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AGRAVO  INTERNO. PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  PROPOSTA  EM
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  VIA  ELEITA
INADEQUADA.  SERVIDOR  ESTADUAL
INVESTIDO  NA  FUNÇÃO  DE  DEFENSOR
PÚBLICO  ANTES  DA  FORMULAÇÃO  DA
ASSEMBLEIA  CONSTITUINTE  DE  1987.
COMPROVAÇÃO.  OPÇÃO  PELA  CARREIRA
ANTERIOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART.
22,  DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS.
INEXISTÊNCIA.  DIREITO  ASSEGURADO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
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interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o servidor investido na função de De-
fensor Público até a data da instalação da Assembleia
Nacional  Constituinte  pode  optar  pela  carreira  da
Defensoria, independentemente da forma da investi-
dura originária ou do prazo trabalhado, conjuntura
apta a deferir o pedido do autor e a julgar monocrati-
camente o recurso outrora interposto pelo Estado da
Paraíba.

- É de se rejeitar os argumentos lançados neste recur-
so, quando as razões do inconformismo limitam-se a
revolver a matéria já apreciada,  não apontando ade-
quadamente o desacerto do pronunciamento judicial
combatido.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  204/208,
interposto pelo Estado da Paraíba, combatendo a decisão monocrática de fls. 190/202,
que, com fundamento no princípio do paralelismo das formas, bem como no art. 557,
caput, do Código de Processo Civil, rejeitou os Embargos de Declaração opostos nos
autos  da  Ação  Ordinária  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Cobrança,  intentada  por
Antônio Nery de Luna Freire.
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Em suas razões, o recorrente evidencia o seu intento
de promover o efeito  regressivo do reclamo,  e  também, o prequestionamento da
matéria constitucional, precisamente os art. 37, II da Constituição Federal e art. 22, do
ADCT,  sustentando,  no  mérito,  a  inexistência  de  direito  ao  reenquadramento  no
cargo de Defensor Público Estadual pelo agravado, conquanto afronta o princípio
obrigatório do concurso público advindo da Constituição Federal de 1988.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais  de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Primeiramente, por não ser a via eleita o meio hábil a
se rediscutir a matéria como supõe o recorrente. Nesse viés, colaciono jurisprudência
deste sodalício segundo a qual rebate a reiteração de temáticas em sede de agravo
interno:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO
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INTERPOSTO  EM  FACE  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  À
REMESSA  NECESSÁRIA.  TEMPESTIVIDADE.
PACIENTE  SEM  CONDIÇÕES  FINANCEIRAS
PARA  AQUISIÇÃO  DO  FÁRMACO.  DIREITO  À
VIDA  E  À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO.
GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO MANTIDO.
ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC.  PROVIMENTO
NEGADO AO AGRAVO. Por ser a saúde matéria de
competência  solidária  entre  os  entes  federativos,
pode  a  pessoa  acometida  de  doença  exigir
medicamentos de qualquer um deles.  É solidária a
responsabilidade  entre  união,  estados-membros  e
municípios quanto às prestações na área de saúde.
Precedentes. (RE 627411 AGR, relator(a): Min. Rosa
weber,  primeira  turma,  julgado  em  18/09/2012,
processo  eletrônico  DJE-193  divulgado  em  01-10-
2012,  publicado  em  02-10-2012).  A  negativa  de
fornecimento  de  um  medicamento  de  uso
imprescindível  para  o  (a)  autor  (a),  cuja  ausência
gera  risco  à  saúde,  é  ato  que  viola  a  Constituição
Federal,  pois  vida  e  a  saúde  são  bens  jurídicos
constitucionalmente  tutelados  em  primeiro  plano.
Não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo
capaz  de  alterar  o  convencimento  já  manifestado
quando da decisão recorrida, é de ser conservado na
íntegra  o  entendimento  monocrático  que  negou
seguimento a remessa e ao recurso ex vi do disposto
no  artigo 557, caput, do CPC. (TJPB; Rec. 0006941-
68.2013.815.0631;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB
24/02/2015; Pág. 12) - negritei.
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E,

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SEGUIMENTO
NEGADO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  INCONFOR-
MISMO.  PONTOS  DEVIDAMENTE
ENFRENTADOS.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.  O  agravo  interno  cuida-se  de
uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra
decisão  monocrática  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva  proferida  pelo  relator.  É  de  se  manter  a
decisão  monocrática  que,  nos  termos  do  art.  557,
caput,  do  CPC, nega  seguimento  ao  recurso,
mormente  quando  as  razões  do  agravo  interno
limitam-se a revolver a matéria já apreciada. (TJPB;
AI  2007557-25.2014.815.0000;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  João Batista Barbosa;
DJPB 05/12/2014; Pág. 17) - sublinhei.

Com  essas  considerações,  ratifico  igualmente  a
decisão agravada de fls. 190/202,  com destaque para a possibilidade de opção pelo
cargo de Defensor Público, nos moldes do art. 22, do ADCT, da Constituição Federal
e art. 24, §1º, do ADCT, da Constituição Estadual:

No presente caso, postula a reforma da decisão, de
fls. 163/177, a fim de fazer valer seu argumento, no
tocante à impossibilidade de Antônio Nery de Luna
Freire  obter o seu reenquadramento como Defensor
Público,  previsto  nos art.  22,  do  ADCT,  da
Constituição  Federal  e  art.  24,  §1º,  do  ADCT,  da
Constituição Estadual.
Data  venia,  a  abordagem  acerca  da  temática  em
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debate,  restou  clara  e  detida  no  decisum recorrido,
senão vejamos:
O cerne da questão posta a desate cinge-se a saber se
Antônio  Nery  de  Luna  Freire  tem  direito  a  ser
reenquadrado  no  cargo  de  Defensor  Público  do
Estado da Paraíba, com o pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
A  resposta  a  tal  questionamento  perpassa  pela
análise de duas situações.
A  primeira,  é  a  regra  do  art.  22,  do  ADCT,  da
Constituição Federal, segundo o qual  “é assegurado
aos defensores públicos investidos na função até a
data  de  instalação  da  Assembleia  Nacional
Constituinte o direito de opção pela carreira, com a
observância  das  garantias  e  vedações  previstas  no
art. 134, parágrafo único, da Constituição Federal”.
A  remanescente,  aplicada  pela  sentenciante,  diz
respeito  ao  art.  24,  §1º,  do  ADCT da  Constituição
Estadual, cuja transcrição não se dispensa:
Art.  24. A  Procuradoria  de  Assistência  Judiciária
passa  a  denominar-se  Procuradoria-Geral  da
Defensoria  Pública,  englobando  as  atribuições  da
Advocacia  de  Ofício  e  da  Defensoria  Pública  do
Estado.
§1º É assegurado aos atuais Advogados de Ofício e
aos  Defensores  Públicos,  investidos  na  função  na
data  da  promulgação  desta  Constituição,  e  aos
Assistentes  Jurídicos  atualmente  em  exercício  na
Procuradoria  de  Assistência  Judiciária  desde  que
contem mais de cinco anos no desempenho de suas
funções,  o  direito  de  opção  pela  carreira,  com  a
observância  das  garantias  e  vedações  previstas  no
artigo 134, parágrafo único da Constituição Federal e
da Legislação Complementar, respeitados os direitos
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adquiridos  e  os  princípios  da  precedência  e  da
hierarquia funcional. 
Frente  a  sobreposição  do  preceptivo  constitucional
federal,  não  há  como  se  manter  o  entendimento
proferido  pela  magistrada,  ao  estabelecer  o  limite
temporal  de  cinco  anos,  com  base  no  texto  da
Constituição  Estadual  da  Paraíba,  extirpando  o
direito  do  apelante  a  ser  reenquadrado  no  cargo
almejado, a saber, Defensor Público.
Destarte, a reforma da decisão nesse tópico é medida
que se impõe, senão vejamos.
Com  efeito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  o
Supremo  Tribunal  Federal  sedimentaram
posicionamento diverso do adotado no provimento
combatido,  este  último  enfrentando  a  questão,
inclusive,  mediante  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade.
Nessa temática, ao proferir o julgamento da ADI nº
1199-ES, a Corte Suprema, guardiã da Constituição
Federal,  pontuou  que  “esse  dispositivo
constitucional  (art.  22  do  ADCT)  previa  norma
excepcional de transição, destinada, ao que parece, a
garantir  recursos  humanos  para  o  funcionamento
das  defensorias  públicas  em  sua  conformação
determinada no artigo 134 da Constituição”. 
Logo, mostrou-se evidenciado que o predito art. 22,
considerado norma de transição,  teve  o  desiderato
de garantir  o  funcionamento  das  Defensorias
Públicas,  em  consonância  com  o  novo  regime
constitucional, que, à luz, do art. 134, sacramentava a
Defensoria  Pública  como  “instituição  essencial  à
função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do art.  5º, LXXIV”, além de
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promover  segurança  jurídica  aos  então  servidores
lotados  no  aludido  órgão.  Não  podendo  a  nossa
Constituição  Estadual  restringir  a  finalidade  do
dispositivo constitucional federal.
Em diapasão diverso, também merece registro que o
dispositivo  do  Ato  de  Disposição  Constitucionais
Transitórias  da  Constituição  Federal  fala  em
“defensores públicos investidos na função até a data da
instalação  da  Assembleia  Nacional  Constituinte”,
ou seja, é necessária a investidura na função e, além
disso, que já tivesse ocorrido até a data da instalação
da  Assembleia  Nacional  Constituinte,  requisitos
esses  cabalmente  comprovados  pelo  recorrente,
conforme se colhe da farta documentação acostada
às fls. 22/93.
Nesse viés, apesar de o diploma como bacharel datar
de  20 de dezembro de 1986,  mostra-se extreme de
dúvida que o apelante, em  1º de fevereiro de 1987,
termo  ad  quem da  instalação  da  Assembleia
Constituinte,  labutava  nos  quadros  da
Administração Pública estadual desde 1º de junho de
1982, fls. 22 e 25, e como Defensor Público, nos anos
de 1986 e 1987, consoante declarações, de fls. 39/42.
(…)
Definido o direito ao reenquadramento, passemos a
analisar  a pretensão referente aos danos de ordem
material e moral, respectivamente.
A  propósito  da  cobrança  das  diferenças  salariais
entre  o  salário  de  Defensor  Público  e  o  percebido
pelo  recorrente,  desde  a  data  do  requerimento
realizado em 2010, sob a rubrica de dano material, a
ser apurada em sede de cumprimento de sentença,
assiste razão ao insurgente.
Desse modo, ficou atestado que, por intermédio da
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ação judicial nº 075.2009.005.220-2, o recorrente teve
direito  a  ser  reintegrado  ao  Estado  da  Paraíba,
ulteriormente lotado na Secretaria de Administração,
matrícula  nº  80.218-8,  e,  com  o  direito  ao
reenquadramento, postula a diferença salarial.
Com  a  reintegração,  de  fato,  nasce  para  o
irresignado,  a  garantia  de  ver  ressarcido  os  danos
materiais,  tendo  sua  súplica  respaldo  no  art.  402,
Código  Civil,  haja  vista  que,  “As  perdas  e  danos
devidas  ao  credor  abrangem,  além  do  que
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de
ganhar”.
Sobre  tema,  oportuno  transcrever  o  magistério  de
Caio Mário da Silva Pereira:
As perdas e danos não poderão ser arbitrários. Não
pode o credor receber,  a esse título, qualquer lucro
hipotético.  Somente  lhe  cabe,  com  fundamento  na
reparação, receber, como benefício de que o dano o
privou,  aquilo  que  efetivamente  decorreu  do  fato
imputável,  e os lucros cessantes por efeito direto e
imediato  do  descumprimento  da  obrigação.  (In.
Instituições de Direito Civil, vol. II, 15ª ed., Forense,
p. 238).
O  valor  dessa  condenação  será  arbitrada  em
liquidação, com a correspondente correção, ficando,
desde já, configurado o direito de receber os danos
materiais  perseguidos,  até  mesmo em atendimento
ao  art.  884,  caput,  da  mesma  diplomação,  ao
consignar  “Aquele  que,  sem  justa  causa,  se
enriquecer  à  custa  de  outrem,  será  obrigado  a
restituir  o  indevidamente  auferido,  feita  a
atualização dos valores monetários”.
Entrementes, não merece acolhimento a pretensão de
receber  danos  morais,  devidos,  na  ótica  do
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vindicante, pelos obstáculos pelos quais passou até o
advento da opção ao cargo de Defensor Público. 
Sem guarida, contudo.
Em  regra,  versando  a  demanda  sobre
responsabilidade, a obrigação do Estado da Paraíba
sujeitar-se-ia  ao  previsto  no  art.  37,  §  6º,  da
Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade e eficiência  e,  também, ao
seguinte:
(…)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão pelos  danos  que seus  agentes,  nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa – negritei.
Diante  de  tal  ordenamento,  a  regra  é  a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do
risco administrativo, a qual preleciona que o Poder
Público, independentemente de culpa, está obrigado
a reparar o dano por ele causado a outrem por meio
de  uma  ação  praticada  por  seus  agentes.  Nessa
hipótese,  caberá  ao  lesionado  comprovar,  a
ocorrência do prejuízo e o nexo causal existente entre
a conduta estatal  e o  dano,  para surgir  o direito à
indenização. 
Na espécie, o apelante não colacionou prova hábil a
corroborar  o  nexo  causal  entre  a  ação  estatal  e  a
ofensa  extrapatrimonial  que  alega  ter  sofrido,
restando  intuitivo  que  os  percalços  pelos  quais
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passou  para  ver  seu  direito  ao  reenquadramento
reconhecido,  fazem  parte  do  embate  judicial  e  da
busca à proteção de seu interesse, não se violando,
como exige o art.  5º,  X,  da Constituição Federal,  a
vida privada, honra ou imagem.  
Com essas considerações, acolho parcialmente a tese
recursal,  excluindo,  no  entanto,  a  condenação  em
danos morais, pois não preenchidos adequadamente
os  seus  elementos  indicadores,  máxime o  nexo  de
causalidade. 
Por  fim,  nos  ditames  da  processualística  civil,  o
presente  inconformismo  comporta  julgamento
monocrático,  nas  premissas  do  art.  557,  §  1º-A,
conquanto  a  decisão  recorrida  encontra-se  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. Sem olvidar para o
disposto  no  art.  481,  notadamente  no  parágrafo
único,  segundo  o  qual  se  prescinde  da  remessa  a
órgão  fracionário  ou  plenário,  quando  existente
pronunciamento pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal ou pelo respectivo Sodalício estadual, nestes
termos:
Art.  481. Se  a alegação for  rejeitada,  prosseguirá  o
julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a
fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno.
Parágrafo  único.  Os  órgãos  fracionários  dos
tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão
especial,  a  argüição  de  inconstitucionalidade,
quando  já  houver  pronunciamento  destes  ou  do
plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a
questão.
Essa  alteração  no  desfecho  da  lide  em  epígrafe,
acarretou,  inexoravelmente,  a  inversão  dos  ônus
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sucumbenciais,  passando  o  Estado  da  Paraíba  à
condição de devedor dos honorários advocatícios, os
quais serão fixados  com base no art. 11, § 1º, da Lei
nº  1060/1950,  malgrado  se  tratar  o  devedor  de
Fazenda Pública, pelo fato de ter-se quantia a apurar
“na execução da sentença”, bem como à isonomia a
pautar o trato com as partes. 
Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO APELO, para conceder a Antônio Nery de Luna
Freire o  direito  ao  reenquadramento  no  cargo  de
Defensor Público, porquanto restou comprovado que
exercia a respectiva lotação, preenchendo a exigência
prevista no art. 22, do ADCT, da Carta Federal, pois
na data da constituição da Assembleia Constituinte
em 1987,  encontrava-se investido no predito cargo.
Em decorrência do seu direito ao reenquadramento,
condena-se  o  Estado da  Paraíba a  pagar  os  danos
materiais  correspondentes  a  diferença  da
remuneração  entre  o  cargo  que  ora  labora  e  o  de
Defensor  Público,  desde  o  requerimento
administrativo,  respeitando-se  o  período  não
prescrito,  em  observância,  sobretudo,  ao  princípio
que veda o enriquecimento ilícito.

Outrossim,  o  meio  não  se  propõe  ao
prequestionamento já enfrentado, ocasião em que reitero a fundamentação lançada
nos embargos de declaração. Senão vejamos: 

Dessa  forma,  a  pretensão  de  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias
superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº 282, ambas
do Supremo Tribunal Federal,  fica condicionado ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 535, do
Código de Processo Civil, conforme entendimento do
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Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº
11.465-0  de  São  Paulo,  Relator  Ministro  Demócrito
Reinaldo.
A respeito, a jurisprudência:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA.  O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os  Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Por  fim,  como  visto,  o  provimento  vergastado
baseou-se  em  acórdãos  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo  Tribunal
Federal,  respaldando  a  possibilidade  de  julgamento  monocrático  do  recurso,  nos
moldes do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, assim redigido: 

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto  com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Portanto,  mantenho  irretocável  o  posicionamento
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outrora adotado, bem como a decisão combalida.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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