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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação nº 0000321-57.2011.815.0551

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Maria Luciene Farias Florêncio e outros – Adv. Roseno de 
Lima Sousa.

Apelado: IPSEM – Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Remígio. Procurador: Nobél Nunes Rocha.

Apelado: Município de Remígio.

EMENTA:  APELAÇÃO. PREVIDENCDIÁRIO. 
PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 
POR  FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. 
RECURSO.  AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO 
MÉRITO.  PRETENSÃO  RESISTIDA  NÃO 
DEMONSTRADA  PELOS  RECORRENTES. 
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.
Em regra, a parte não está obrigada a exaurir 
previamente  a  via  administrativa  para 
defender o seu direito judicialmente.
“O  interesse  processual  do  segurado  e  a 
utilidade  da  prestação  jurisdicional 
concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de 
recebimento do requerimento ou b) negativa 
de concessão do benefício previdenciário, seja 
pelo  concreto  indeferimento  do  pedido,  seja 
pela  notória  resistência  da  autarquia  à  tese 
jurídica esposada”. Ministro Humberto Martins.
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Não tendo a parte demonstrado nos autos que 
existe pretensão resistida em relação ao órgão 
previdenciário encarregado de analisar pedido 
de  aposentadorias  ou  pensões,  deve  ser 
mantida decisão que extinguiu o processo sem 
resolução  do  mérito,  por  falta  de  interesse 
processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Maria  Luciene  Farias  Florêncio e  seus  dois  filhos 
menores  Rostã  Farias  Florêncio e  Joênia  de  Farias  Florêncio 
interpuseram Apelação hostilizando  a Sentença  proferida  pelo  Juízo  de 
Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Remígio  PB  nos  autos  de  Ação 
Ordinária de Concessão de Pensão por Morte por eles ajuizada contra o 
Município de Remígio e o IPSEM.

Alegaram serem viúva e filhos de Antônio Florêncio, que 
faleceu no dia 10 de junho de 2008 e era servidor público municipal, e que 
o regime de previdência do Município demandado prevê a hipótese de 
pensão por morte em seus Arts. 164, 185, 186, 188 e 189.

No curso da demanda o Magistrado determinou que os 
Promoventes  emendassem  a  inicial  para  incluírem  no  polo  passivo  o 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Remígio, que foi 
atendo, regularizando-se a formação angular do processo (fls. 190).

O  Município  de  Remígio  não  apresentou  contestação 
(fls. 189), enquanto que o IPEN ofereceu defesa arguindo, apenas, a falta 
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de interesse processo por que não terem os Autores apresentado prévio 
requerimento administrativo (fls. 196/199).

Na  Sentença  (fls.  215/220),  a  Magistrada,  ao 
fundamento  de  que  o  ingresso  de  ações  diretamente  no  Judiciário, 
relativas  a  questões  previdenciárias,  sem  prévio  requerimento 
administrativo, enseja extinção do processo por falta de interesse de agir; 
embora o Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura o livre acesso 
ao Judiciário, a lesão ou ameaça a direito do preceito constitucional não se 
presume; a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais tem admitido 
de forma pacífica que, nas causas de interesse previdenciário, a ausência 
de prévio requerimento administrativo autoriza a extinção do processo por 
falta de interesse processual e que o órgão previdenciária do Município de 
Remígio contestou apenas esse ponto,  acolheu a arguição do IPSEM e 
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 
267, VI, do CPC.

Nas  razões  recursais  (fls.  225/228),  os  Apelantes 
arguiram que nos autos restou demonstrado o direito à pensão por morte 
decorrência  do  falecimento  do  esposo  e  genitor  e  que,  embora  não 
tenham feito requerimento administrativo antes de ajuizarem a demanda, 
esta ausência não seria impedimento da via judicial, conforme orientação 
jurisprudencial que colacionou ao processo.

Pugnaram pelo provimento do Recurso para que fosse 
reformada  a  Sentença,  determinando  o  retorno  dos  autos  para  o  seu 
regular processamento.

O  Município  de  Remígio  ofereceu  Contrarrazões  (fls. 
236/238), arguindo que falta aos Apelante interesse de agir, visto que não 
apresentaram  requerimento  administrativo  para  que  o  seu  órgão 
previdenciário apreciasse o pedido.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Remígio não ofereceu contrarrazões (fls. 242).
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A  procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
249/250), sem opinar a respeito do mérito da causa, por entender que 
inexiste interesse que imponha a intervenção obrigatória prevista no Art. 
82 do CPC.

É o breve relatório.

V O T O

Os  Apelantes  postularam  diretamente  no  Poder 
Judiciário pensão por morte do cônjuge e genitor, que era servidor público 
do  Município  Recorrido,  e  como a  Sentença  extinguiu  o  processo  sem 
análise  do  mérito,  defendem  no  Recurso  que  a  Constituição  Federal 
assegura em seu Art. 5º, XXXV, a garantia de que a lei não excluirá da 
apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Entendeu  o  Magistrado  que  primeiro  deveriam  os 
Apelantes  postularem administrativamente  a  pensão  por  morte,  e  não 
logrando êxito no pleito só então poderia recorrer ao Judiciário, visto que 
não autos não restou demonstrado que o órgão público encarregado de 
analisar pleitos de aposentadorias e pensões não foi provocado, e como o 
IPSEM  não  impugnou  na  contestação  as  arguições  e  as  provas  dos 
Promoventes, não estaria caracterizada a pretensão resistida.

Percebe-se  dos  autos  que  o  IPSEM  é  o  órgão 
previdenciário com função precípua de analisar pedidos de aposentadorias 
e pensões relativas aos servidores do Município de Remígio, e como tal, a 
princípio, os pedidos de aposentadoria devem ser a ele endereçados, visto 
que não há razão para se retirar de um órgão específico a função a ele 
atribuída.

A jurisprudência do STJ vem firmando entendimento de 
que é necessário  prévio requerimento administrativo,  notadamente nos 
casos em que não há notória resistência do órgão previdenciário.

Nesse sentido:
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PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
AÇÃO  CONCESSÓRIA  DE  BENEFÍCIO. 
PROCESSUAL  CIVIL.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO. 
INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO 
CPC).  PRÉVIO  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA.
1.  Hipótese em que,  na origem, o segurado 
postulou ação com o escopo de obter benefício 
previdenciário  sem  ter  requerido 
administrativamente  o  objeto  de  sua 
pretensão.
2. A presente controvérsia soluciona-se na via 
infraconstitucional,  pois  não  se  trata  de 
análise  do  princípio  da  inafastabilidade  da 
jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes 
do STF.
3. O interesse de agir ou processual configura-
se com a existência do binômio necessidade-
utilidade  da  pretensão  submetida  ao  Juiz.  A 
necessidade  da  prestação  jurisdicional  exige 
demonstração  de  resistência  por  parte  do 
devedor da obrigação, mormente em casos de 
direitos potestativos, já que o Poder Judiciário 
é via destinada à resolução de conflitos.
4. Em regra, não se materializa a resistência 
do  INSS  à  pretensão  de  concessão  de 
benefício  previdenciário  não  requerido 
previamente na esfera administrativa.
5.  O  interesse  processual  do  segurado  e  a 
utilidade  da  prestação  jurisdicional 
concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de 
recebimento do requerimento ou b) negativa 
de concessão do benefício previdenciário, seja 
pelo  concreto  indeferimento  do  pedido,  seja 
pela  notória  resistência  da  autarquia  à  tese 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                         



Processo nº. 0000321-57.2011.815.0551

jurídica esposada.
6.  A  aplicação  dos  critérios  acima  deve 
observar  a  prescindibilidade  do  exaurimento 
da via administrativa para ingresso com ação 
previdenciária, conforme as Súmulas 89/STJ e 
213/ex-TFR. 
7. Agravo Regimental provido.
(AgRg  no  AREsp  152.247/PE,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro 
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 17/05/2012, DJe 08/02/2013)

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR 
IDADE. RURAL. INTERESSE DE AGIR.
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
QUESTÃO  DECIDIDA  À  LUZ  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  NÃO 
CONHECIMENTO.
1. A Segunda Turma desta Corte firmou o 
entendimento  de  que  o  interesse 
processual do segurado e a utilidade da 
prestação  jurisdicional  concretizam-se 
nas  seguintes  hipóteses:  recusa  de 
recebimento  do  requerimento;  negativa 
de concessão do benefício previdenciário, 
seja  pelo  concreto  indeferimento  do 
pedido,  seja  pela  notória  resistência  da 
autarquia à tese jurídica esposada.
Precedente  específico:  REsp  1.310.042/PR, 
Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julgado  em 
15/5/2012, DJe 28/5/2012.
2.  A questão sobre a necessidade de prévio 
requerimento administrativo foi decidida à luz 
do  art.  5º,  XXXV,  da  Constituição  da 
República, a revelar o incabimento do recurso 
especial,  sob  pena  de  usurpação  da 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                         



Processo nº. 0000321-57.2011.815.0551

competência do Pretório Excelso.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  283.743/AL,  Rel.  Ministro 
CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado 
em 16/04/2013, DJe 26/04/2013)

Em outros julgados daquela Corte, entenderam os Srs. 
Ministros que há necessidade de demonstração da notória resistência do 
órgão previdenciário, conforme se infere do conteúdo dos precedentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.  BENEFÍCIO.  ATIVIDADE 
RURAL.  PRÉVIO  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  INTERESSE  DE  AGIR 
PRESUMIDO.
1.  Apesar  de  o  STF  ter  reconhecido  a 
repercussão  geral  do  tema  objeto  de 
controvérsia, isso não se mostra suficiente a 
sobrestar os recursos especiais que tramitam 
neste Tribunal Superior.
2.  A  Segunda  Turma  desta  Corte  firmou  o 
entendimento  de  que  o  interesse  processual 
do  segurado  e  a  utilidade  da  prestação 
jurisdicional  concretizam-se  nas  seguintes 
hipóteses:  recusa  de  recebimento  do 
requerimento;  negativa  de  concessão  do 
benefício  previdenciário,  seja  pelo  concreto 
indeferimento  do  pedido,  seja  pela  notória 
resistência  da  autarquia  à  tese  jurídica 
esposada.
Precedente  específico:  REsp  1.310.042/PR, 
Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julgado  em 
15/5/2012, DJe 28/5/2012.
3. No caso concreto, o acórdão recorrido 
verificou  estar-se  diante  de  notória 
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resistência da autarquia à concessão do 
benefício  previdenciário,  a  revelar 
presente o interesse de agir do segurado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1331251/PR,  Rel.  Ministro 
CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado 
em 16/04/2013, DJe 26/04/2013).

PREVIDENCIÁRIO.   PROCESSUAL  CIVIL. 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  REPERCUSSÃO  GERAL 
RECONHECIDA NO RE 631.240/MG.
SOBRESTAMENTO  INCABÍVEL  EM  SEDE  DE 
RECURSO  ESPECIAL.  TRABALHADOR  RURAL. 
DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO 
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  NOTÓRIA 
RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA.  AGRAVO NÃO 
PROVIDO.
1.  É  cediço  que  "o  reconhecimento  de 
repercussão geral  pelo Excelso Pretório,  com 
fulcro no art. 543-B do CPC, não tem o condão 
de  sobrestar  o  julgamento  dos  recursos 
especiais em tramitação nesta Corte" (EDcl no 
AgRg  no  REsp  1.137.447/RS,  Rel.  Min.  OG 
FERNANDES, Sexta Turma, DJe 7/2/13).
2. O entendimento predominante no Superior 
Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa 
de prévio requerimento administrativo para o 
ingresso  na  via  judicial  que  objetive  a 
percepção  de  benefício  previdenciário, 
afastando-se  a  alegação  de  ausência  de 
interesse de agir.
3. Não se olvida que a Segunda Turma possui 
compreensão de que "o interesse processual 
do  segurado  e  a  utilidade  da  prestação 
jurisdicional  concretizam-se  nas  seguintes 
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hipóteses:  recusa  de  recebimento  do 
requerimento;  negativa  de  concessão  do 
benefício  previdenciário,  seja  pelo  concreto 
indeferimento  do  pedido,  seja  pela  notória 
resistência  da  autarquia  à  tese  jurídica 
esposada" (AgRg no AREsp 283.743/AL, Rel. 
Min.  CASTRO  MEIRA,  Segunda  Turma,  DJe 
26/4/13).
4.  A compreensão adotada pela Segunda 
Turma  em  nada  altera  a  conclusão 
acolhida  nestes  autos,  porquanto  é 
sabido  que  o  INSS  indefere  benefício  a 
trabalhador  rural  sem  início  de  prova 
material,  cujo  reconhecimento  ora  se 
postula.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  304.348/SE,  Rel.  Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013).

O  caso  concreto  se  alinha  aos  requisitos  da 
jurisprudência  do STJ,  visto  que não houve recusa de recebimento  do 
requerimento,  negativa  de  concessão  do  benefício  previdenciário  em 
relação à tese jurídica exposta na inicial e os Apelantes não demonstraram 
hipótese de notória resistência do órgão previdenciário.

Acrescente-se  que  o  IPSEM  não  contestou  os 
argumentos da inicial, o que demonstra ausência de pretensão resistida.

Assim,  acolho  a  arguição  de  falta  de  interesse 
processual,  arguida  nas  Contrarrazões  do  Município  de  Remigio,  para 
manter a Sentença em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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