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APELAÇÃO  CÍVEL.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  JULGAMENTO
DO  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PARA
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  DESNECESSIDADE.
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE
ORIGEM  PARA  REGULAR
PROCESSAMENTO.  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO
PROVIDO. 

-  “A Constituição Federal  de 1988,  diferentemente
da  anterior,  afastou  a  necessidade  da  chamada
jurisdição condicionada ou instância administrativa
de  curso  forçado,  pois  já  se  decidiu  pela
inexigibilidade  de  exaurimento  das  vias
administrativas para obter o provimento judicial (RP
60/224),  uma  vez  que  excluiu  a  permissão  que  a
Emenda Constitucional nº 7 à Constituição anterior
estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso
em  juízo  à  exaustão  das  vias  administrativas,
verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao
Poder  Judiciário.”  (MORAES,  Alexandre  de.
Constituição  do  Brasil  interpretada  e  Legislação
Constitucional. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 213-
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214).

-  “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”  (Superior Tribunal de Justiça;
AgRg-AREsp  217.611;  2012/0171069-1;  Primeira
Turma;  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima;  DJE
04/06/2013).

Vistos.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Eliel  Antônio  da
Silva em face da sentença (fls. 71/76) que, nos autos da “Ação Previdenciária
de  Auxílio-Acidente”  ajuizada  em face  do  Instituto  Nacional  do  Seguro
Social – INSS, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, apresentada a
respectiva ementa o seguinte teor:

“BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.  AUSÊNCIA DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.  ACOLHIMENTO.  AFRONTA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  INAFASTABILIDADE  DO
JUDICIÁRIO  E  DO  ACESSO  À  JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Não  cabe  ao  Poder  Judiciário  substituir  a
administração  previdenciária,  sendo  necessário  o
prévio  requerimento  administrativo  para  o
ajuizamento  da  ação  que  pleiteia  benefício
previdenciário.
O  princípio  da  inafastabilidade  do  Judiciário,
previsto no art. 5º, XXXV, não deixou de recepcionar
a previsão do Código de Processo Civil no sentido de
que o interesse de agir é uma das condições para a
demanda,  porquanto  é  da  natureza  do  processo  a
apresentação  de  pretensão  resistida,  ou  seja,  de
lide”. 

Inconformada, a parte demandante interpôs Recurso Apelatório
(fls. 78/83), em cujas razões defende a preliminar de nulidade da sentença, sob
o argumento de que contradição e  erro de fundamentação na sentença.  No
mérito  do  apelo,  alega  a  desnecessidade  de  requerimento  às  vias
administrativas,  ressaltando  a  incidência  do  princípio  constitucional  da
inafastabilidade da jurisdição, invocando a Súmula nº 89 do Superior Tribunal
de Justiça. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, em assim não
se  entendendo,  pelo  provimento  do  apelo  para  reforma  da  sentença  e
afastamento da necessidade de exaurimento da via administrativa.

Apelação Cível nº 0000694-05.2011.815.0611 2



Apesar  de  devidamente  intimada,  a  autarquia  previdenciária
não ofertou contrarrazões (fls. 86v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 112/113), manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos.

- Da Preliminar de Nulidade

De  antemão,  cumpre  registrar,  no  que  se  refere  à  alegada
nulidade  processual  por  contradição  ou  erro  de  fundamentação,  afigura-se
manifestamente improcedente a preliminar arguida pela parte recorrente.

Isso porque, para que se configure um vício de nulidade por
erro de fundamentação, não basta o mero equívoco existente no âmbito da
sentença quanto à nomenclatura da ação no âmbito do relatório do julgado, ou
mesmo a algum ato processual praticado durante o trâmite procedimental. 

Com  efeito,  o  apelante  sustenta  o  erro  material  no  relato
processual  efetivado pela  juíza singular  –  referindo-se  tratar  ser a  ação de
“aposentadoria rural por idade” – bem como o equívoco quando afirmou a
magistrada,  ainda  no  relatório,  que  o  recorrente  deixou escoar  o prazo  do
despacho  que  determinou  a  juntada  de  cópia  de  indeferimento  de  pedido
administrativo. Tais circunstâncias, contudo, não têm o condão de revestir de
nulidade  o  ato  decisório  proferido  de  forma  devidamente  fundamentada,
extinguindo o feito sem julgamento meritório, por entender ausente o interesse
de agir.

Dessa  forma,  haja  vista  a  manifesta  improcedência  do
argumento prefacial, REJEITO a preliminar de nulidade arguida. 

 
- Do Mérito

Como relatado, verifica-se que a magistrada de base extingui o
presente feito  previdenciário sob o fundamento  de que inexiste  o  interesse
processual de agir da parte demandante, porquanto não comprovou o prévio
requerimento administrativo do benefício postulado por meio da peça exordial.

Sobre o tema, é amplamente majoritária a jurisprudência dos
Tribunais pátrios no sentido de que, em respeito à garantia fundamental da
inafastabilidade da jurisdição, não se pode negar a prestação jurisdicional sob
o fundamento de inexistir interesse de agir processual estampado pela ausência
de prévio requerimento em via administrativa.
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Já é entendimento, há tempos consolidado, de que o particular
não  necessita  requerer  administrativamente  um  direito  seu,  podendo,  sim,
buscar junto ao Judiciário que lhe seja assegurado o bem da vida pretendido
sem quaisquer condicionamentos estatais burocráticos.

O professor Alexandre de Moraes assevera que o constituinte
brasileiro consolidou a inexistência da Jurisdição Condicionada ou Instância
Administrativa de Curso Forçado, ressaltando que:

“A Constituição Federal de 1988, diferentemente da
anterior,  afastou  a  necessidade  da  chamada
jurisdição condicionada ou instância administrativa
de  curso  forçado,  pois  já  se  decidiu  pela
inexigibilidade  de  exaurimento  das  vias
administrativas para obter o provimento judicial (RP
60/224),  uma  vez  que  excluiu  a  permissão  que  a
Emenda Constitucional nº 7 à Constituição anterior
estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso
em  juízo  à  exaustão  das  vias  administrativas,
verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao
Poder  Judiciário.”  (MORAES,  Alexandre  de.
Constituição  do  Brasil  interpretada  e  Legislação
Constitucional. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 213-
214). (grifo nosso).

De  igual  forma,  revela-se  dominante  o  entendimento  do
Supremo Tribunal Federal:

BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  -  ACESSO  AO
PODER  JUDICIÁRIO  -  EXAURIMENTO  DA VIA
ADMINISTRATIVA  -  PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL  À  AFERIÇÃO  DO  INTERESSE
DE AGIR DO BENEFICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA
- AGRAVO DESPROVIDO.
1.  Não  há  previsão,  na  Lei  Fundamental,  de
esgotamento da fase administrativa como condição
para aquele que pleiteia o reconhecimento de direito
previdenciário  ter  acesso  ao  Poder  Judiciário.  Ao
contrário da Carta pretérita, a atual não agasalha
cláusula em branco, a viabilizar a edição de norma
ordinária com disposição em tal sentido. A própria
Constituição  Federal  contempla  as  limitações  ao
imediato acesso ao Judiciário, quando, no tocante ao
dissídio  coletivo,  a  cargo  da  Justiça  do  Trabalho,
estabelece  ser  indispensável  o  término  da  fase  de
negociação  e,  relativamente  a  conflito  sobre
competição  ou  disciplina,  preceitua  que  o
interessado deve antes provocar a Justiça Desportiva
- artigos 114, § 2º, e 217, § 1º, ambos do Diploma
Maior.  […]  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.
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2. Conheço deste agravo e o desprovejo.
3.  Publiquem.  Brasília,  29  de  novembro  de
2012.Ministro MARÇO AURÉLIO, Relator.
(STF -  ARE:  683374 DF ,  Relator:  Min.  MARCO
AURÉLIO,  Data  de  Julgamento:  29/11/2012,  Data
de  Publicação:  DJe-238  DIVULG  04/12/2012
PUBLIC 05/12/2012). (grifo nosso).

Portanto,  não  há  necessidade de  requerimento prévio,  na via
administrativa,  eis que o direito de ação é constitucionalmente garantido,  à
vista do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição da República:  “...a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Logo, a manifestação do Judiciário não fica condicionada a pedido prévio de
providências a uma das partes. 

Acerca do tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a
direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá
interesse  de  agir,  porque,  ainda  que  exista  a
possibilidade de obtenção do bem da vida por meios
alternativos  de  solução  de  conflitos,  ninguém  é
obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por
essas vias alternativas” (In NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Rio
de Janeiro. Forense. Método. Ano: 2010.p. 87)

Da  mesma  forma,  em  se  tratando  especificamente  de  ações
previdenciárias,  o  entendimento  da  prescindibilidade  de  requerimento
administrativo é atestado pelos arestos,  consoante se observa nos seguintes
julgados, sendo o primeiro oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
REPERCUSSÃO  GERAL RECONHECIDA NO  RE
631.240/MG.  SOBRESTAMENTO  INCABÍVEL  EM
SEDE  DE  RECURSO  ESPECIAL.  AUXÍLIO-
ACIDENTE  CESSADO  ADMINISTRATIVAMENTE.
DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.  CONFLITO
DE INTERESSES  EVIDENCIADO.  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
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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
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, na medida
em  que  o  segurado  estava  em  gozo  de  benefício
acidentário, cessado administrativamente, razão pela
qual não há como negar o conflito de interesses. 5.
Agravo regimental não provido”. (Superior Tribunal
de  Justiça  STJ;  AgRg-AREsp  217.611;
2012/0171069-1; Primeira Turma; Rel. Min. Arnaldo
Esteves  Lima;  DJE  04/06/2013;  Pág.  607).  (grifo
nosso).

E:

“ACIDENTE  DO  TRABALHO  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. A jurisprudência é pacífica no
sentido de que inexigível não apenas o exaurimento,
como o simples pleito prévio na via administrativa.
Submissão do relator, que tem convicção em sentido
contrário. ACIDENTE DO TRABALHO ACIDENTE
TÍPICO  SEQUELA  DE  LESÃO,  ACARRETANDO
MAIOR  ESFORÇO  NA  FUNÇÃO  HABITUAL
AUXÍLIO SUPLEMENTAR DE 20%.  Comprovado,
pericialmente,  que  o  autor  apresenta  sequelas  de
acidente em serviço, fruto de infortúnio ocorrido na
vigência  da  Lei  nº  6.367/76,  com  incapacitação
parcial,  mostra-se  cabível  a  concessão  do  auxílio
suplementar  de  20%.  Sentença  de  procedência
mantida.  Recurso  autárquico  improvido.  Remessa
necessária  acolhida  em  parte”.  (TJ-SP;  APL
0051258-57.2003.8.26.0224;  Ac.  7310564;
Guarulhos;  Décima  Sexta  Câmara  de  Direito
Público;  Rel.  Des.  Valter  Alexandre  Mena;  Julg.
28/01/2014; DJESP 19/02/2014). (grifo nosso).

Nesse contexto,  merece  ser  cassada a  sentença prolatada em
primeiro  grau,  tendo  em  vista  que  a  exigência  de  esgotamento  da  via
administrativa viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça.

Noutro aspecto, o §3º do art. 515 do Código de Processo Civil
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autoriza ao juízo  ad quem  julgar desde logo a lide, se a causa versar sobre
questão  exclusivamente  de  direito  e  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento. A esse respeito, doutrina Cândido Rangel Dinamarco que:

"(...) o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa
oportunidade  será  o  mesmo  que  faria  se  houvesse
mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele
recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele,
tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade
apresentada  pelo  §3º do  art.  515 do  Código  de
Processo Civil nada mais é que um atalho, legitimado
pela  aptidão  a  acelerar  os  resultados  do  processo  e
desejável  sempre  que  isso  for  feito  sem  prejuízo  a
qualquer  das  partes:  ela constitui  mais  um lance  da
luta  do  legislador  contra  os  males  do  tempo  e
representa a ruptura de um velho dogma, o do duplo
grau  de  jurisdição,  que  por  sua  vez  só  se  legitima
quando  for  capaz  de  trazer  benefícios,  não demoras
desnecessárias".  (DINAMARCO,  Cândido  Rangel.
Nova era do processo civil. 1ª ed. São Paulo: Malheiros
editores, 2004. p. 171).

Contudo,  no  caso  vertente,  observa-se  que  o  feito  não  se
encontra maduro para julgamento, uma vez que a ré sequer foi citada para
apresentar contestação. 

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se  analisa, o legislador pátrio, no §1º-A do art.  557 do Código de
Processo Civil, possibilitou a atribuição de uma maior celeridade ao deslinde
dos feitos, estabelecendo a faculdade de o Relator do processo dar provimento,
de forma monocrática, ao recurso contra decisão que se encontre em manifesto
confronto  com jurisprudência  dominante  de  Tribunais  Superiores.  É  o  que
ocorre na hipótese vertente.

Diante do exposto, conheço do recurso e,  com fundamento no
art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, em plena sintonia com o parecer
ministerial, DOU-LHE  PROVIMENTO para  cassar  a  sentença,
determinando  o  retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem  para  o  regular
processamento do feito. 

P. I.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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