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AGRAVO INTERNO.  INSURGÊNCIA EM FACE DE DECI-
SÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO  APE-
LO. “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍ-
CIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C COBRAN-
ÇA”. CONCESSÃO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA 
N.º 1.523/97. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TERMO A 
QUO DO PRAZO DECADENCIAL. VIGÊNCIA DA LEI. JU-
RISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR  TRIBU-
NAL   DE JUSTIÇA.  ARGUMENTAÇÕES  DO REGIMEN-
TAL INSUFICIENTES A TRANSMUDAR O ENTENDIMEN-
TO ESPOSADO.  DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.  

-  Tendo a  aposentadoria  do  apelado  sido  concedida  em 
06/01/1993,  e  a  presente  ação  ajuizada  somente  em 
04/02/2010, ocorreu a decadência prevista no art. 103 da Lei 
n.º  8.213/91,  com  redação  dada  pela  Medida  Provisória 
1.523/97.

- AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA  
NO  RECURSO  ESPECIAL.  PREVIDENCIÁRIO.  MP  N.  1523-
9/97.  DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. I - O Supremo Tribunal  
Federal, nos autos do RE n. 626.489/SE, reconheceu a repercus-
são geral do tema e, no julgamento do apelo, consolidou seu en-
tendimento para considerar legítima a instituição de prazo deca-
dencial para a revisão de benefício já concedido, com fundamen-
to no princípio da segurança jurídica. II - Sob a premissa consig-
nada no acórdão do Pretório Excelso, considerando que a MP foi
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publicada e entrou em vigor em 28/6/97, a primeira prestação su-
perveniente do benefício foi paga em julho de 1997, de modo que  
o termo inicial do prazo decadencial é o dia 1º/8/97 e, consequen-
temente, o termo final seria 1º/8/2007. III - Este Sodalício Superior  
Tribunal de Justiça, nos autos de recurso especial julgado sob o  
rito do art.  543-C do CPC, em momento anterior  ao pronuncia-
mento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, decidiu,  
da mesma forma, pela incidência do prazo decadencial previsto  
no art. 103 da Lei n. 8.213/91, acrescido pela MP n. 1.523-9/97,  
convertida na Lei n. 9.528/97, aos benefícios concedidos anterior-
mente à sua vigência. IV - Consoante enunciado da Súmula n.  
168/STJ, não são cabíveis os embargos de divergência nos casos 
em que a jurisprudência do Tribunal tenha se firmado no mesmo  
sentido do acórdão embargado. V - Agravo regimental improvido.  
(AgRg nos EREsp 1240640/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, S3 – Ter-
ceira Seção, D.J. 11/02/2015)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Waldegy do Nascimento Cos-

ta em face de decisão monocrática desta Relatoria, prolatada às fls.93/95v, que deu provi-

mento ao apelo do INSS para reconhecer a decadência, invertendo-se o ônus da sucum-

bência.

Nas razões recursais, fls. 98/103, o agravante alega que “o acórdão deixou 

de analisar e considerar em seu julgamento a causa interruptiva da decadência, qual seja,  

pedido  de  revisão  administrativa  de  benefício,  apresentado  pelo  ora  agravante  em  

16/03/2004, anexo às fls. 16.”

No final, requer que seja acolhido e provido o recurso para reformar o julga-

do recorrido, proferido às fls. 93/95v, no sentido da manutenção dos efeitos condenatórios 

da r. Sentença acostada às fls. 57/61.

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO 

O recurso não merece ser provido.

Na hipótese dos autos, operou-se a decadência, uma vez que em se tratan-

do de benefícios concedidos anteriormente à edição da Medida Provisória n.º 1.523/97, 

de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo extintivo deve ser  

computado a partir da vigência da referida MP (28/06/97), conforme julgado que segue:

PREVIDÊNCIA SOCIAL.  REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO 
DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  DECADÊNCIA.  PRAZO.  
ART. 103 DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREI-
TO INTERTEMPORAL.
1. Até  o  advento  da  MP  1.523-9/1997  (convertida  na  Lei  
9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência  
do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício  
previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida  
Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios  
da Previdência Social), ficou estabelecido que “É de dez anos o  
prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segu-
rado ou beneficiário para a revisão do prazo de decadência de 
todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para  
a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia pri-
meiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação  
ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da de-
cisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.” 2. Essa dis-
posição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir so-
bre o tempo transcorrido antes de sua vigência. Assim, relativa-
mente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do  
prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão  
tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fi-
xando  o  referido  prazo  decenal  (28/06/1997).  Precedentes  da 
Corte Especial em situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Elia-
na Calmon, D.J 14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de  
07/08/06, MS 11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092,  
Min. Paulo Gallotti, D. J de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix  
Ficher, DL 28/08/06).
3. Recurso especial provido. (STJ, Resp 1303988, Rel. Min. Teori  
Albino Zavascki, DJE de 21.03.2012)

Assim, para os benefícios concedidos até 27/06/97, data anterior à vigência 

da MP n.º 1.523-9/1997, o prazo decenal de fulminação tem início em 28/06/97 (data da 

publicação da MP) e se encerra em 28/06/2007.

Desembargador José Ricardo Porto
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Para os benefícios concedidos a partir  de 28/06/97, o prazo de 10 (dez) 

anos é contado a partir “do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira  

prestação ou quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitó-

ria definitiva no âmbito administrativo”, de acordo com a redação dada pela Medida Provi-

sória n.º 1.523-9/97 ao art. 103 da Lei n.º 8.212/91.

Na hipótese dos autos o benefício foi concedido em 19/04/93 (anteriormente 

à MP 1.523-9/97) e a ação foi ajuizada em 04/02/2010, pelo que forçoso é o reconheci-

mento da decadência do direito à revisão pretendida, pelo decurso do prazo decenal, nos 

termos do posicionamento do E. STJ, que adoto.

Acerca do tema, vale transcrever jurisprudência do Tribunal Regional Fede-
ral, que retrata hipótese semelhante a dos autos, vejamos:

PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO 
DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  DECADÊNCIA.  PRAZO.  
ART. 103 DA LEI N.º 8.213/91. PRAZO DECANDENCIAL NÃO 
SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE, NEM TEM SEU CUR-
SO IMPEDIDO. ARTIGO 207 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O prazo de-
cadencial não se suspende, não se interrompe nem pode ter seu  
curso impedido  de  prosseguimento,  consoante  orientação  juris-
prudencial  e doutrinária já anteriores ao Código Civil  atual,  que 
consolidou essa orientação no artigo 207. 2. A interpretação do 
artigo 103 da Lei n.º 8.213/91 é de que há duas hipóteses para o  
início do prazo decadencial: a primeira contada do primeiro dia do  
mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, nos casos  
de não ter  havido recurso administrativo contra eventual  deferi-
mento parcial; a segunda, contada da decisão definitiva no âmbito  
administrativo do indeferimento de recurso que tenha sido inter-
posto em prazo razoável da data da concessão, que é de trinta  
dias, nos termos do artigo 305 do regulamento da previdência so-
cial (decreto n.º 3.048/99). 3. Portanto, se inconformado com os  
critérios ou elementos utilizados para a concessão do benefício o  
segurado não recorrer no prazo estabelecido no §1.º do art. 305  
do regulamento ( 30 dias), perfectibiliza-se o ato de concessão e  
começa a fluir o prazo decadencial para o ajuizamento da ação ju-
dicial, contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do re-
cebimento da primeira prestação. 4. Assim, qualquer pedido de 
revisão do ato de concessão formulado após o prazo de 30 dias  
não tem o condão de interferir na contagem do prazo decadenci-
al, pois caracterizaria hipótese de suspensão ou interrupção da  
decadência, o que é vedado pela legislação e jurisprudência. Ade-
mais, não haveria sentido na instituição de prazo decadencial se  
este pudesse ser reiniciado a cada novo pedido de revisão da 
concessão, eternizando litígios e indo de encontro à estabilização  

Desembargador José Ricardo Porto
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das decisões administrativas. 5. A presente ação judicial foi inter-
posta quando decorridos mais de dez anos do início do prazo de-
cadencial, nos termos da decisão do STF no re 626.489/se, reco-
nhecendo-se a decadência do direito de revisão. (TRF 4.ª R.; AC 
0019632-48.2014.404.9999;  RS;  Sexta  Turma;  Rel.:  Juiz  Fed.  
Paulo Paim da Silva; Jul. 25/02/2015; DEJF 12/03/2015; Pág. 90) 

Assim, ratifico os termos da monocrática de fls. 93/95 verso, cujos funda-

mentos passo a transcrever:

“Da leitura da inicial,  verifica-se que o postulante requer que a  
autarquia seja condenada a revisar o benefício do auxílio-doença,  
concedido em 02/09/1992, convertendo-o em aposentadoria por  
invalidez,  desde  então,  e,  que  o  INSS  seja  condenado  ao  
pagamento das diferenças encontradas entre o valor efetivamente  
recebido (92%- noventa e dois por cento) e o que entende devido  
(100% - cem por cento).

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  o  magistrado  a  quo,  
condenou o INSS a revisar o benefício do autor para 100%(cem  
por cento) do salário de benefício da previência social,  bem como  
pagar  a  diferença  (retroativa  aos  05  anos  anteriores  ao 
ajuizamento  desta  ação)  acumulada  desde  05  de  fevereiro  de  
2010 até a publicação desta sentença,  devidamente  atualizado  
pelo índice oficial de correção monetária INPC, acrescido de 1% 
de juros de mora, a ser apurado em liquidação de sentença nos  
terrmos do art. 475-A e ss do CPC, com fulcro na Lei n.º 8.213/91  
c/c o Decreto 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social.” (fls.  
60)

Contudo, observa-se, através do documento de fls. 11/13, que ao 
postulante foi concedida auxílio-doença por acidente de trabalho  
(fls.  12)  e  posteriormente,  aposentadoria  por  invalidez,  em  
06/01/93.

Ou seja, o apelado já encontrava-se aposentado desde 1993, não  
havendo  porque condenar  o  apelante  a  proceder  a  revisão do 
benefício.

Ademais,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  o  
entendimento  de  que  o  direito  de  revisão  dos  benefícios  
previdenciários  concedidos  antes  da  vigência  da  Medida  
Provisória n.º 1.523-9/1997 (convertida na Lei n.º 9.528/97) tem 
prazo decadencial de dez anos, com seu termo a quo a partir do  
início da vigência da Medida Provisória.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.  Revisão de benefício. Concessão anterior  
à  Medida  Provisória  nº  1.523-9/97  e  à  Lei  n.  9.528/97.  

Desembargador José Ricardo Porto
5



Agravo Interno n.º 0000091-81.2010.815.0411

Decadência. Termo a quo. Vigência da Lei. Matéria submetida  
ao  rito  do  art.  543-c  do  CPC  (resps  1.309.529/pr  e  
1.326.114/sc).  Decaimento  de  direito  configurado.  Recurso 
Especial provido. (STJ; REsp 1.488.501; Proc. 2014/0266034-
2;  RS;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE  
06/11/2014) 

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO.  CONCESSÃO 
ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523-9/97 E À LEI N.  
9.528/97. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TERMO A QUO DO 
PRAZO  DECADENCIAL.  VIGÊNCIA  DA  LEI.  MATÉRIA  
SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. Em sede de  
recurso  submetido  ao  rito  do  art.  543-c  do  Código  de  
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento  
dos  recursos  especiais  n.  1.309.529/PR  e  n.  1.326.114/SC,  
ambos de relatoria do ministro herman benjamim, consolidou 
o  entendimento  de  que  o  direito  de  revisão  dos  benefícios 
previdenciários  concedidos  antes  da  vigência  da  medida  
provisória  n.  1.523-9/1997  (convertida  na  Lei  n.  9.528/97)  tem 
prazo decadencial de dez anos, com seu termo a quo a partir do  
início  da  vigência  da  referida  medida  provisória.  2.  Agravo  
regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.273.437;  Proc.  
2011/0201271-1;  PE;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  
Cruz; DJE 04/11/2014) 

PREVIDENCIÁRIO.  Agravo  em  Recurso  Especial.  Revisão  de 
benefício. Art. 103 da Lei n. 8.213/91. Redação dada pela Lei n.  
10.839/04. Observância da  decadência. Possibilidade. Aplicação 
a  partir  da  vigência  da  MP  n.  1.523-9/97.  Incidência  sobre  
benefícios  concedidos  anteriormente  à  criação  do  prazo  
decadencial.  Entendimento  assentado  pela  primeira  seção  no 
julgamento do RESP 1.303.988/pe. Tema submetido à sistemática  
do  art.  543-c  do  CPC  no  julgamento  do  RESP  1.309.529/pr.  
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ;  
AREsp 201.823; Proc. 2012/0142538-6; RS; Primeira Turma; Rel.  
Min. Benedito Gonçalves; DJE 31/10/2014) 

Na hipótese, tendo a aposentadoria do apelado sido concedida  
em  06/01/1993,  de  acordo  com  o  documento  de  fls.  13,  e  a  
presente  ação  ajuizada  somente  em  04/02/2010,  conforme 
carimbo  aposto  às  fls.  02,  tenho  que  ocorreu  a  decadência  
prevista no art. 103 d Lei n.º 8.213/91, com redação dada pela  
Medida Provisória 1.523/97. 

Por essas razões, com fulcro no artigo 557, §1.º-A do CPC, pro-
vejo o recurso do INSS para reconhecer a decadência, inver-
tendo-se os ônus da sucumbência, observando-se o disposto no  
art. 12 da Lei de Assistência Judiciária Gratuita.” (fls. 94 v-95 v)

Desembargador José Ricardo Porto
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Repise-se que, no caso, não há de ser aplicada a parte final do art. 103 da 

lei n.º 8.2013/91, eis que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...) Essa disposi-

ção normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido an-

tes de sua vigência. Assim, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o ter-

mo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como  

termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal  

(28/06/1997). Precedentes da Corte Especial  em situação análoga (v.g.:  MS 9.112/DF  

Min. Eliana Calmon, D.J 14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS  

11123, Min. Gilson Dipp, D.J de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo Gallotti, DJ de 06/09/06,  

MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher,  D.L 28/08/06).3.  Recurso Especial  Provido.(RESp  

1.303.988-PE, Min. Teori Albino Zavascki, 1.ª Seção, D.J.: 14/03/2012).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PRE-
VIDENCIÁRIO. Sentença que reconheceu a  decadência do di-
reito autoral à revisão dos benefícios do auxílio-doença e aposen-
tadoria. MP 1.523- 9/1997, convertida na Lei nº 9.528/97. Termo a  
quo para contagem do lapso temporal na data de entrada em vi-
gor da Lei.  Decadência configurada. Direito prejudicado. Re-
curso desprovido. Sentença mantida. (TJPR; ApCiv 1213890-
4; Colombo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo A.  
Espínola; DJPR 09/02/2015; Pág. 201)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA  
NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. MP N. 1523-9/97.  
DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. I - O Supremo Tribunal Fede-
ral, nos autos do RE n. 626.489/SE, reconheceu a repercussão 
geral do tema e, no julgamento do apelo, consolidou seu entendi-
mento para considerar legítima a instituição de prazo decadencial  
para a  revisão de benefício  já  concedido,  com fundamento  no  
princípio da segurança jurídica. II - Sob a premissa consignada no  
acórdão do Pretório Excelso, considerando que a MP foi publica-
da e entrou em vigor em 28/6/97, a primeira prestação superveni-
ente do benefício foi paga em julho de 1997, de modo que o ter-
mo inicial do prazo decadencial é o dia 1º/8/97 e, consequente-
mente, o termo final seria 1º/8/2007. III - Este Sodalício Superior  
Tribunal de Justiça, nos autos de recurso especial julgado sob o  
rito do art.  543-C do CPC, em momento anterior  ao pronuncia-
mento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, decidiu,  
da mesma forma, pela incidência do prazo decadencial previsto  
no art. 103 da Lei n. 8.213/91, acrescido pela MP n. 1.523-9/97,  
convertida na Lei n. 9.528/97, aos benefícios concedidos anterior-

Desembargador José Ricardo Porto
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mente à sua vigência. IV - Consoante enunciado da Súmula n.  
168/STJ, não são cabíveis os embargos de divergência nos casos 
em que a jurisprudência do Tribunal tenha se firmado no mesmo  
sentido do acórdão embargado. V - Agravo regimental improvido.  
(AgRg nos EREsp 1240640/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, S3 – Ter-
ceira Seção, D.J. 11/02/2015)

Assim, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental, para manter inalterada 

a monocrática questionada.

É como voto.   

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do julgamento, além deste relator (com jurisdição limitada), o Exmº. Dr. Ri-
cardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fá-
tima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J07/J04 
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