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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela União 
(EVENTO 62) onde pugna pela uniformização de questão de direito material 
relativa ao marco inicial do prazo interruptivo da prescrição para a propositura de 
ações individuais e respectiva cobrança de valores atrasados, em decorrência de 
ação coletiva anteriormente proposta. 

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido está em confronto com 
a jurisprudência majoritária do C. STJ ao assentar que o marco inicial interruptivo 
da prescrição da pretensão à cobrança de valores atrasados deve ser a data da 
propositura da ação civil coletiva e não a da respectiva ação individual, ao passo 
que, o r. Tribunal Superior tem sólida jurisprudência no sentido de que o marco 
inicial interruptivo no caso é o da própria data da propositura da ação individual. 

Eis, em suma, as razões apresentadas pela requerente União: 

“(...) O presente incidente uniformizador instaura divergência 
jurisprudencial em relação a seguinte tópico: 

i) (não) interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação 
coletiva do Sindicato, para efeito de pagamento das parcelas vencidas 

Face à divergência jurisprudencial apresentada em face de 
precedentes de Turmas Recursais de outra Região e com posição dominante do 
STJ, vem a União oferecer Pedido de Uniformização de Jurisprudência para a 
mm. Turma Nacional de Uniformização, com fulcro no artigo 14, § 2°, da Lei 
10.259, de 2001. 

(...) 

Com o fim de comprovar a divergência jurisprudencial, transcreve 
a demandada o acórdão proferido no presente feito: 



Acordão Recorrido 

“(...) 

Prescrição 

Esta 5ª Turma Recursal acompanha a jurisprudência pacificada 
pela TRU da 4ª Região no sentido do aproveitamento, a todos os integrantes da 
categoria que optaram por ingressar com ação individual, da interrupção da 
prescrição em face do ajuizamento de ação coletiva pelo respectivo sindicato, e 
recomeço da contagem, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, 
ou do último ato ou termo do processo em que foi interrompida (art. 9º do Decerto 
n. 20.910/32). 

(...) 

O acórdão recorrido contrasta com jurisprudência dominante do 
STJ conforme acórdão proferido pela Segunda Turma no AgRg no REsp 
1.559.883 ∕ RJ, Rel. Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, ACÓRDÃO 
DISPONIBILIZADO NO DJE EM 23/05/2016 – certidão anexa, extraído do 
endereço eletrônico daquele 
tribunal(https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?component
e=ITA&sequencial=1484480&num_registro=201502509921&data=20160523
&formato=PDF) 

Contrasta, também, com a decisão proferida no AgInt no RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.642.625 - ES (2016/0323269-6), seguindo-se transcrita a 
respectiva Ementa, acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA do STJ 
(Fonte: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?component
e=ITA&sequencial=1610032&num_registro=201603232696&data=20170612
&formato=PDF). 

(...) 

De acordo com os termos do voto condutor do v. acórdão ora 
recorrido, a prescrição quinquenal da Gratificação requerida deve ser contada 
retroativamente à data da propositura da ação coletiva do SINDISPREV/RS, e 
não da ação individual, pois aproveita a todos os integrantes da categoria que 
optaram por ingressar com ação individual a interrupção da prescrição em face 
do ajuizamento de ação coletiva pelo respectivo sindicato, e recomeço da 
contagem, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último 
ato ou termo do processo em que foi interrompida (art. 9º do Decerto n. 
20.910/32). 

Ainda que se admita que a propositura de ação coletiva com o 
mesmo objeto de ação individual tem o condão de interromper a prescrição, a 
prescrição é interrompida apenas para os fins de propositura de ação individual 
e não para pagamento de parcelas vencidas. Dessa forma, a citação da União na 
ação coletiva do Sindicato profissional não teve o condão de impedir o 
reconhecimento da prescrição quinquenal para pagamento das parcelas 
pretéritas (S. 85/STJ) na ação individual. 



(...)”. 

No intuito de arrostar o acórdão recorrido traz como paradigmas 
confrontantes precedentes do C. STJ, nomeadamente, o AgRg no REsp 
1559883/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 16/02/2016, DJe 23/05/2016; e o AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 
1.642.625 - ES (2016/0323269-6), Rel. Ministro MAURO CAMPBEL. 

Ao final pede a esta C. TNU “(...) para confirmar a tese contida na 
jurisprudência dominante do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em relação 
à não interrupção da prescrição para efeitos de parcelas vencidas pelo 
ajuizamento da ação coletiva do Sindicato, acolhendo-se a prescrição quinquenal 
das parcelas vencidas tendo como marco inicial o ajuizamento da presente ação 
individual. (...)” 

Instada a parte requerida apresentou suas contrarrazões (EVENTO 
68) aduzindo, em linhas gerais, que, preliminarmente, o presente incidente não 
pode ser conhecido haja vista que “(...)a controvérsia sequer merece ser 
conhecida, na medida em que versa sobre matéria de caráter eminentemente 
processual, bem como matéria cuja análise necessita de reexame fático-
probatório.(...)” 

No mais, não há similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido 
e os paradigmas juntados na medida em que nestes estava em debate o marco do 
prazo prescricional para a propositura das correspondente execução individual 
decorrente da ação coletiva e naquele foi apreciada ação individual de 
conhecimento. 

No mérito, sustenta que 

“(...)  Contrariamente ao sustentado pela ré, INEXISTE 
PRESCRIÇÃO A SER DECRETADA. O Sindicato dos Trabalhadores Federais da 
Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do Rio Grande do Sul – 
SINDISPREV/RS, atuando como substituto processual da categoria profissional 
da parte autora, ajuizou ação coletiva beneficiando toda a categoria e 
pretendendo a condenação da parte ré ao pagamento das diferenças pertinentes, 
ação esta que segue em tramitação (processo nº 2009.71.00.020533-0, 
digitalizado e transformado na demanda nº 5040999-15.2011.4.04.7100). 

Assim, inviável a incidência de prescrição de qualquer parcela ora 
postulada, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial expresso no 
seguinte julgado da C. 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio 
Grande do Sul, in verbis: 

(...) 

Sinale-se que não há qualquer amparo legal na tese defendida pela 
União, no sentido de que o ajuizamento da ação coletiva não teria o condão de 
interromper a prescrição em relação às parcelas vencidas, mas apenas em 
relação ao ajuizamento da demanda individual. Trata-se de interpretação 
restritiva das normas consumeristas efetuada pelo ente público com o claro intuito 
de beneficiar-se. 



Ademais, se há entendimento jurisprudencial neste sentido, este é 
certamente minoritário, não podendo prevalecer sobretudo porque contraria as 
disposições legais que tratam do tema. Assim sendo, não há de se cogitar da 
incidência de prescrição à espécie (...)” 

Ao fim, rechaça a pretensão recursal deduzida pela requerente 
pleiteando a confirmação integral do acórdão recorrido. 

O incidente não foi admitido na origem conforme decisão que segue 
(EVENTO 70): 

“(...)Trata-se de Incidente de Uniformização Nacional que versa 
sobre interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação coletiva. 

O incidente de uniformização interposto não preenche os requisitos 
de admissibilidade. Com a devida vênia, a decisão recorrida está de acordo com 
a atual jurisprudência do STJ sobre o tema: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. GDASST E GDPST. 
EXTENSÃO A INATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA INTERRUPTIVA. 
RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO 
NA AÇÃO COLETIVA. 

1. De acordo com o art. 9º do Decreto 20.910/1932, "a prescrição 
interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a 
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". 

2. Da interrupção da prescrição de parcelas remuneratórias de 
servidor público, em decorrência de protesto judicial promovido pelo respectivo 
sindicato de classe, aproveita o servidor que postula seu direito mediante ação 
individual, desde que esta ação tenha sido proposta dentro do prazo de dois anos 
e meio, consoante a regra do art. 9º do Decreto 20.910/1932. Precedentes. 
Incidência da Súmula 83/STJ. 

Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1545532/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015) 

Assim, estando a decisão recorrida em sintonia com o entendimento 
firmado pelo STJ, incide analogicamente a Questão de Ordem nº. 13 da TNU: 

 Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da 
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido. (Aprovada na 2ª 
Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 14.03.2005). 
Turma de Uniformização, em 14.3.2005, DJ 28.4.2005, p.471. 

Ante o exposto, nego seguimento ao incidente de uniformização 
nacional no ponto. (...)” 



Contra esta decisão foi interposto pela União Agravo Retido nos 
próprios autos (EVENTO 72) o qual foi devidamente contra-arrazoado (EVENTO 
74), tendo sido encaminhado o feito a esta Egrégia Corte de Uniformização pelo 
despacho constante no evento 76. 

Apresentado o processo perante esta C. TNU o eminente Ministro 
Presidente deste Colegiado Uniformizador proferiu a seguinte decisão (EVENTO 
03): 

“(...)Cuida-se de agravo interposto contra decisão negativa de 
admissibilidade de pedido de uniformização nacional. 

Consta dos autos que a parte autora propôs ação condenatória 
contra a UNIÃO, pela qual se busca o pagamento da diferença entre os servidores 
ativos e os inativos/pensionistas dos valores referentes à GDPST, em atenção à 
regra da paridade. 

A Turma Recursal, no que se refere à questão controvertida, 
asseverou serem devidas as parcelas vencidas desde o quinquênio anterior à 
propositura da ação coletiva que interrompeu a prescrição. 

Nas razões do pedido de uniformização, compartilha-se do 
entendimento de que a propositura de ação coletiva com o mesmo objeto de ação 
individual tem o condão de interromper a prescrição. Entretanto, a UNIÃO 
assevera que, apesar de a prescrição ser interrompida para os fins de propositura 
de ação individual, ela não se interrompe para pagamento das parcelas vencidas, 
razão pela qual se deve aplicar a Súmula 85/STJ da data da proposotira da ação 
individual. 

Defende-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência 
dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual estaria espelhada nos seguintes 
julgados: AgRg no REsp 1559883/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/05/2016; (AgInt no REsp 
1642625/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017). 

O Presidente da Turma Recursal, ao inadmitir o pedido de 
uniformização, asseverou que a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça estaria em consonância com o acórdão recorrido. 

Nas razões do agravo, aduz-se, em síntese, que a questão 
controversa analisada na decisão que inadmitiu o incidente de uniformização diz 
respeito à matéria jurídica diversa daquela tratada no presente feito. Acrescenta-
se que o incidente em testilha discute a prescrição, matéria, destarte, de ordem 
pública, razão pela qual deve ser conhecido, independente da similitude fática e 
jurídica entre a decisão recorrida e o acórdão tido por paradigma, e mais, 
independente da própria apresentação de um paradigma. 

Relatados. Decido. 

Conheço do agravo e passo a apreciar o pedido de uniformização. 



O referido recurso merece ser admitido, pois foi verificada sua 
tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em 
confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate. 

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que 
o prazo prescricional das parcelas vencidas foi interrompido pelo ajuizamento de 
ação coletiva, devendo o quinquênio ser contado a partir da data da propositura 
da ação coletiva, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito: 

No que tange à GDPST, o curso do prazo prescricional quinquenal 
foi interrompido a partir do ajuizamento da ação n. 2009.71.00.020533-0 
(cadastrada no sistema de processo eletrônico E-proc V2 RS sob o n. 5040999-
15.2011.404.7100) em 16/07/2009, distribuída na 1ª Vara Federal de Porto 
Alegre e manejada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, 
Trabalho e Previdência no Estado do RS- SINDISPREV/RS, sindicato da 
categoria à qual pertence a parte autora, contra a União e a FUNASA. Assim, a 
contagem da prescrição somente volta a correr a partir do trânsito em julgado da 
decisão naquela ação coletiva, o que ainda não ocorreu, tendo em vista que 
atualmente está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. 

Assim, quanto à GDPST, não há nenhuma parcela prescrita. 

No acórdão paradigma REsp n. 1.559.883/RJ, de forma diversa, 
asseverou-se que o prazo quinquenal prescricional das parcelas vencidas conta-
se da propositura da ação individual, pois a citação válida no processo coletivo 
apenas interrompe o prazo prescricional para a propositura a ação individual : 

Esclareço que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do 
quinquênio anterior à propositura da presente Ação Individual, nos termos da 
Súmula 85∕STJ. 

A citação válida no processo coletivo interrompe o prazo 
prescricional para propositura da Ação individual. 

Ademais, a presente Ação Individual é autônoma e independente da 
Ação Coletiva, sobretudo porque, in casu, não se tem notícia de que houve o 
pedido de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 
ajuizamento da Ação Coletiva, conforme dispõe o artigo 104 do CDC. 

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria 
e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os 
pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados 
ao Colegiado desta Turma para melhor análise, na forma do rito previsto no art. 
17 do RITNU. 

Assim, na forma do art. 8º, VIII, do RITNU, DOU PROVIMENTO 
ao agravo para admitir o pedido de uniformização. Em sequência, na forma no 
art. 17, II, do RITNU, AFETO o tema como representativo da controvérsia, 
determino a sua distribuição e o SOBRESTAMENTO, no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma 
questão de direito. 



Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria da TNU 
para: a) oficiar às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento; b) cumprir as 
demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU. (...)” 

Deflagrado o rito dos incidentes representativos da controvérsia (art. 
17, V, RITNU), foi publicado o edital respectivo (EVENTO 07). 

Intimado (EVENTO 14) o MPF deixou transcorrer in albis o prazo 
para apresentação de parecer (EVENTO 17). 

Distribuídos a este Relator em 20/08/2018 (EVENTO 18), 
devidamente analisado, o processo foi incluído pauta para julgamento em 
08/10/2018 (EVENTO 19). 

  

É o relatório. Passo ao voto. 

VOTO 

PRELIMINAR(ES) 

  

Considerações iniciais 

De saída, por dever de lealdade aos pares, informo que no C. STJ 
pende de análise sobre a eventual configuração de caso representativo da 
controvérsia sob o nº 64, criado em 04/10/2018, com o seguinte título e tema 
descritivo: 

Título: Reflexo do ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 na fluência do prazo prescricional de valores de trato sucessivo reconhecidos judicialmente.

Descrição: Termo inicial da prescrição quinquenal de valores reconhecidos judicialmente em ação ordinária individual, cujo pe

Ao despachar, em 25/09/2018 (decisão publicada em 03/10/2018) 
o RECURSO ESPECIAL Nº 1.751.666 - RS (2018/0162361-4) o eminente 
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, PRESIDENTE DA 
COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES, consignou que: 

"(...) Nesse sentido, com base na diretriz regimental prevista no art. 
46-A, de que cabe à Comissão Gestora de Precedentes acompanhar, inclusive 
antes da distribuição, processos que possuam matérias com potencial de 
repetitividade aptas a serem submetidas ao STJ sob a sistemática dos recursos 
repetitivos, qualifico este recurso como representativo de controvérsia repetitiva.  

Esclareço que a presente qualificação do recurso como candidato à 
afetação à sistemática dos repetitivos visa complementar o importante trabalho 
de seleção de recursos representativos da controvérsia, executado pelos 
presidentes e vice-presidentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais 
federais, consoante o § 1º do art. 1.036 do CPC, não vinculando, conforme § 4º 
do referido dispositivo legal, o relator sorteado, que é o competente para analisar 



o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a 
questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos 
repetitivos.(...)" grifei. 

Outrossim, em despacho proferido no RECURSO ESPECIAL Nº 
1.761.874 - SC (2018/0217730-2), distribuído por prevenção ao feito acima 
mencionado, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ao discorrer sobre 
o instituto dos recursos representativos da controvérsia - RRC no âmbito do C. 
STJ, ressaltou que: 

"(...) Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, 
o Plenário do Superior Tribunal de Justiça realizou diversas alterações para 
atualizar o Regimento Interno da Corte. Dentre elas, destaco a Emenda 
Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, que teve como principal objetivo 
regulamentar preceitos estabelecidos no CPC/2015 correlatos ao processo e ao 
julgamento de precedentes qualificados de competência deste Tribunal Superior 
(recursos repetitivos, incidente de assunção de competência e enunciados de 
súmula).  

Em relação aos recursos repetitivos, do art. 256 ao 256-X foram 
disciplinados procedimentos aplicáveis desde a seleção do recurso no tribunal de 
origem como representativo da controvérsia até a proposta de revisão de 
entendimento firmado sob o rito dos repetitivos. Importantes inovações também 
podem ser conferidas nos arts. 256 ao 256-D do RISTJ, que estabelecem 
atribuições ao Presidente do STJ para despachar, antes da distribuição, em 
recursos indicados pelos tribunais de origem como representativos da 
controvérsia (RRC).  

Essas atribuições, mediante a Portaria STJ/GP n. 299 de 19 de julho 
de 2017, foram delegadas ao Presidente da Comissão Gestora de Precedentes. 
Quanto a esse ponto, a análise dos RRCs pelo Presidente da Comissão Gestora 
de Precedentes deve ser restrita aos limites regimentais, de forma que, após a 
distribuição, o ministro relator possa se debruçar sobre a proposta de afetação 
do processo ao rito dos repetitivos no prazo de 60 dias úteis (RISTJ, art. 256-E) 
a fim de:  

a) rejeitar, de maneira fundamentada, a indicação do recurso 
especial como representativo da controvérsia (inciso I);  

b) propor à Corte Especial ou à Seção, conforme o caso, a afetação 
do recurso para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (inciso II). 

Feito esse breve registro sobre parte das alterações regimentais 
atinentes aos recursos repetitivos, passo à análise precária formal do presente 
recurso qualificado pelo Tribunal de origem como representativo da controvérsia. 
(...)" grifei. 

A meu sentir, portanto, não havendo decisão final do C. STJ sobre a 
afetação definitiva deste tema ao rito dos recursos repetitivos, s.m.j., e com as 
vênias costumeiras, entendo que é passível de julgamento o presente incidente 
representativo da controvérsia no âmbito desta C. TNU. 



Ultrapassada a questão, no mais, a lei de regência dos pedidos de 
uniformização dirigidos à Turma Nacional de Uniformização exige que a parte 
postulante da uniformização de questão de direito material presente na lide 
demonstre de forma cabal que há divergência jurisprudencial entre Turmas 
Recursais de diferentes regiões do País ou que o acórdão recorrido está em 
dissonância com a orientação predominante no âmbito desta Corte uniformizadora 
ou em descompasso com a posição majoritária do C. STJ. 

É o que reza o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, verbis: 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito 
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. 

(...) 

§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência 
dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por 
juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça 
Federal. 

Por sua vez, dispõe o art. 6º do nosso Regimento Interno TNU 
(editado pela Resolução CJF nº 345, de 02/06/2015, verbis: 

Art. 6º Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e 
julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão 
de direito material: 

I – fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de 
diferentes Regiões; 

II – em face de decisão de Turma Recursal proferida em 
contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 
Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou 

III – em face de decisão de Turma Regional de Uniformização 
proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 

  

Volvendo ao caso em análise, em sede de juízo de admissibilidade 
entendo que restam preenchidos os requisitos e pressupostos processuais para o 
seu conhecimento, notadamente porque os julgados paradigmas apresentados, a 
título de demonstração da divergência jurisprudencial, guardam similitude fático-
jurídica com o restou julgado, em sentido diverso, pelo acórdão recorrido, eis que 
ambos (paradigmas e acórdão recorrido) tratam do marco inicial interruptivo da 
prescrição para cobrança em ação individual de parcelas vencidas e não pagas 
voluntariamente pelo pretenso devedor. 

  



Prescrição. Questão de direito material. Não incidência das 
súmulas 42 e 43 deste colegiado. 

De plano, não assiste razão à parte requerida, quando pugna pelo não 
conhecimento deste incidente ao argumento de que o tema prescrição se situa no 
campo processual e a sua análise envolveria revolvimento de matéria fático-
probatória. 

Esta C. TNU já sedimentou entendimento de que o tema prescrição 
é questão de direito material e não implica reexame de matéria de fato (Pedido de 
Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0507155-07.2015.4.05.8500, 
LUÍSA HICKEL GAMBA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO). 

  

Presença de similitude fático-juridica entre os acórdãos recorrido e 
paradigmas 

Ademais, confrontando o acórdão recorrido com os paradigmas 
apresentados, como bem o fez a requerente União em petição devidamente 
acolhida pelo Ministro Presidente deste Colegiado, infere-se claramente a 
divergência sobre a questão material atinente ao marco inicial interruptivo da 
prescrição da pretensão para a cobrança, em ação individual de conhecimento, de 
valores atrasados eventualmente devidos em razão de ação coletiva proposta com 
a mesma causa de pedir. 

  

Assim, e amparado na r. decisão monocrática prolatada pelo 
eminente Ministro Presidente desta C. TNU, conheço o incidente nacional de 
uniformização de jurisprudência interposto pela UNIÃO. 

  

MÉRITO 

No que diz respeito ao mérito propriamente dito da matéria a ser 
uniformizada a controvérsia está delimitada pelo tema representativo da 
controvérsia nº. 184 desta C. TNU consistente em: 

“Saber quais são os reflexos da propositura da ação coletiva na 
análise da prescrição em relação às parcelas vencidas e às ações individuais que 
tenham por objeto a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias 
devidas a servidor público.” 

Com efeito, dois objetos estão delimitados neste tema, a saber: 

1. Efeitos sobre eventual extinção da pretensão para propor ações individuais do 
curso do prazo prescricional interrompido na ação coletiva; 

2. Efeitos sobre eventuais parcelas vencidas e cobradas em ações individuais da 
interrupção da prescrição nas ações coletivas. 



  

Marco inicial da prescrição para o fim de propositura da ação 
individual. 

Inicialmente, releva notar a pré-compreensão do intérprete sobre o 
instituto analisado e posteriormente definido, no caso, quais são os efeitos, em 
especial no tema prescrição, ocasionados nas ações individuais com a propositura 
da ação coletiva latu sensu sobre a mesma matéria. 

E, de plano, convém realçar que a técnica jurisdicional para a tutela 
coletiva dos direitos de grupo pode servir à realização de inúmeros objetivos, em 
especial, visam promover economia processual, ampliam o acesso à justiça e 
concretizam a aplicação voluntária e autoritativa do direito material controvertido 
(Cf. Conte, Alba e Newberg, Herbert. Newberg on class actions, v1, 3. Ed. 
Rochester: Lawyers Cooperative Publishing, 1992, 4-153). 

Inspirados nesta filosofia, podemos concluir que a pretensão 
deduzida nas ações coletivas substitui, em certa medida, as pretensões individuais 
que iriam orientar a propositura de milhares de ações individuais com mesmo 
objeto, gerando, por assim dizer, economia ao sistema de justiça, universalização 
do acesso ao Poder Judiciário, em especial às pessoas mais humildes, e segurança 
jurídica na definição uniforme e globalizante do direito material controvertido 
gerando, com efeito, um campo fértil para a sua aplicação voluntária e autoritativa. 

Evitando a multiplicidade de ações, além da economia processual 
efetiva, outro ganho potencial que se verifica é a melhora na qualidade das 
decisões judiciais que serão produzidas, gerando um caldo de cultura de 
confiabilidade e certeza jurídicas na comunidade jurídica em geral, e nos 
jurisdicionados em particular, o que, por conseguinte, reduz o índice de condutas 
desviantes nas relações sociais. 

Não só, mais sobretudo por isso, não se pode negar, pelo contrário 
se deve prestigiar, a eficácia interruptiva do prazo prescricional da ação coletiva a 
espraiar efeitos, inclusive, sobre as ações individuais. 

Na consagrada lição do saudoso Ministro do STF Teori Zavascki 
tem-se que: 

“(...) Relativamente à ação coletiva, a indagação que se faz é se a 
citação do réu, nela promovida, tem o efeito de interromper a prescrição para as 
ações individuais dos titulares dos direitos homogêneos. A resposta é 
indubitavelmente positiva em relação àqueles que, atendendo ao edital de que 
trata o art. 94 da Lei 8.078/90, acorrerem ao processo e se litisconsorciarem ao 
demandante. Mas é igualmente positiva mesmo para os que não tomarem esse 
caminho e preferirem aguardar o resultado da ação coletiva. Não fosse assim 
ficaria o titular do direito individual na contingência de, desde logo, promover 
a sua demanda individual, o que retiraria da ação coletiva uma das suas mais 
importantes funções: a de evitar a multiplicação de demandas autônomas 
semelhantes. Isso, portanto, não se harmoniza com o sistema do processo 
coletivo. Conforme acima se fez ver, o legislador brasileiro, ao contrário do norte-



americano, não estimulou nem o ingresso de litisconsortes e nem o ajuizamento 
ou prosseguimento de ações individuais paralelas. Às duas situações impôs um 
risco adicional: aos litisconsortes, o de sofrer os efeitos da sentença da 
improcedência da ação coletiva; e aos demandantes individuais, o risco de não se 
beneficiarem da sentença de procedência. O estímulo, claramente decorrente do 
sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace 
da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa 
linha, a não-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida 
como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da 
prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema 
do processo coletivo. 

(...) 

Beneficiam-se com a interrupção do curso do prazo prescricional, 
decorrente da propositura da ação coletiva, todos os titulares dos direitos 
individuais objeto da tutela que estejam na condição de substituídos no 
processo. Se a demanda é proposta por entidade associativa em favor de todos 
os seus filiados, o benefício atingirá a todos. Se apenas parte deles estiver 
incluída no rol dos substituídos, esses apenas é que serão beneficiados. 
(...)”.  grifos não constantes no original. 

(ZAVASCKI, Teori Albino. O processo coletivo: tutela de direitos 
coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, 
págs. 202-203). 

Na mesma diretriz, Elton Venturi, após discorrer que no art. 
104, caput, do CDC “não há uma clara determinação quanto à fluência dos 
prazos prescricionais das ações individuais ainda não propostas, enquanto pende 
a ação coletiva”, sustenta que: 

“(...) Sustentar que a citação do réu, mesmo que efetivada no 
âmbito de uma ação coletiva, não importa interrupção dos prazos prescricionais 
das eventuais ações individuais que pretendam discutir o mesmo objeto, implica 
negação principiológica e teleológica da tutela coletiva, contrariando os 
princípios da inafastabilidade, da razoabilidade e, sobretudo, da própria 
essência do instituto da prescrição. 

De fato, ressalte-se que a citação inicial válida e regular do réu em 
demanda de natureza coletiva é o suficiente para afastar o principal motivo pelo 
qual se costuma sancionar aqueles que dormem quanto à judicialização de suas 
pretensões. Conforme antes analisado, uma vez que o resultado de procedência 
de qualquer demanda coletiva (como sustenta o presente trabalho) pode ser 
aproveitado por qualquer indivíduo pessoalmente considerado, desde que 
demonstre nexo causal e pertinência subjetiva com o objeto litigioso, é lícito 
inferir que, com o ajuizamento da demanda coletiva, estão também as pretensões 
individuais sendo automática e implicitamente deduzidas. 

Assim sendo, tomando-se tal linha interpretativa, nada impede que 
seja aplicada a legislação processual geral, desde que por ‘citação válida’ – 
mencionada pelo art. 219 do CPC (atual art. 240 e §§, NCPC) – se subentenda 



a citação do réu obtida tanto na ação individual como em qualquer ação 
coletiva, desde que movidas sob os mesmos fundamentos. (...)”. 

 (VENTURI, Elton. Processo civil coletivo: A tutela jurisdicional 
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos no Brasil. Perspectivas 
de um Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Malheiros, 2007, pgs. 
369-373). 

  

Na jurisprudência esta questão já está resolvida. 

No âmbito do C. STJ, leia-se a título de exemplo, o que restou 
decidido no AgRg nos EDcl no REsp 1426620/RS, verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE 
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
QUE INTERROMPE O PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. AGRAVO 
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido 
de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do 
prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual. 2. Se a parte 
agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão 
regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 
1426620/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA 
TURMA, JULGADO em 05/11/2015, DJe 18/11/2015). 

No mesmo sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO 
AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 
E 41/2003. AÇÃO COLETIVA. PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. 

1. No que toca à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da 
Ação Civil Pública, o STJ, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob a 
sistemática dos Recursos Especiais repetitivos, firmou orientação no sentido 
de que a propositura da referida ação coletiva tem o condão de interromper 
a prescrição para a ação individual. 

2. Recurso Especial não provido. 

(REsp 1725928/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018) 

Esta C. TNU também já teve oportunidade de resolver a questão. 
Confira-se: 

PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. 
CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA 



AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. QUESTÃO DE ORDEM 
N.13/TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. - Trata-se de incidente de 
uniformização movido pela União Federal em face de acórdão proferido pela 
Turma Recursal que reconheceu a interrupção da prescrição da ação individual em 
face do ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato da categoria. - Sustenta que 
“(...) A interrupção da prescrição decorrente do ajuizamento de ação coletiva 
somente aproveita ao próprio sindicato da categoria no tocante ao prazo de que 
dispõe para o ajuizamento da ação principal (de objeto idêntico a dos autos) e 
àqueles substituídos que irão se valer da propositura de ação de execução das 
parcelas porventura deferidas nos autos de ação condenatória. (...)”. Ainda defende 
a “(...) impossibilidade de aproveitamento dos efeitos da ação coletiva por aquele 
que opta por prosseguir individualmente (...)”. Pois bem. - Quanto ao tema, o e. 
Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a 
citação válida no processo coletivo, ainda que este venha ser julgado extinto 
sem resolução do mérito em face da ilegitimidade do Substituto Processual, 
configura causa interruptiva do prazo prescricional para propositura da ação 
individual (REsp 1055419/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, 
DJe 21/9/2011). - A respeito, em recentes decisões, assim se posicionou a referida 
Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 
PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. 
AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS 
FILIADOS. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. 
1. Este Superior Tribunal assentou entendimento no sentido de que a citação válida 
no processo coletivo, ainda que este venha ser julgado extinto sem resolução o 
mérito em face da ilegitimidade do Substituto Processual, configura causa 
interruptiva do prazo prescricional para propositura da ação individual (REsp 
1055419/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 21/9/2011). 2. 
Os sindicatos possuem ampla legitimidade para defenderem em juízo os direitos 
da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo 
a chamada substituição processual, sendo dispensável a autorização expressa dos 
substituídos e a juntada da relação nominal dos filiados (AgRg no AgRg no Ag 
1.157.523/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02/08/2010). 3. Agravo 
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1325649 / AP, Primeira Turma, 
DJe 30/06/2016). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE 
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
QUE INTERROMPE O PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. AGRAVO 
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido 
de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do 
prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual. 2. Se a parte 
agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão 
regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 
1426620/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA 
TURMA, JULGADO em 05/11/2015, DJe 18/11/2015). - No mesmo sentido se 
posicionou esta TNU por ocasião do julgamento do PEDILEF 5027910-
22.2011.404.7100, de minha relatoria, na sessão de 14 de setembro de 2016. - 
Desse modo, de rigor a incidência da Questão de Ordem nº 13/TNU. - Ante o 



exposto, VOTO POR NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização.Após o 
voto do Juiz Relator, conhecendo em parte do incidente de uniformização e lhe 
dando parcialmente provimento, pediu vista, antecipadamente, o Juiz Federal 
Frederico Koehler.(Sessão de 23.02.2017). Prosseguindo o julgamento o processo 
foi retirado de pauta, para ser reapresentado pelo relator, com o voto correto 
(Sessão de 27.04.2017). A Turma, por maioria, não conheceu do incidente de 
uniformização nos termos do voto do Juiz Federal Frederico Koehler que lavrará 
o acórdão, vencidos o Juiz Relator e os Juízes Federais Gisele Sampaio e Fábio 
Cesar Oliveira que conheciam em parte do incidente e lhe davam provimento. 
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 
50033295420134047105, JUIZ FEDERAL Frederico Koehler, DJE 09/11/2017.) 

De minha relatoria destaco o seguinte julgado, verbis: 

DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO 
CIVIL DA UNIÃO - GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO - 
INTERRUPÇÃO PRESCRIÇÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL POR CITAÇÃO 
VÁLIDA EM AÇÃO COLETIVA - POSSIBILIDADE - JULGADO EM 
HARMONIA COM ENTENDIMENTO TNU - APLICAÇÃO DA QUESTÃO 
DE ORDEM N. 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.A Turma Nacional de 
Uniformização, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER do presente. 
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5002013-
47.2015.4.04.7101, RONALDO JOSE DA SILVA - TURMA NACIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO.) 

Resta extreme de dúvidas que à primeira indagação a resposta deve 
ser no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa 
interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual. 

  

Marco inicial da prescrição para o fim de pagamento das parcelas 
em atraso. 

Quanto à segunda indagação, a saber, se a interrupção da prescrição 
da ação coletiva também se aplica como marco inicial para a percepção das 
parcelas vencidas ou se estas devem ter como marco inicial a interrupção operada 
na própria ação individual, já se constata uma sólida jurisprudência a partir de 
respeitáveis precedentes do C. STJ, iniciados, s.m.j., a partir de um precedente 
relevante do eminente Ministro do STJ Sérgio Kukina (trata-se do REsp 
1723595/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/04/2018, DJe 13/04/2018), no sentido de que “(...) a propositura de ação 
coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. 
Contudo, em relação ao pagamento das parcelas vencidas, deverá "o termo inicial 
da prescrição recair na data da propositura da presente ação individual (...)”. 

Vale notar que, para o C. STJ, a rigor, a pretensão de direito material 
consistente na obtenção do bem da vida perseguido na ação (ação no sentido 
material) se difere e se desconexiona da pretensão à tutela estatal de obtenção de 
um pronunciamento do Poder Judiciário (ação no sentido processual). 



Feito este corte metodológico da pretensão tem-se que a interrupção 
do curso do prazo prescricional fatal para a ‘acionabilidade’ do agente que resistiu 
em cumprir voluntariamente a pretensão, em que pese nascimento desta ocorra na 
mesma data, vale dizer, quando da violação do direito subjetivo, se dará em 
momentos distintos, em outras palavras, a interrupção do prazo fatal para o 
acionamento da tutela estatal judiciária (ação no sentido processual) ocorrerá num 
dado momento temporal, todavia, de outro norte, a interrupção do prazo 
prescricional para o acionamento da tutela jurídica efetiva (ação no sentido 
material) se dará em momento temporal distinto. 

Confiram-se os precedentes da Corte Nobre: 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
ADEQUAÇÃO AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. AÇÃO COLETIVA. 
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO INDIVIDUAL. 
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL E NÃO DO AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

I - A discussão tratada no recurso especial diz respeito ao marco 
interruptivo do prazo prescricional na demanda em que se pretende à adequação 
do benefício previdenciário aos tetos constitucionais, se da citação na ação civil 
pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183, ou se da ação individual, assim como com 
relação ao termo inicial da contagem do quinquênio prescricional. 

II - No que toca à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação 
civil pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183, esta Corte Superior de Justiça já 
pacificou o entendimento de que "a propositura de ação coletiva interrompe 
a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Contudo, em 
relação ao pagamento das parcelas vencidas, deverá "o termo inicial da 
prescrição recair na data da propositura da presente ação individual, 
garantindo-se à parte segurada o recebimento das parcelas relativas aos cinco 
anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, nos exatos termos do 
que dispõe o parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91" (REsp 
1.723.595/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018). 
Nesse sentido também: AgInt no REsp 1646669/SP, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018; 
REsp 1706704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018) III - Assim, verificado que o acórdão 
proferido pelo tribunal a quo está em confronto com a jurisprudência desta Corte 
deve ser dado provimento ao agravo interno, para dar provimento ao recurso 
especial a fim de cassar o acórdão recorrido, para que sejam consideradas 
prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da 
ação individual. 

IV - Agravo interno provido. 

(AgInt no REsp 1749281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO 
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) 

  



PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS 
CONSTITUCIONAIS. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL DA AÇÃO INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO 
INDIVIDUAL E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A discussão travada no presente recurso está em decidir se o marco 
interruptivo do prazo prescricional em demanda em que se pretende à adequação 
do benefício previdenciário aos tetos constitucionais, se da citação na ação civil 
pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183, ou se da ação individual, assim como com 
relação ao termo inicial da contagem do quinquênio prescricional. 

2. No que toca à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação 
civil pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183, esta Corte Superior de Justiça já 
pacificou sua jurisprudência no sentido de que "a propositura de ação 
coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação 
individual. Contudo, em relação ao pagamento das parcelas vencidas, deverá 
"o termo inicial da prescrição recair na data da propositura da presente ação 
individual, garantindo-se à parte segurada o recebimento das parcelas 
relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, nos 
exatos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 103 da Lei n. 
8.213/91" (REsp 1.723.595/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 
de 12/4/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1646669/SP, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21/06/2018, DJe 28/06/2018) 

  

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015. APLICABILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AJUIZAMENTO DE 
AÇÃO INDIVIDUAL AUTÔNOMA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 
ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO 
DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
DESCABIMENTO. 

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da 
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 
Processo Civil de 2015, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de 
Processo Civil de 1973. 

II - O ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de 
interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em 
atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da 
sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou 



daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a 
suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. 

III - No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 
0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, 
porquanto este não optou pela execução individual da sentença coletiva. 

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir 
a decisão recorrida. 

V - Honorários recursais. Não cabimento. 

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, 
§ 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do 
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da 
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua 
aplicação, o que não ocorreu no caso. 

VII - Agravo Interno improvido. 

(AgInt no REsp 1582544/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA 
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018) 

  

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 
ofensa ao art. 535 do CPC. 

2. O acórdão recorrido consignou: "Ao contrário do que alega a 
apelante, é firme o entendimento de que a impetração de mandado de segurança 
coletivo interrompe o prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito 
em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição para a ação 
ordinária de cobrança do crédito. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dominante 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal, do que são exemplos os 
seguintes julgados: (...) In casu, a prescrição foi interrompida em 30-08-2000, 
quando impetrado o mandado de segurança coletivo. Assim, considerando a 
contribuição previdenciária em debate foi instituída pela Lei nº 9.876, publicada 
em 29 de novembro de 1999, não há prescrição dos créditos". 

3. A propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas 
para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas 
vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da 
ação individual. Logo, deve ser liquidado apenas o quinquênio anterior ao 
ajuizamento da ação individual. 

4. Portanto, ainda que o ajuizamento da ação coletiva para 
reconhecimento de direito individual homogêneo interrompa o prazo prescricional 



das pretensões individuais de mesmo objeto, as parcelas pretéritas são contadas do 
ajuizamento da ação individual. 

5. Recurso Especial provido apenas para determinar o retorno dos 
autos para adequação do acórdão aos termos da fundamentação supra. 

(REsp 1732148/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018) 

  

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS 
EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. PRAZO PRESCRICIONAL 
PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. DATA DO 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 23/11/2017, 
que, por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do CPC/2015. 

II. Na linha dos precedentes desta Corte a respeito da matéria, 
"'no que toca à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação civil 
pública, o STJ, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob a sistemática dos 
recursos especiais repetitivos, firmou orientação no sentido de que a 
propositura da referida ação coletiva tem o condão de interromper a 
prescrição para a ação individual. Contudo, a propositura de ação coletiva 
interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em 
relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem 
como marco inicial o ajuizamento da ação individual' (AgInt no REsp 
1642625/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017). No mesmo sentido: REsp 
1656512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017. No mesmo sentido: REsp 1656512/RJ, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/04/2017, DJe 02/05/2017" (STJ, AgInt no AREsp 1.058.107/RN, Rel. Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018). Em igual 
sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.175.602/ES, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2018; AgInt no 
REsp 1.668.595/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, 
DJe de 27/02/2018. 

III. Agravo interno improvido. 

(AgInt no REsp 1672340/ES, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) 

  

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE 



APOSENTADORIA. ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ÀS 
EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 DE ACORDO COM O 
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 
JULGAMENTO DO RE 564.354 - REPERCUSSÃO GERAL. PARCELAS EM 
ATRASO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO 
DA AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 

1. É firme a orientação desta Corte de que a propositura de Ação 
Coletiva interrompe a prescrição apenas para o ajuizamento da ação 
individual, não interrompendo os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas 
2. Assim, no que diz respeito ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição 
quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação 
individual, admitindo-se a liquidação apenas do quinquênio anterior ao seu 
ajuizamento. 

3. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1165196/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 09/05/2018) 

  

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO 
AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 
E 41/2003. AÇÃO COLETIVA. PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. 

1. No julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.388.000/PR, 
firmou-se orientação no sentido de que a propositura da Ação Coletiva tem o 
condão de interromper a prescrição apenas para o ajuizamento da Ação 
Individual. 

2. Todavia, em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a 
prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da Ação 
Individual. 

3. Esclareça-se que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 
antes do quinquênio anterior à propositura da presente Ação Individual, nos termos 
da Súmula 85/STJ. 

4. Com efeito, ainda que o ajuizamento da ação coletiva para 
reconhecimento de direito individual homogêneo interrompa o prazo prescricional 
das pretensões individuais de mesmo objeto, as parcelas pretéritas são contadas do 
ajuizamento da ação individual. 

5. Recurso Especial parcialmente provido. 

(REsp 1724933/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) 



PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADEQUAÇÃO AOS TETOS 
CONSTITUCIONAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 

  

AÇÃO COLETIVA. PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. 
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

1. No que toca à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação 
civil pública, o STJ, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob a sistemática dos 
recursos especiais repetitivos, firmou orientação no sentido de que a propositura 
da referida ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição para a ação 
individual. 

2. Contudo, a propositura de ação coletiva interrompe a 
prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao 
pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco 
inicial o ajuizamento da ação individual. 

3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1175602/ES, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 
20/03/2018) 

  

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. 

AÇÃO INDIVIDUAL. ATRASADOS. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. 

RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO 
DA DIVERGÊNCIA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta pelos recorrentes 
contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando reconhecimento do direito ao 
reajuste concedido pelo artigo 1º da Lei 1.206/87, bem como o pagamento de todas 
as diferenças vencidas não prescritas e vincendas. 

2. O Tribunal a quo negou provimento ao segundo Agravo Interno, 
e deu parcial provimento ao primeiro Agravo Regimental, e assim consignou na 
sua decisão: "De início, é de se afastada a prescrição de fundo de direito 
reconhecida na sentença, haja vista que se trata de prestação de trato 
sucessivo, a incidir o disposto na Súmula 85 do STJ. No entanto, não assiste 
razão aos autores quando afirmam que deve ser reconhecida a interrupção 



da prescrição em razão do ajuizamento da ação coletiva pelo SinJustiça em 
março de 2002, o que enseja o pagamento das diferenças do reajuste de 24% 
a partir de março de 1997. Por certo, a propositura de ação coletiva com o 
mesmo objeto de ação individual tem o condão de interromper a prescrição. 

Ocorre que a prescrição é interrompida apenas para os fins de 
ajuizamento de ação individual e não para pagamento de parcelas vencidas. 
Dessa forma, a citação do Estado na ação mencionada pelos autores não teve 
o condão de impedir o reconhecimento da prescrição quinquenal para 
pagamento das parcelas pretéritas." (fl. 859, grifei em itálico). 

3. Esclareça-se que a prescrição atinge apenas as prestações 
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente Ação 
Individual, nos termos da Súmula 85/STJ. 

4. A citação válida no processo coletivo interrompe o prazo 
prescricional para propositura da Ação individual. 

5. Ademais, a presente Ação Individual é autônoma e 
independente da Ação Coletiva, sobretudo porque, in casu, não se tem notícia 
de que houve o pedido de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 
ciência nos autos do ajuizamento da Ação Coletiva, conforme dispõe o artigo 
104 do CDC. 

6. Não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico, e assim não 
demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

7. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1559883/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/05/2016) 

Tem-se, portanto, que no que diz respeito à segunda indagação a 
resposta deve ser no sentido de que a propositura de Ação Coletiva interrompe a 
prescrição apenas para o ajuizamento da ação individual, não interrompendo 
os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas cujo marco inicial deve ser o da 
propositura da ação individual respectiva. 

Curvo-me à orientação predominante no âmbito do C. STJ, 
ressalvando meu ponto de vista jurídico diverso da matéria, por entender ser 
incabível a cisão da pretensão tanto no seu sentido processual (acionabilidade a 
tutela estatal judiciária) quanto no material (acionabilidade da tutela jurídica 
efetiva na obtenção do bem da vida perseguido que sofreu resistência da parte 
adversa) não comporta momentos distintos de nascimento tampouco se interrompe 
em períodos temporais diversos. 

Ademais, a própria principiologia do sistema de tutelas coletivas 
idealizada e normatizada no direito pátrio estimulou a não propositura de ações 
individuais para se aguardar o desfecho da ação coletiva a fim de gerar economia 
processual, racionalização do sistema de justiça e segurança jurídica ao se evitar a 
proliferação de decisões judiciais conflitantes. 



Certamente estes valores restam malferidos se conferirmos 
interpretação de que a pretensão ao recebimento de parcelas vencidas pretéritas 
podem ser fulminadas pela prescrição se a parte não propuser logo a sua ação 
individual. 

Ante todo o exposto, VOTO POR CONHECER O PRESENTE 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO, fixando 
a seguinte tese de uniformização: a propositura de Ação Coletiva interrompe a 
prescrição apenas para o ajuizamento da ação individual, não interrompendo 
os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas cujo marco inicial deve ser o da 
propositura da ação individual respectiva, ressalvando-se as hipóteses do art. 
104 do CDC. Determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem a fim 
de adequar o julgado nos termos da fundamentação supra. (art. 9º, X, do 
Regimento Interno desta TNU). Incidente de Uniformização julgado como 
representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do RITNU. 

 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 
JUIZ FEDERAL 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5003633-94.2016.4.04.7122/RS 

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSE DA SILVA 

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 
REQUERIDO: ALBA COSTA LEAL 
 

EMENTA 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO 
–  INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA 
POSTULAÇÃO EM AÇÃO INDIVIDUAL DO 
PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS 
DECORRENTES DE VANTAGENS FUNCIONAIS 
OBTIDAS JUDICIALMENTE, TENDO COMO MARCO 
INICIAL A DATA DA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL 
COLETIVA PELO SINDICATO DA CATEGORIA 
PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE – 
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. 
STJ –  TESE FIRMADA: A PROPOSITURA DE AÇÃO 
COLETIVA INTERROMPE A PRESCRIÇÃO APENAS PARA 
O AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL, NÃO 
INTERROMPENDO OS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO DAS 
PARCELAS PRETÉRITAS CUJO MARCO INICIAL DEVE 
SER O DA PROPOSITURA DA AÇÃO INDIVIDUAL 
RESPECTIVA, RESSALVANDO-SE AS HIPÓTESES DO 
ART. 104 DO CDC- RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E 
PROVIDO 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade 
CONHECER O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO e DAR-LHE 
PROVIMENTO, nos termos do voto do Juiz Relator. Incidente de Uniformização 
julgado como representativo da controvérsia, conforme art. 17, VII, do RITNU 
(Tema 184). 

Brasília, 26 de outubro de 2018. 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 
JUIZ FEDERAL 


