
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001309-43.2015.815.0000
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR           : Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE  :  Marcélio Alexandre Furtado Fialho (Adv. Arthur Martins M. 

Navarro e Edward Johnson Gonçalves de Abrantes)
1º AGRAVADO   :  Defensoria  Pública  do  Estado,  representado  por  Vanildo 

Oliveira Brito
2º AGRAVADO : Estado da Paraíba
                                    

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  PEDIDO  LIMINAR  DE  NOMEAÇÃO  PARA  O 
CARGO DE  DEFENSOR  PÚBLICO.  PROCURADORIA DE 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EQUIPARAÇÃO AO CARGO 
DE  DEFENSOR  PÚBLICO.  IMPOSSIBILIDADE. 
EXONERAÇÃO  ANTES  DA  CRIAÇÃO  DA  ASSEMBLEIA 
CONSTITUINTE  DE  1988.  REQUISITOS  LEGAIS  NÃO 
PREENCHIDOS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Demonstrado  que  o  agravante  não  estava  investido  na 
função de defensor público na data em que foi  instalada a 
Assembleia Nacional Constituinte, não faz jus ao benefícios 
da  classe,  tampouco  a  equiparação  ao  cargo  de  Defensor 
Público. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento 
de fl. 214

RELATÓRIO



Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo  interposto  por  Marcélio  Alexandre  Furtado  Fialho  contra  decisão 
proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da 
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, indeferiu o pedido 
liminar, sob o argumento de que o autor não comprovou os requisitos necessários à 
concessão da tutela de urgência.

Inconformado,  interpõe  o  presente  agravo  de  instrumento, 
pugnando  pela  concessão  da  tutela  antecipada,  alegando,  em  breve  síntese:  que 
desde  abril  de  1986  fora  contratado  para  exercer  os  serviços  de  advogado  na 
Procuradoria de Assistência Judiciária na Comarca de Cuité, hoje atual Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba e que foi nomeado Defensor Público Estadual no final 
do  mesmo ano  através  da  Portaria  486/86/PAJ,  entretanto  tornada  sem efeito  em 
seguida.

Aduz que, apesar do ocorrido, continuou prestando serviços de 
Defensor Público naquela Comarca até os dias de hoje e que após 25 (vinte e cinco) 
anos  de  serviços  prestados,  requereu  administrativamente  o  enquadramento  na 
Defensoria Pública do Estado, com base no art. 38 da LC 80/94 e art. 22 da ADCT , o 
que lhe foi negado.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  do  efeito  suspensivo  e,  no 
mérito, pelo provimento do recurso.

Pedido de efeito suspensivo restou indeferido (fls. 164/165).

A  Defensoria  Pública  do  Estado  da  Paraíba  apresentou 
contrarrazões (fls. 179/183).

Informações do Juízo a quo às fls. 201/202.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 178 do novo CPC.

É o relatório. 

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é a concessão de 
medida liminar cujo objeto liminar é o pagamento inerente ao cargo de Defensor 
Público,  com  todos  direitos  e  benefícios  pertencentes  à  classe,  bem  como  as 
diferenças salariais desde à época do indeferimento do pedido de escolha. 



Conforme relatado,  o MM. indeferiu o pedido liminar,  sob o 
argumento de que o autor não comprovou os requisitos necessários à concessão da 
tutela de urgência.

A esse respeito, pois, procedendo à análise in concreto consigno 
que, embora a tese da recorrente, sob alguns aspectos, revele aparente plausibilidade, 
na  verdade  não  enxergo,  razões  concretas  a  consolidar  o  direito  do  autor,  neste 
momento.

Como é cediço, 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”.

Já  o  segundo  diz  respeito  ao  art.  24,  §1º,  do  ADCT  da 
Constituição Estadual, in verbis:

“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 adquiridos e os princípios 
da precedência e da hierarquia funcional. “ (grifou-se).

Conquanto tenha o autor, ora agravante, exercido as funções de 
Defensor Público na Procuradoria de Assistência Judiciária,  é  importante destacar 
que a Portaria que o nomeou para exercer as funções na Procuradoria de Assistência 
Judiciária foi tornada sem efeito em 10 de novembro de 1986.

Em um exame perfunctório,  não há prova concreta e robusta 
que o agravante,  no momento da instalação da Assembleia Constituinte Nacional, 
exercia, legal e regularmente, as funções de Defensor Público do Estado da Paraíba.

Ademais,  certidões  cartorárias  e  termos  de  audiência  não 
comprovam  o  exercício  nos  processos  como  Defensor  Público  regularmente 
nomeado, mas apenas o exercício como Curador Especial ou Defensor Dativo, o que 
não se confundem.



Fosse assim, todo aquele que exerceu e continua exercendo as 
funções  de Curador Especial  ou Defensor Dativo poderia  requerer  a  equiparação 
requerida.

Como  forma  de  enfraquecer  a  pretensão  autoral,  alega  que, 
outrora,  já  optou  pela  carreira  de  Defensor  Público,  contudo  não  traz  aos  autos 
qualquer prova de sua alegação.

Dito isso,  não enxergo, em um exame superficial  da matéria, 
ameaça suficiente ao direito da parte agravante, e tal conclusão, a meu ver, distancia 
a  pretensão autoral,  neste  momento,  da  especial  condição de merecer  a  imediata 
tutela jurisdicional.

Ademais,  os advogados dativos e os patronos que atuam em 
núcleos criados para suprir a ausência de Defensores Públicos no Estado, como a 
Procuradoria de Assistência Judiciária, por não exercerem cargo equivalente ao do 
Defensor Público, não fazem jus às mesmas prerrogativas processuais garantidas a 
este, na forma prevista no art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, in verbis: 

“Art. 5º: § 5ºº Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja 
organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem 
exerça  cargo  equivalente,  será  intimado  pessoalmente  de 
todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-
se-lhes em dobro todos os prazos.” 

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS.  DECLARATÓRIA.  O  advogado  nomeado  que 
presta,  eventualmente,  serviços em decorrência do convênio 
firmado  entre  a  Procuradoria  de  Assistência  Judiciária  e  a 
OAB não  exerce  cargo equivalente  ao  de  defensor  público, 
não sendo a ele aplicável o disposto no art.  5º,  § 5º,  da Lei 
1060/50.  Decisão  mantida.  Recurso  desprovido.  (TJ-SP  -  AI: 
20990082820148260000  SP  2099008-28.2014.8.26.0000,  Relator: 
Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 30/07/2014,  26ª Câmara 
de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2014)

Não se pode exigir do ente público o pagamento de retribuição 
equivalente a um cargo tido como paradigma se o servidor efetua serviços como 
Defensor Dativo ou Curador Especial. Caso contrário se chegaria ao absurdo de em 
outros poderes um Juiz Leigo ou um Juiz Conciliador cobrar pela equiparação do 
subsídio dos magistrados.

Diante de tais considerações, não enxergo a plausibilidade do 



direito vindicado a garantir a concessão da tutela de urgência, razão pela qual, nego 
provimento ao presente recurso,  mantendo incólumes todos os termos da decisão 
agravada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva. 
Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Juiz 
Convocado Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida (com jurisdição  plena para substituir  o 
Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e  o Exmo. Juiz Convocado Dr. 
Marcos William de Oliveira (para composição do quorum).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


