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RECURSO ORDINÁRIO Nº 01195-2008-133-05-00-2-RecOrd  
RECORRENTE(s): Valdemar Carvalho Sobrinho  
RECORRIDO(s): Aventis Animal Nutrion Brasil Ltda.(R hodia Nutrição Animal Ltda.) e Outros (1)  
RELATOR(A): Desembargador(a) JEFERSON MURICY  
  
  
  

PRESCRIÇÃO ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO CONTRATO. APOSENTADORIA. 
Conquanto a Lei nº 8.213/91 não estabeleça o desligamento do trabalhad or 
como requisito para concessão da aposentadoria volu ntária, dispondo que 
será devida desde o requerimento mesmo que o víncul o de emprego não se 
resolva, no presente caso a situação é diferente, p orquanto houve efetiva 
ruptura do pacto laboral a pedido do empregado. Con ta-se a partir desta data 
o prazo prescricional estabelecido pelo inciso XXIX , do artigo 7º da 
Constituição Federal, que não se interrompeu com a propositura da ADIN nº
1.721 nem se renovou com a decisão definitiva do Su premo Tribunal Federal 
que declarou inconstitucionalidade do §2º do artigo 453 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Decorrido o biênio legal quan do da propositura desta 
ação, correta a sentença.  

  

VALDEMAR CARVALHO SOBRINHO recorre ordinariamente, às fls.340/343, 

objetivando a reforma da sentença de fls.331/338, proferida na reclamação trabalhista por ele proposta 

contra AVENTIS ANIMAL NUTRION BRASIL LTDA.(RHODIA NUTRIÇÃO  ANIMAL LTDA.) e

PRHOSPER – PREVIDÊNCIA RHODIA . 

Contrarrazões apresentadas pelas Reclamadas às fls.346/351 e 352/361.  

Vista do (a) Exmo.(a.) Desembargador (a) Revisor (a) 

É O RELATÓRIO.   

  

VOTO  

PRESCRIÇÃO ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO –

APOSENTADORIA. 

Investe o Recorrente contra a decisão originária na qual foi acolhida a prejudicial 

de mérito de prescrição bienal da pretensão de pagamento de aviso prévio, sua integração ao tempo 

de serviço, reflexos nas demais parcelas rescisórias, e de multa de 40% sobre o FGTS, inclusive com 

a incidência da correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários de janeiro de 1989 e abril 

de 1990.  

Sustenta que o Julgador a quo incorreu em equívoco ao recusar o entendimento 

de que o direito de reclamar as ditas parcelas surgiu para o Autor após a publicação do recente 

julgado do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721, em 20/10/2006, 

quando foi proclamado que a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho.  

Não tem razão. 



A prescrição do direito de ação é evidente.  

O documento de folha 11 revela que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

concedeu ao Reclamante Aposentadoria por Tempo de Serviço (ou Contribuição) a partir de 29 de 

julho de 1997. O Reclamante permaneceu com seu contrato em vigor, não se desligando 

instantaneamente do emprego. 

Contudo, alega a Reclamada que o desligamento do Obreiro deu-se por vontade 

própria, conforme se constata do documento de folha 89/91, datado de 19/08/1997, onde consta o 

pagamento de incentivo da saída voluntária, do Programa de Incentivo às Saídas Voluntárias instituído 

pela empresa.  

Com isso, e conforme se constata do Termo de Rescisão de folha 89, houve 

ruptura do contrato de trabalho  firmado entre os ora litigantes em 11 de agosto de 1997, ou seja, 

doze dias após a data em que foi concedido ao Recorrido o benefício previdenciário da aposentadoria. 

Conquanto a Lei nº 8.213/91 não estabeleça o desligamento do trabalhador como 

requisito de concessão da aposentadoria voluntária, dispondo que será devida quando do seu 

requerimento mesmo que o vínculo de emprego não se resolva, no presente caso a situação é 

diferente, porquanto houve efetiva ruptura do pacto laboral em 11/08/1997, sem que a aposentadoria 

fosse o fato que a determinou.  

Contando-se a partir desta data, o prazo prescricional estabelecido pelo inciso 

XXIX, do artigo 7º da Constituição Federal, já se esgotava quando da propositura desta ação 

trabalhista, em 14/05/2008 (folha 01).  

Esse prazo não se interrompeu com a propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, nem se renovou com a decisão definitiva do Colendo Supremo Tribunal Federal 

que declarou inconstitucionalidade do §2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Portanto, nenhuma das circunstâncias suscitadas pelo Recorrente tem o poder de 

suspender ou interromper o prazo prescricional de dois anos após a rescisão do contrato para o ex-

empregado propor ação trabalhista contra a sua antiga empregadora, pois não se configura nenhuma 

daquelas taxativamente enumeradas na Lei Civil para o caso. 

Destarte, como o Reclamante se desligou efetivamente da Reclamada em 11 de 

agosto de 1997, a presente ação, ajuizada em 11 de setembro de 2008, após o biênio legal que se 

esgotou em 11/08/1999, está irremediavelmente tragada pela ocorrência da prescrição total, sendo 

improcedentes os pedidos quanto à multa do FGTS e aviso prévio e seus consectários. 

A sentença deve ser mantida. 

  

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Reclamante. 

  

  

Acordam os Desembargadores da 5ª. TURMA do Tribunal Regional do 

Trabalho da 5ª Região, UNANIMEMENTE, NEGAR PROVIMEN TO ao Recurso do Reclamante.  

Salvador, 13 de Abril de 2010  

  



  

JEFERSON MURICY 

Desembargador Relator  

  


