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RELATÓRIO 

Cuida-se de ação previdenciária individual de revisão de 
aposentadoria para aplicação dos novos tetos estipulados pelas Emendas 
Constitucionais nº 20/98 e 41/03 mediante a aplicação dos efeitos erga omnes 
de ação coletiva atinente ao mesmo tema. 

A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito acolhendo 
a alegação de decadência. A Turma Recursal de Santa Catarina (4ª Região) deu 
provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para afastar a decadência e 
julgar procedente o pedido, entendendo que a ação coletiva teve o condão de 
interromper eventual prescrição em face da ação individual. 

Inconformado, o INSS interpôs Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência para essa TNU requerendo seja uniformizado o entendimento 
adotado pela Turma Recursal de Santa Catarina ao consignado pela Turma 
Recursal do Espírito Santo. 

O incidente  foi admitido como representativo de controvérsia sob o 
tema 166 cuja temática envolve os reflexos da propositura da ação coletiva na 
análise da prescrição em relação às ações individuais que tenham por objeto a 
mesma tese revisional de benéfício previdenciário. 

A tese defendida pela autarquia federal é a de que: a) a interrupção 
da prescrição para o ajuizamento de demanda individual com o fito de 
aproveitamento dos efeitos erga omnes do processo coletivo será contado do 
trânsito em julgado da ação coletiva; b) quanto ao pagamento de valores 
retroativos, o termo inicial é o ajuizamento da ação individual, não sendo utilizado 
como marco inaugural a propositura e nem o trânsito em julgado do processo 
coletivo, nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei 8.213/91 com a súmula 
85/STJ; c) a prescrição só será interrompida uma única vez, recomeçando sua 



contagem pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, salvo 
aplicação da súmula 383 do STF; e ; d) as demandas individuais e coletivas têm 
autonomia processual, posto que legalmente não induzem litispendência, por isso 
os efeitos erga omnes produzidos nestas aproveitam aos autores individuais 
somente se no prazo da lei, pedirem a suspensão do seu processo particular 
consoante art. 104 do CDC. 

Tendo em vista a afetação como representativo de controvérsia, a 
parte autora manifestou-se no sentido da concordância com o prazo prescricional 
sustentado pelo INSS, visando afastar o interesse recursal da autarquia no presente 
incidente e evitar o sobrestamento do processo. 

Instado,  o INSS ressaltou que se a parte contrária adere ao recurso, 
está reconhecendo a procedência deste, devendo ser aplicado o disposto no 
parágrafo único do art. 998 do CPC “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer 
tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja 
repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de 
recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 

Intimado o Ministério Público Federal, manifestou-se pelo não 
provimento do incidente de uniformização, tendo em vista o posicionamento do 
STJ, relativamente à ocorrência de prescrição em virtude da ação civil pública e à 
não incidência da decadência nas pretensões para aplicabilidade dos tetos 
estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03. 

É o relatório. 

VOTO 

De saída, não verifico a presença dos requisitos para o conhecimento 
integral do presente pedido de uniformização. 

Com efeito, observo que o INSS formula pedido principal, no 
sentido de que não seja reconhecida a possibilidade de interrupção do prazo 
prescricional  quinquenal em ação individual pela data da propositura da ação 
coletiva; por outro lado, aduz pedido subsidiário, para que, caso o pedido recursal 
principal não seja provido, seja reconhecido que a prescrição não fique suspensa 
até o trânsito em julgado da ação coletiva e, voltando a correr, o faça pela metade. 

Ocorre que o paradigma apresentado para uniformização em 
momento algum enfrenta as questões trazidas no pedido subsidiário, nem ao 
menos perfunctoriamente. 

Assim, o cotejo entre os julgados não permite a identificação de 
similitude fática e jurídica autorizadora do julgamento do Pedido de 
Uniformização, os termos da Questão de Ordem/TNU n. 22. 



Não conheço, portanto, do pedido subsidiário, pelo que passo a 
enfrentar exclusivamente as questões postas de forma principal. 

Inicialmente, no que tange à petição apresentada pela parte autora no 
evento 2, no sentido de concordância com a ausência de interrupção do prazo 
prescricional pela propositura da Ação Civil Pública, não é o caso de perda de 
interesse recursal por parte do INSS, em razão da afetação do tema ora em debate 
como representativo da controvérsia.  

Observe-se que o INSS, ao se manifestar sobre o pleito de aderência 
à tese recursal do recorrido, bem ponderou que tal aderência somente poderia 
implicar em ausência de interesse recursal caso houvesse o expresso 
reconhecimento da tese recursal esposada; ademais, uma vez selecionado o 
recurso para análise do tema em si, deixa de haver o exclusivo interesse das partes 
no desenrolar do feito. 

Por fim, considerando que a parte autora propôs o acordo tão 
somente com a finalidade de obter o julgamento imediato do seu processo e tendo 
em vista a inclusão do presente feito em pauta e julgamento, o não conhecimento 
do recurso representaria prejuízo evidente a ambas as partes. 

Prossigo na análise do tema objeto do recurso. 

A discussão no presente incidente representativo de controvérsia diz 
respeito aos reflexos da propositura da ação coletiva na análise da prescrição em 
relação às ações individuais de conhecimento que tenham por objeto a mesma tese 
revisional de benefício previdenciário. 

No caso, o acórdão recorrido considerou que em razão do 
ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911- 28.2011.4.03.6183 (05/05/2011), 
cujo principal objetivo foi o recálculo de todos os benefícios atingidos pelo 
julgamento do RE 564.354, a prescrição quinquenal da ação individual deveria 
observar o ajuizamento da ação coletiva, na qual o INSS foi validamente citado. 
Desse modo, a prescrição atingiria apenas as parcelas vencidas antes de 
05/05/2006, ou seja, há mais de 5 anos do ajuizamento da ação civil pública. 

O acórdão recorrido foi lançado no seguinte sentido: 

"(...) 

Da interrupção da prescrição 

Entendo que a existência de ação civil pública de âmbito nacional sobre a 
matéria induz a interrupção da prescrição na data de sua propositura. 

Acerca do tema, o TRF4 assentou o seguinte entendimento: 

Em relação ao efeito interruptivo da prescrição decorrente da citação realizada 
na ACP, tenho que procede o recurso, consoante pacífica orientação desta Corte, 



sendo possível apenas o acolhimento da prescrição das parcelas anteriores a 
05/05/2006. 

Impõe-se, pois, dar provimento à apelação da parte-autora para reconhecer que 
lhe aproveita o efeito interruptivo da citação e determinar a data do ajuizamento 
da ação civil pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, a saber, 05/05/2011, como 
termo inicial da prescrição quinquenal quanto ao pedido de incidência das EC's 
20/1998 e 41/2003. 

Desta forma, tendo em vista que a Ação Civil Pública n. 0004911-
28.2011.4.03.6183/SP ocasionou a interrupção do prazo prescricional em favor 
do autor, em 05/05/2011, reconheço a prescrição apenas das parcelas anteriores 
a 05/05/2006." 

Pois bem, a análise da questão passa pela compreensão do sistema 
referente às ações coletivas eleito pelo legislador pátrio, em especial no Código de 
Defesa do Consumidor, na medida em que, para o que interessa à 
presente análise, este diploma legal inaugurou a possibilidade de amparo de 
direitos individuais homogêneos, que  interessam neste caso  através desta espécie 
de demanda. 

Preceitua o artigo 81, parágrafo único, III, do CDC, que a defesa 
coletiva é exercida quando se tratar de "interesses ou direitos individuais 
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum." 

Esmiuçando um pouco mais o conceito, Hugo Nigro Mazzilli, em 
sua obra A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, Ed. Saraiva, 24a Ed.. p. 56, 
assim descreve os interesses individuais homogêneos: "(...) são aqueles de grupo, 
categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem 
prejuízos divisíveis, de origem comum, normalmente oriundos das mesmas 
circunstâncias de fato". 

Ou seja, não deixam de ser interesses que podem ser levados de 
maneira individual a juízo, na medida em que são divisíveis e possuem 
interessados determináveis. Mas, diante da origem comum, há uma relação 
jurídica que conecta a todos os interessados, sendo recomendável seu tratamento 
através de ação coletiva, com resultado uniforme a todos. 

Entretanto, apesar de mais recomendável a propositura da ação 
coletiva para casos como tais, a legislação não impede que cada interessado, 
individualmente, ingresse com ações individuais para obter a tutela jurisdicional 
respectiva, na medida em que, como dito, há legitimação ordinária para cada 
pessoa que se encontre na relação jurídica de direito material controvertida. 

O problema que é objeto deste pedido de uniformização, por seu 
turno, surje justamente da possibilidade de ajuizamento por parte de cada 
interessado de ações individuais, ainda que intentada a ação coletiva 
correspondente. Assim, há que se analisar qual a solução trazida pela legislação 
aos casos em que paralelamente haja a existência de ação coletiva e de ações 



individuais que tratem da mesma questão, da mesma lesão a direitos decorrente de 
uma origem comum. 

O artigo 104 do CDC trouxe disposições específicas acerca da 
interação entre ações coletivas e individuais: 

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do 
parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as 
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não 
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 
sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos 
do ajuizamento da ação coletiva. 

Observo, somente, que apesar do dispositivo em questão não 
mencionar expressamente o inciso III do artigo 81, há claro erro na redação do 
artigo tal qual publicado, na medida em que não faz sentido algum dar tratamento 
diferenciado à ação coletiva relativa a interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos. 

Da leitura de tal dispositivo resta bastante clara a relação de 
independência entre a ação coletiva e as ações individuais, prévias ou posteriores 
ao ajuizamento daquela. Inicialmente há a clara assertiva de que não há 
litispendência entre a ação coletiva e a individual - e nem poderia ser diferente, 
pois não há plena identidade de ação. E, em sua parte final, o dispositivo esclarece 
que, uma vez em andamento ação individual, o autor não se beneficia dos efeitos 
da coisa julgada na ação coletiva, salvo se pedir a sua suspensão.  

Desta feita, a conclusão, nos termos do art. 103, parágrafo único, da 
Lei nº 8.213/91, combinado com o art. 240 do novo CPC/2015 (ou art. 219, do 
mesmo diploma legal do ano de 1973, vigente à época da propositura da ação), é 
a de que o marco inicial do prazo quinquenal de cobrança das prestações vencidas 
se dá a partir da propositura da ação individual, sem que possa o autor se valer da 
propositura da ação coletiva para tal fim. 

Tal manobra resultaria no aproveitamento apenas dos efeitos 
positivos de cada ação, que não é o sistema eleito pelo legislador. 

Importante asseverar que se está diante de casos em que o autor 
busca na ação individual um novo provimento jurisdicional cuja pretensão também 
era o objeto principal da ação coletiva; caso a ação individual busque 
exclusivamente a execução do decidido na ação coletiva, por óbvio, aplicam-se os 
prazos prescricionais próprios da execução de julgados.  

Por fim, caso haja o mencionado pedido de suspensão da ação 
individual, para aguardar o resultado da ação coletiva e, com isso, buscar 
beneficiar-se da coisa julgada secundum eventum litis, também será aplicado a este 
autor a interrupção da prescrição a partir da propositura desta. Com efeito, a 
suspensão justamente tem por objetivo buscar não ser o autor prejudicado pelo 



eventual provimento contrário aos seus interesses na ação individual, o que lhe 
impediria de usufruir de eventual benefício decorrente da ação coletiva. 

Desta forma, não se pode falar, no caso dos autos, em interrupção da 
prescrição diante da coisa julgada na Ação Civil Pública nº 0004911-
28.2011.4.03.6183, considerando-se o ajuizamento da ação individual, devendo, 
portanto, a prescrição se apresentar a partir da data do ajuizamento da presente 
ação, ou seja, a ação coletiva não interrompe a prescrição da pretensão, devendo 
ser contada da data do ajuizamento da ação individual. 

Insta anotar que há precedente do E. STJ, recente, no sentido de não 
admitir a propositura de ação coletiva como marco interruptivo da prescrição para 
ação individual que discuta a mesma questão de fundo: 

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO 
NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 
3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI 8.213/1991. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/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. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO. 
1. Acerca da alegada violação do artigo 112 da Lei 8.213/1991, 
verifica-se que a matéria não foi abordada pelo acórdão a quo. 
Portanto, a pretensão recursal esbarra no óbice imposto pela 
Súmula 211/STJ que dispõe in verbis: inadmissível recurso especial 
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 
2. No que toca a 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. 

3. 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. Precedente. 

4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não ser possível, 
por meio de recurso especial, a revisão do critério de justiça e 
equidade utilizado pelas instâncias ordinárias para fixação da verba 
advocatícia, pois tal providência depende da reapreciação dos 
elementos fático-probatórios do caso concreto, o que encontra óbice 
da Súmula 7/STJ. Precedentes. 



5. Agravo interno não provido." (AgInt no RESP 1.642.625/ES, 
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 
12/06/2017) 

Posto isso, voto por conhecer parcialmente o Pedido de 
Uniformização, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento e afirmar a tese de que 
“A propositura da ação coletiva não interrompe a prescrição da pretensão 
condenatória na ação individual, salvo se parte autora tiver requerido a suspensão 
do processo, nos termos do art. 104, da Lei n. 8.078/90, ou esteja se valendo do 
título judicial formado na ação coletiva para execução individual.” 

 
TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL 

JUÍZA FEDERAL 
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EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO 
INDIVIDUAL. ATRASADOS. AÇÃO COLETIVA 
NÃO  INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO INDIVIDUAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 
QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO 
INDIVIDUAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade 
CONHECER PARCIALMENTE o Pedido de Uniformização, e, na parte 
conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Juíza Relatora. 
Incidente de uniformização julgado como representativo da controvérsia, 
conforme art. 17, VII, do RITNU (Tema 166). 

Brasília, 26 de outubro de 2018. 

 
TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL 

JUÍZA FEDERAL 

 

 

 


