àquelas relacionadas ao trabalho, 

para que reste caracterizado o benefício-acidentário a emissão da CAT não é mais condição 

para tanto. 

Ainda com base no mesmo Boletim, constata-se que no estudo estatístico realizado 

pela Coordenação Geral de Monitoramento dos Benefícios por Incapacidade (CGMBI) do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, com o auxílio do Ministério Público do Trabalho 

em janeiro de 2015, constatou-se que entre os anos de 2.010 e 2.014 foram emitidas 3.317.932 

(três milhões, trezentos e dezessete mil, novecentos e trinta e dois) CATs, das quais 14,98% 

foram emitidas no ano de 2.010, 21,73% em 2011, 20,54% em 2.012, 21,48% no ano de 2013 

e o restante correspondente a 21,27% emitidas no ano de 2.014. 

Notório, portanto, a grande incidência de acidentes do trabalho ocorridos entre 

2.010 e 2.014 considerando-se tão somente aqueles em que foram emitidas CAT, fora os 

acidentes de trabalho, ocorridos no mesmo período, em que a emissão da CAT não é condição 

para sua caracterização, ou seja, o número total de acidentes do trabalho ocorridos no período 

retro mencionado é ainda maior do que os 3.317.932 (três milhões, trezentos e dezessete mil, 

novecentos e trinta e dois). 

Constatou-se também no 2° Boletim Quadrimestral sobre Benefício por 

Incapacidade do ano de 2015 (BRASIL, 2016) que, no período compreendido entre os anos de 

2.009 a 2.013, foram concedidas 56.236 (cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e seis) 

aposentadorias por invalidez provenientes de acidentes do trabalho, equivalente a 3,23% das 

concessões, gerando uma despesa para a Previdência Social em torno de R$2.672.407.988,11 

(dois bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos e oitenta 

e oito reais e onze centavos). 

Ainda em relação aos benefícios que foram concedidos entre os anos de 2.009 e 

2.013, o auxílio-acidente corresponde a 4,68% das concessões, acarretando, consequentemente, 
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uma despesa para a Previdência Social de R$2.519.308.512,59 (dois bilhões, quinhentos e 

dezenove milhões, trezentos e oito mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e nove centavos). 

Destaca-se que o maior percentual de concessão de benefícios se deu sob a forma 

de auxílio-doença por acidente do trabalho, uma vez que representou 91,83% das concessões 

com despesa equivalente a R$8.582.189.706,79 (oito bilhões, quinhentos e oitenta e dois 

milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e seis reais e setenta e nove centavos). 

O percentual restante, ou seja, 0,26% corresponde à concessão de pensão por morte 

em razão de acidente do trabalho, o que gerou uma despesa para os cofres da Previdência Social 

de R$286.107.905,32 (duzentos e oitenta e seis milhões, cento e sete mil, novecentos e cinco 

reais e trinta e dois centavos). 

Portanto, conclui-se que, pelas informações fornecidas pelo próprio Ministério da 

Previdência Social (MPS), o país teve um gasto total de R$14.060.014.112,81 (quatorze 

bilhões, sessenta milhões, quatorze mil, cento e doze reais e oitenta e um centavos) com 

benefícios concedidos pela caracterização de acidentes do trabalho, incluídas suas espécies, 

entre os anos de 2.009 a 2.013, despesas essas que poderiam ser reduzidas caso as empresas 

adotassem medidas mais eficazes de prevenção a acidentes ou ainda, caso fossem criadas 

legislações que fossem de encontro a tal prevenção. 

Nessa seara, em que pese a Reforma Trabalhista não haver tratado especificamente 

do assunto acidente do trabalho, alguns operadores do direito entendem que alguns artigos da 

Lei 13.467/2.017 irão influenciar no aumento da incidência de acidentes do trabalho, pois 

deixam de observar questões relativas à segurança e medicina do trabalho, cuja  inobservância 

certamente acarretará  crescimento do número de acidentes. 

Dentre os exemplos da reforma trabalhista  (Lei 13.467/17) que se enquadram no 

rol de mudanças que contribuirão para o aumento do número de acidentes, está a ausência do 

controle de jornada no regime  de teletrabalho (artigo 62, III/CLT), haja vista que por não haver 

controle, o empregador poderá exigir que seu empregado trabalhe além de 44 horas semanais, 

de forma que jornadas mais longas de trabalho favorecem maiores chances de ocorrer acidente 

do trabalho em razão de cansaço e estresse a que o trabalhador fica exposto. 

Outros pontos da reforma tido como potencialmente influenciadores do  aumento 

do número de acidentes estão  a possibilidade de redução do limite mínimo de intervalo 

intrajornada de uma hora para somente 30 minutos nas jornadas de trabalho superiores a 6 horas 

diárias (artigo 611-A, III/CLT) e a ausência de autorização do Ministério do Trabalho para 

prorrogação de jornada em ambientes insalubres (artigo 611-A, XIII/CLT). 
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No que tange à redução do intervalo de descanso, além do fato de ir contra os 

preceitos da segurança e medicina do trabalho, também acarreta um maior desgaste do 

trabalhador que, consequentemente, ficará mais exposto ao risco de acidentes. Já a ausência de 

autorização do Ministério do Trabalho para prorrogação de jornada em ambientes insalubres, 

deixará o trabalhador mais vulnerável a problemas de saúde que venham a caracterizar doenças 

profissionais ou doenças do trabalho, uma vez que a atividade insalubre expõe o trabalhador a 

agentes nocivos à saúde, o que significa dizer que a dilação da jornada em ambientes insalubres 

trará ainda mais malefícios à saúde do trabalhador além daqueles aos quais comumente este já 

era exposto.  

Vale dizer que a fiscalização pelo Ministério do Trabalho servia para inibir a 

realização de tais prorrogações de jornada, de modo que ao não mais se exigir licença prévia 

do Ministério do Trabalho, deixa-se de oferecer  ao trabalhador uma proteção  outrora  

garantida. 

 

4 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO DO TRABALHO 

 

Em que pese o presente artigo ter como principal foco a possibilidade de suspensão 

do prazo prescricional nos casos de afastamento por acidente do trabalho, há que se considerar 

que para o início de qualquer debate jurídico, deve-se primeiramente realizar uma análise 

principiológica da matéria  discutida. 

Segundo Vólia Bonfim Cassar (2010, p. 158) “princípio é a postura mental que leva 

o intérprete a se posicionar desta ou daquela maneira”. 

Os princípios servem como base para as demais normas e regras jurídicas, de forma 

que as leis devem ser interpretadas e aplicadas de acordo com os princípios. 

A doutrina aduz existirem três  funções básicas dos princípios: função informativa 

ou construtiva, função interpretativa e função normativa. 

Entende-se por função informativa aquela na qual o legislador utiliza os princípios 

como uma espécie de referência a ser observada quando da criação de uma norma jurídica. 

A função interpretativa como o próprio nome assevera, auxilia o aplicador do 

direito na interpretação da norma, ou seja, auxilia a compreender seus sentidos e significados. 

Já a função normativa, assim como a interpretativa,  é destinada ao aplicador do 

direito.  

Segundo  Carlos Henrique Bezerra Leite, a função 

 

225



 

 

 [...] decorre da constatação de que os princípios podem ser aplicados tanto de forma 

direta, isto é, na solução dos casos concretos mediante a derrogação de uma norma 

por um princípio, por exemplo, o princípio da norma mais favorável aos trabalhadores 

(CF, art. 7°, caput), quanto de forma indireta, por meio da integração do sistema nas 

hipóteses de lacuna (CPC, art.128), como se dá, por exemplo, com a aplicação do 

princípio da preclusão no campo processual (2017, p. 177). 

 

Esclarecidas as funções inerentes aos princípios, cumpre explicar a seguir quais são 

os princípios peculiares ao Direito do Trabalho. 

O princípio da proteção é utilizado para compensar o desequilíbrio existente na 

relação empregado e empregador, sendo o trabalhador a parte hipossuficiente. Através deste 

princípio, utiliza-se a norma e a condição mais benéfica ao trabalhador, de forma que o princípio 

da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica e o princípio in dubio pro 

operário são considerados subprincípios que integram a proteção. 

O princípio da efetividade social consiste no uso de ideias, conceitos e políticas que 

contribuem para a realização da prestação jurisdicional, com o fim de prevenir lesões ao 

ordenamento jurídico aplicado ou restabelecer o direito que tenha sido violado.  

Entretanto, não só os princípios específicos trabalhistas devem ser observados, mas 

também os princípios constitucionais aplicáveis ao Direito do Trabalho. 

O primeiro princípio constitucional a ser destacado é o princípio da dignidade 

humana destacado no artigo 1°, III, CRFB/88. Trata-se de princípio base da Constituição, sendo 

o indivíduo considerado como centro do ordenamento jurídico, uma vez que  sua finalidade é 

proteger os direitos do homem de forma a proporcionar-lhe uma vida digna. ( BULOS, 2011, 

p. 58 ) 

Dada a relevância, este princípio encontra-se protegido de maneira universal pela 

inserção no âmbito dos direitos humanos, conforme  artigo 1° da Declaração dos Direitos 

Humanos de 1948. 

O segundo princípio constitucional é o princípio da igualdade ou isonomia, que se 

encontra consagrado no artigo 5°, caput, da Constituição Federal, preconizando a necessidade 

de tratamento justo aos cidadãos observando-se as desigualdades de cada um. No âmbito 

trabalhista, visa à proteção  do trabalhador,  parte hipossuficiente em relação ao seu 

empregador. 

Por fim, cumpre destacar o princípio da razoabilidade, conforme  leciona   Maurício 

Godinho Delgado: 

 
[...] dispõe o princípio da razoabilidade que as condutas humanas devem ser avaliadas 

segundo um critério associativo de verossimilhança, sensatez e ponderação. Não 

apenas verossimilhança, viabilidade aparente, probabilidade média; mas também, ao 

226



 

 

mesmo tempo, sensatez, prudência, ponderação. Há, como se vê, um claro comando 

positivo no princípio da razoabilidade: ele determina que se obedeça a um juízo tanto 

de verossimilhança como também de ponderação, sensatez e prudência na avaliação 

das condutas das pessoas. Há, por outro lado, um indubitável comando negativo no 

mesmo princípio: ele sugere que se tenha incredulidade, ceticismo quanto a condutas 

inverossímeis, assim como no tocante a condutas que, embora verossímeis, mostrem-

se insensatas. [...] (2001, p. 143-144) 

 

 

Assim,  é de suma importância considerar o teor de todos os princípios mencionados 

alhures, com o fim de auxiliar no  posicionamento acerca da suspensão ou não do prazo 

prescricional aos trabalhadores afastados por acidente do trabalho. 

 

5 DA PRESCRIÇÃO TRABALHISTA 

 

A prescrição em si, consiste na extinção da pretensão, ou, em outras palavras,  na 

perda do direito de exigir uma prestação seja ela positiva ou negativa. A existência do direito 

persiste, contudo, com a prescrição, a pretensão  direito torna-se inexigível. 

Para Sérgio Pinto Martins (2017, p. 1013) prescrição é “a perda da pretensão da 

exigibilidade do direito, em razão da falta do seu exercício dentro de um determinado período”.  

No âmbito trabalhista existem duas formas de prescrição previstas no artigo 7°, 

XXIX, da CRFB/88, sendo que uma delas é a prescrição quinquenal,  que ocorre na vigência 

do contrato de trabalho, de modo que seguindo o que prevê a teoria da actio nata, ocorrendo 

lesão terá o trabalhador o prazo de cinco anos para ajuizar a Reclamação Trabalhista. Após  a 

extinção do vínculo empregatício a contagem se dará a partir da data do ajuizamento da ação.( 

PEREIRA,   2015, p. 460) 

A outra prescrição existente na esfera trabalhista é a prescrição bienal , que se aplica 

tão somente ao direito de ação quanto aos créditos trabalhistas e que se consuma em dois anos,  

a partir da data de extinção do pacto laboral. 

Assim,  a ação deve ser ajuizada em  até dois anos da extinção do contrato de 

trabalho, porém, o trabalhador poderá obter a reparação de lesões cuja ocorrência tenha se dado 

nos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da reclamação trabalhista. 

Ao analisar o instituto da prescrição dos direitos trabalhistas  dos empregados 

afastados por acidente do trabalho, várias são as controvérsias quanto ao marco inicial 

prescricional. 

Parte da doutrina e dos operadores do direito diz que o início da contagem do prazo 

iniciará na data do acidente, do aparecimento da doença ocupacional, ou ainda, da data em que 

o trabalhador se afastou do exercício de suas funções para tratamento médico. 
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Outros dizem que o prazo será iniciado da ciência inequívoca da incapacidade 

laboral ou de sua redução, porém, ainda neste ponto existem opiniões divergentes, uma vez que 

há quem diga, ainda,  que a ciência inequívoca da lesão se dará na data em que o trabalhador 

realiza a perícia no INSS e é afastado. Outros entendem  que a ciência inequívoca ocorre quando 

o trabalhador recebe alta previdenciária, argumentando  que só neste momento o trabalhador 

tem ciência dos reais danos e eventuais sequelas. 

A esse espeito, o Supremo Tribunal Federal editou  a Súmula n° 230,  que dispõe 

in verbis  “A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que 

comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade”. 

Também o Superior Tribunal de Justiça decidiu posicionar-se a respeito ao editar a 

Súmula n° 278 asseverando que “O termo do prazo prescricional, na ação de indenização, é a 

data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 

De acordo com a mencionada Súmula do STJ, a reparação se dará a partir da 

incapacidade laboral seja ela total ou parcial, ou ainda, a partir dos efetivos danos à vítima. Em 

que pese o disposto nas Súmulas tanto do STF quanto do STJ, ainda não há segurança jurídica 

acerca  do marco inicial prescricional em casos de acidente do trabalho. 

Como se vê, as divergências permanecem, pois como já dito outrora, até mesmo 

quanto ao significado e interpretação do termo “ciência inequívoca” há entendimentos 

discrepantes. 

Há posicionamentos de Magistrados e doutrinadores que entendem como sendo a 

data da ciência inequívoca da lesão aquela em que é realizado o exame pericial. Outros 

defendem como sendo a data do encerramento do auxílio-doença acidentário do trabalhador, 

por entenderem que somente quando o trabalhador é considerado apto para retornar ao trabalho, 

ainda que com algumas limitações, é que ele de fato terá a real noção da extensão dos danos e 

lesões que sofrera ao ser vítima de acidente do trabalho. 

Desta feita, ante a subjetividade do termo “ciência inequívoca da incapacidade 

laboral” parte da doutrina vem se posicionando no sentido de que tal ciência possa ocorrer 

depois do prazo prescricional previsto no artigo 7°, XXIX, da CRFB/88, de forma que para tais 

doutrinadores não configuraria a prescrição do direito em ações acidentárias. 

Assim, resta claro que o marco inicial da prescrição no caso de trabalhador 

beneficiário de auxílio-doença acidentário carece de  um entendimento consolidado. Não há 

súmula vinculante a respeito, sendo, portanto, uma questão para a qual não há ainda um 

consenso também na doutrina especializada.  
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6 DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

O contrato de trabalho possui como uma de suas características a continuidade, 

porém, há situações em que se tornam restritos os efeitos contratuais por um determinado lapso 

temporal, ocorrendo suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. 

Haverá interrupção do contrato de trabalho quando o empregado suspender a 

prestação de serviços, porém, continuará a receber sua remuneração, ou seja, nos casos de 

interrupção do contrato de trabalho o empregador continua a arcar com todas as obrigações 

pecuniárias relacionadas ao vínculo de emprego, além do fato de que, ainda que o contrato 

esteja interrompido, o tempo de interrupção contará como tempo de serviço. 

Por outro lado, ao contrário do que ocorre na interrupção, no caso de suspensão do 

contrato de trabalho não haverá a execução dos serviços pelo empregado, bem como não haverá 

pagamento de salários pelo empregador e tal período não contará como tempo de serviço,  salvo 

algumas exceções. 

Maurício Godinho Delgado conceitua suspensão do contrato de trabalho como 

sendo: 

 
[...] a sustação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho no tocante às 

partes, em virtude de um fato juridicamente relevante, sem ruptura, contudo, do 

vínculo contratual formado. É a sustação ampliada e recíproca de efeitos contratuais, 

preservado, porém, o vínculo entre as partes (2016, p. 1177). 

 

São exemplos de interrupção do contrato de trabalho   o afastamento decorrente de 

aborto espontâneo, a licença-paternidade, as férias, a licença remunerada concedida pelo 

empregador e as faltas justificadas previstas no artigo 473 da CLT,  

Noutro norte, são de suspensão do contrato de trabalho as faltas injustificadas, o 

período no qual o empregado exerce cargo de diretor de sociedade anônima, observando-se o 

disposto na Súmula 269 do TST e o período em que o empregado participa de curso oferecido 

pelo empregador, curso este de qualificação profissional, conforme prevê o artigo 476-A da 

CLT. 

Entretanto, há divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a situação do contrato 

de trabalho em  algumas hipóteses de afastamento do empregado, se  é causa de interrupção ou 

suspensão do contrato de trabalho. É  o caso do e afastamento do empregado por auxílio-doença 

ou auxílio-doença acidentário. 
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Isso porque, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por auxílio-doença ou 

auxílio-doença acidentário o empregado, apesar de não prestar serviços, continua a receber sua 

remuneração, cujo pagamento continua a ser feito por seu empregador. 

Lado outro, caso seja necessário afastamento do trabalho por período superior a 15 

dias, faz-se necessária perícia médica da Previdência Social, de modo que afastando por um 

período acima de 16 dias, o empregado não mais receberá salário de seu empregador, pois 

passará a receber benefício previdenciário. 

Assim, ao serem analisados os conceitos de interrupção do contrato de trabalho e 

suspensão do contrato de trabalho, nota-se que o trabalhador afastado por auxílio-doença ou 

auxílio-doença acidentário poderá se enquadrar nas duas hipóteses, a depender do período pelo 

qual será necessário ficar afastado, de modo que os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento 

é considerado como período em que o contrato de trabalho é interrompido, já a partir do 16° 

dia de afastamento o empregado terá seu contrato de trabalho suspenso. 

Em que pese o fato de que a partir do 16° dia o contrato de trabalho está suspenso, 

nos casos de auxílio-doença ou auxílio-doença por acidente do trabalho alguns efeitos do 

contrato são mantidos. 

Nesse sentido, Carla Teresa Martins Romar e Pedro Lenza asseveram que nestes 

casos haverá: 

 

[...] contagem do tempo de serviço dos períodos em que tenha recebido auxílio-doença 

ou benefício por acidente do trabalho (art.60, Decreto n. 3.048/99); cômputo do 

período de afastamento previdenciário por acidente do trabalho ou doença, desde que 

não superior a 6 meses, para fins de período aquisitivo do direito a férias (art.133, 

CLT); obrigatoriedade de continuidade dos depósitos de FGTS durante o tempo de 

afastamento por acidente do trabalho (art. 15, §5º, Lei n. 8.036/90 (2017, p. 487). 

 

 

Desta feita, no que tange ao auxílio-doença por acidente do trabalho resta 

caracterizado que o recebimento de tal benefício é causa de suspensão do contrato de trabalho, 

apesar de alguns efeitos do contrato de trabalho serem mantidos em tal período, conforme acima 

demonstrado. 

 

7 CONTROVÉRSIAS ACERCA DA SUSPENSÃO PRESCRICIONAL  

 

O acidente de trabalho no Brasil é um problema recorrente que interfere não só nas 

relações entre empregador e empregador, como também na economia do país, ante o grande 
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número de afastamentos por acidente do trabalho que geram o benefício de auxílio-doença 

acidentário, tendo como consequência altos custos para a previdência. 

Todavia, mais importante que avaliar os custos previdenciários decorrentes dos 

acidentes de trabalho, é avaliar os direitos do trabalhador acidentado, mais precisamente os 

direitos deste relativo a uma eventual propositura de ação indenizatória material e/ou moral, 

levando-se em consideração se durante o seu período de afastamento correrá ou não a fluência 

do prazo prescricional para a propositura de ação. 

Nessa seara, cumpre dizer que em um primeiro momento o Colendo  TST entendia 

que deveria ocorrer a suspensão do prazo prescricional, em observância ao artigo 199, I, do 

Código Civil, ou seja, que tal suspensão se justificaria em virtude da existência de condição 

suspensiva referindo-se no caso à suspensão do contrato de trabalho. 

Em contrapartida, na atualidade o mesmo TST vem adotando entendimento diverso, 

considerando que não há que se falar em suspensão do prazo prescricional para os trabalhadores 

afastados por acidente do trabalho, ante a ausência de expressa previsão legal a respeito. 

A questão relativa à possibilidade  da suspensão da prescrição quinquenal aos 

empregados afastados por acidente do trabalho, traz à tona posicionamentos diversos, com 

argumentos também diversos, não só de alguns doutrinadores como de alguns tribunais ao 

serem analisados  alguns acórdãos sobre o tema. 

Ao analisar a Consolidação das Leis do Trabalho, nota-se que, em que pese o artigo 

471 e seguintes da CLT preverem expressamente as causas de interrupção e suspensão do 

contrato de trabalho, nada dizem quanto à possibilidade de, no momento em que o contrato se 

encontra suspenso, haver suspensão da prescrição, como é o caso do trabalhador beneficiário 

de auxílio-doença acidentário. 

Ante a omissão legislativa, há posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à 

suspensão do prazo prescricional quinquenal nestes casos, cujos argumentos de cada corrente 

serão apresentados. 

A primeira corrente aduz que deve ser aplicada a suspensão da prescrição, uma vez 

que ao ser concedido o benefício de auxílio-doença acidentário, àqueles que se afastarem de 

suas atividades por período superior a 15 dias, o contrato de trabalho do empregado estará 

suspenso e, havendo a suspensão do contrato, deverá também ocorrer, consequentemente a 

suspensão do prazo prescricional. 

Corrobora com tal corrente o entendimento de Alice Monteiro de Barros ao aduzir 

que 
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Uma hipótese que ocorre na prática, com certa frequência, diz respeito ao afastamento 

do empregado por doença, a partir do 16° dia (já que os 15 primeiros correspondem à 

interrupção do contrato), passando a usufruir benefício previdenciário. Ocorrendo 

violação do direito do trabalhador nesse período ou sendo inviável a concessão de 

férias no seu decorrer, entendo que não se opera a prescrição, uma vez que se encontra 

pendente de condição suspensiva. A doença do trabalhador, no caso, suspende a 

fluência do prazo prescricional (art.199, I, do Código Civil de 2002). (2016, p. 686)  

 

 

Outro argumento utilizado pelos que defendem a suspensão prescricional é a 

hipossuficiência do trabalhador perante seu empregador, haja vista que na maioria das vezes 

este espera receber alta do INSS para só então decidir se irá ou não mover alguma ação em face 

da empresa em que trabalha, uma vez que fica na expectativa de retornar ao trabalho e, 

justamente a possibilidade de manutenção do emprego, o inibe de propor uma ação no período 

no qual se encontra afastado. 

Veja-se  entendimento do Eg. TRT3:   

 
PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. No caso de doença 

ocupacional, a fluência do prazo prescricional apenas se inicia com a consolidação 

das lesões, sendo certo que enquanto permanecer a dúvida sobre a capacidade ou 

incapacidade do reclamante não há falar em prescrição. (TRT da 3.ª 

Região; PJe: 0011634-68.2015.5.03.0095 (RO); Órgão Julgador: Nona Turma; 

Relator: Convocada Olivia Figueiredo Pinto Coelho; Disponibilização: 28/11/2016;). 

 

 

Por outro lado, a maioria dos doutrinadores entende ser incabível a suspensão do 

prazo prescricional, pois aduzem que todas as causas que interrompem, suspendem ou impedem 

a fluência do prazo prescricional, já estão definidas em lei e por não haver legislação prevendo 

a suspensão do prazo prescricional no caso de trabalhadores afastados por acidente de trabalho, 

a prescrição correria normalmente. 

Ratifica tal entendimento  Augusto César Leite de Carvalho quanto à utilização do 

artigo 199, I, do Código Civil de forma análoga ao dispor que: 

 
É evidente que ao legislador do direito civil não ocorreria a ideia de regular essa 

matéria, incluindo a licença para tratamento de saúde ou em razão de infortúnio como 

causa de suspensão do prazo de prescrição trabalhista. E disso não cuidaria porque as 

normas de direito trabalhista são especiais, além de ser estranha, àquele ramo do 

direito que regula os contratos paritários, a ideia de um contrato ser preservado mesmo 

durante o período em que a sua execução está suspensa. (2011, p. 372) 

 

 

Em que pese a maioria da doutrina entender pela fluência do prazo prescricional, 

nota-se uma flexibilização a respeito ao ser permitida uma exceção: em caso de absoluta 

incapacidade do trabalhador de acesso ao judiciário, como prevê a OJ 375 da SBDI-1, do Col. 

TST. 
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Lado outro, ante a subjetividade da expressão “ciência inequívoca da lesão”, notam-

se interpretações diversas a respeito considerando que a ciência se dá na data do acidente, na 

data em que se iniciou o afastamento ou na data em que se realiza a perícia médica e se encerrar 

o afastamento. 

 Desta feita, em observância ao disposto na Súmula 278 do STJ, se considerar que 

o termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca da lesão e que tal ciência inequívoca se dá 

no término do benefício previdenciário, nota-se interpretando tal entendimento nesses moldes, 

que em verdade estará sendo considerada a suspensão do prazo prescricional, uma vez que neste 

caso o prazo somente se iniciará quando da alta previdenciária, ou seja, no período de 

afastamento não corre prescrição. 

 

8 CONCLUSÃO  

 

A lacuna legislativa no âmbito trabalhista sobre o tema  causa grande insegurança 

jurídica aos tutelados, uma vez que este não sabe ao certo até quando poderá pleitear eventuais 

direitos trabalhistas e indenizações por danos sofridos, haja vista que grande parte dos acidentes 

do trabalho contribuem de alguma forma para perda da capacidade laborativa da vítima. 

Apesar das divergências, há que se pensar que o posicionamento a ser adotado a 

respeito deverá, além de respeitar os princípios constitucionais e trabalhistas, abranger  todo e 

qualquer trabalhador que passa a perceber auxílio-doença acidentário, independentemente do 

tempo pelo qual perdurar o afastamento. O posicionamento aplicável deve proporcionar os 

mesmo direitos tanto para o trabalhador afastado por um mês, um ano, ou afastados por um 

tempo superior a cinco anos, lembrando que quanto maior o período de afastamento, 

possivelmente maior terá sido   a lesão e os danos sofridos.  

Nesse espeque, o posicionamento sobre a fluência do prazo prescricional  é o que 

melhor acolhe a todos os trabalhadores, seja pelo fato de prejudicar sobremaneira àqueles 

trabalhadores que fiquem afastados do trabalho por período superior a cinco anos, pois estes 

sequer teriam a possibilidade de eventual indenização, o que enseja  flagrante ofensa aos 

princípios da proteção ao trabalhador, da norma mais favorável e da dignidade da pessoa 

humana. 

Isso porque, é inadmissível que o trabalhador seja compelido a ajuizar 

precocemente ação judicial para reparação dos danos decorrentes do acidente, quando 

persistirem ainda dúvidas acerca da extensão dos danos,  do grau de comprometimento 

laborativo, bem como da possibilidade da recuperação ou do agravamento do dano ou doença, 
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sob pena de perda do direito de ação, quando não se sabe ao menos a extensão dos danos 

sofridos, além de expô-lo a eventuais retaliações de seu empregador quando retornar ao 

trabalho, pela ação proposta enquanto seu contrato de trabalho não foi extinto. 

Ademais, pelo período em que o trabalhador figura como beneficiário do auxílio-

doença acidentário, seu contrato de trabalho se encontra suspenso, sendo justo e coerente que 

também seja suspensa a prescrição quinquenal por igual período, devendo ser aplicado o artigo 

199, I, do Código Civil, uma vez que a suspensão do contrato de trabalho trata-se de condição 

suspensiva e, em que pese não haver legislação trabalhista específica a respeito, deve ser 

aplicado subsidiariamente o texto Cível, em atenção aos permissivos contidos nos artigos 8°, 

parágrafo único e 769, ambos da CLT. 

Urge dizer, ainda, que caso não se aplique a suspensão da prescrição quinquenal, 

tal fato iria tolher direitos do trabalhador, o que consequentemente poderia incentivar as 

empresas a não se preocuparem com prevenção a acidentes do trabalho, haja vista que, em 

muitos casos os trabalhadores não poderiam sequer pleitear possíveis indenizações frente às 

empresas. 

Diante do exposto, parece clara a pertinência do disposto na Súmula 278 do STJ, 

devendo, porém,   ser firmada  interpretação de que a “ciência inequívoca da lesão” somente se 

dará quando findo o auxílio-doença acidentário do trabalhador, pois só neste momento de fato 

o trabalhador terá a real percepção dos danos de que foi acometido. 

Sendo tal posicionamento considerado razoável e justo, é necessário  aplicá-lo de 

maneira isonômica aos trabalhadores independentemente do período pelo qual se dê o 

afastamento, de modo a ficar resguardado seu direito de ação.   
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