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AGRAVO  INTERNO. PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
JULGAMENTO  UNIPESSOAL  COM  BASE  NO
ART.  557  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza ao
relator  o  pronunciamento  monocrático  do  recurso,
embora a insurgência seja dirigida a órgão colegiado,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
juiz natural.

AGRAVO  INTERNO  DA  APELAÇÃO  CÍVEL.
MATÉRIA JÁ SUMULADA PELO TJPB. VERBETE
SUMULAR  Nº  51.  ANUÊNIO  PAGO  AOS
MILITARES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONGELAMENTO  ANTES  DA  EDIÇÃO  DA
MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  185,  DE  25.01.2012,
CONVERTIDA NA LEI  ORDINÁRIA Nº  9.703,  DE
14.05.2012.  RECURSO EM CONFRONTO COM A
SÚMULA. SEGUIMENTO NEGADO.

Reveste-se de legalidade o pagamento do adicional
por  tempo de  serviço,  em seu valor  nominal,  aos
servidores  militares  do  Estado  da  Paraíba  tão
somente  a  partir  da Medida Provisória  nº  185,  de
25.01.2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de
14.05.2012. [Súmula nº 51 do TJPB]



Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  Interno  manejado  contra  a  decisão
monocrática  de  fls.  84/94,  que  negou  seguimento  à  apelação  cível,  sob  o
fundamento de estar a decisão recorrida em perfeita harmonia com a jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  de  Tribunal
Superior.

Alega o Estado da Paraíba que a decisão monocrática fere o
princípio do juiz natural,  uma vez que as manifestações dos tribunais devem ser
proferidas através de órgão colegiado. Afirma, por outro lado, que a decisão limitou-
se a juntar apenas três jurisprudências do STF, quando a matéria, no entanto, impõe
a análise apurada da situação posta sob julgamento.

Ao  final,  pugna  pela  reconsideração  do  decisum  ou  a
submissão do presente recurso para análise do órgão colegiado.

É o relatório.
Decido:

Preliminarmente, insurge-se o agravante contra a decisão que
negou seguimento ao apelo,  fundada no art.  5571 do  Código de Processo Civil.
Embora a matéria não tenha sido suscitada em sede de preliminar, tenho que sua
análise deve ser feita precedentemente ao mérito recursal,  por tratar de questão
processual, cuja cognição antecede ao mérito do recurso.

A preliminar de nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural
não merece guarida.

Como visto,  o  citado  art.  557  do  CPC autoriza  ao  relator  o
pronunciamento monocrático do recurso, não obstante a insurgência seja dirigida a
órgão colegiado, não havendo que se falar em nulidade nessa hipótese.

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,  analisando o caderno processual,  observo  que a
decisão monocrática de fls. 84/94, apesar de proferida com supedâneo no referido
dispositivo legal, deixou de colacionar jurisprudência desta Corte de Justiça ou dos
Tribunais Superiores sobre a matéria objeto da insurgência que pudesse dar ensejo
ao julgamento unipessoal.

Saliente-se que a jurisprudência colacionada na decisão não
diz respeito à matéria travada no recurso, que versa sobre o congelamento de verba
paga a militar pela Lei Complementar Estadual nº 50/2003.

1 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.  (Redação
dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

http://L9756.htm/#art557
http://L9756.htm/#art557


Com base nessa consideração, a princípio,  o agravo interno
albergaria procedência, para que se desse seguimento ao apelo.

Ocorre  que  a  matéria  versada  no  recurso  já  é  por  demais
conhecida nesta Corte de Justiça, sendo certo que a retomada de sua tramitação
não  levaria  a  outro  caminho,  senão  o  da  negativa  de  seguimento,  por  estar  a
sentença primeva em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte de
Justiça, notadamente pelo fato de já haver súmula tratando da espécie, vejamos:

Reveste-se  de  legalidade  o  pagamento  do  adicional  por
tempo  de  serviço,  em  seu  valor  nominal,  aos  servidores
militares  do  Estado  da  Paraíba  tão  somente  a  partir  da
Medida Provisória nº 185, de 25.01.2012, convertida na Lei
Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012. [Súmula nº 51 do TJPB]

Assim  sendo,  embora  a  decisão  monocrática  tenha  sido  omissa
quanto à incidência, na espécie, da Súmula nº 51 deste Tribunal, entendo que o
seguimento do recurso não prospera, face a sua aplicação.

Oportuno  trazer  à  colação,  ementa  do  julgado  no  Incidente  de
Uniformização que deu ensejo à edição do verbete sumular e, via de consequência,
sedimentou  o  entendimento  adotado  pelo  relator  e  pela  Primeira  Câmara  Cível
dominante também neste E. Tribunal de Justiça da Paraíba, editando-se, ainda, a
súmula 51 deste Tribunal. Veja-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ESTABELECIDO
PELA LEI ESTADUAL Nº 5.701/93 (ANUÊNIO). QUANTUM
CONGELADO  PELO  ART.  2º  DA  LEI  COMPLEMENTAR
ESTADUAL  Nº  50/2003.  INAPLICABILIDADE  DO
DISPOSITIVO  EM  RELAÇÃO  AOS  MILITARES  POR
INOBSERVÂNCIA  AO  §1º  DO  ART.  42  DA  CF/88.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS. ARTIGO 300, §1º,
DO RITJPB. LEI FORMALMENTE COMPLEMENTAR, COM
CONTEÚDO  DE  ORDINÁRIA.  EDIÇÃO  DA  MEDIDA
PROVISÓRIA  Nº  185/2012,  CONVERTIDA  NA  LEI
ESTADUAL  Nº  9.703/2012.  ESPÉCIE  NORMATIVA
ADEQUADA.  PRECEDENTES  DO  STF.  LACUNA
JURÍDICA  SUPRIDA  A  PARTIR  DA  PUBLICAÇÃO  NO
DIÁRIO  OFICIAL  DO  ESTADO.  CONGELAMENTO  DA
VERBA  REMUNERTÓRIA  A  PARTIR  DA  VIGÊNCIA  DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/12 CONVERTIDA NA LEI Nº
9.703/2012.  -  “O  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência  afigura-se  como  garantia  do  jurisdicionado.
Presentes seus requisitos – impõem os valores igualdade,
segurança,  economia  e  respeitabilidade  –  deve  ser
instaurado.  Trata-se  de  técnica  processual  perfeitamente
identificada com os postulados mais nobres existentes em
nosso ordenamento e intimamente ligada ao efetivo acesso
ao Judiciário.”1 - A Lei Complementar nº 50/2003, ao dispor
sobre matérias reservadas à lei ordinária pela Constituição
Estadual,  deve  ser  considerada  como  formalmente
complementar,  estando  autorizada  a  alteração  ou
complementação por meio de lei cujo processo legislativos é



simplificado, de acordo com o entendimento do STF na ADC
nº 1, e nos RE’s nºs 492.044-AgR e 377.457. - A Medida
Provisória  nº  185/2012,  posteriormente  convertida  na  Lei
Estadual  nº  9.703/2012,  possui  força  normativa  suficiente
para alterar a forma de como será calculada a remuneração
dos militares, eis que é espécie de ato legislativo adequada
a alterar  normas de mesma natureza.  -  A lacuna  jurídica
evidenciada somente restou preenchida a partir do momento
da publicação da Medida Provisória nº 185/2012, no Diário
Oficial  do  Estado,  em  25/01/2012,  ou  seja,  o  Estado  da
Paraíba ainda possui  o dever  de pagar,  aos  militares,  os
valores que adimpliu a menor, não atingidos pela prescrição
quinquenal,  ao  título  de  “Adicional  por  tempo de  serviço”
(Anuênio), até a data da referida publicação, de acordo com
o efetivo tempo de serviço e o soldo vigente à cada época. -
Dessa forma, a partir da publicação da medida Provisória nº
185/2012,  convertida  na  Lei  nº  9.703/2012,  é  correta  a
medida  de  congelamento  dos  anuênios  dos  militares.
ACORDAM os integrantes do E. Tribunal Pleno do Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  julgar
procedente o incidente, no sentido de que o congelamento
do adicional por tempo de serviço dos Militares do Estado da
Paraíba, somente passou a ser aplicável a partir da data da
publicação  da  medida  provisória  nº  185/2012,
posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.72. Isto
posto, acolho o presente incidente de uniformização, voto no
sentido de que o adicional por tempo de serviço devido aos
militares do Estado da Paraíba só poderiam sofrer os efeitos
do congelamento, após a publicação da Medida Provisória
nº  185/2012,  que  ocorreu  em  25/01/2012,  posteriormente
convertida  na  Lei  nº  9.703/2012.  [Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº.  200728-
62.2013.815.0000, publ. 17.09.2014 e 06.02.2015]

ADMINISTRATIVO. ESCOLHA DO TEXTO DA SÚMULA Nº
51 DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. MATÉRIA
OBJETO  DA  SÚMULA.  DESCONGELAMENTO  DOS
ANUÊNIOS CONCEDIDOS AOS MILITARES DO ESTADO
DA PARAÍBA. PROPOSTA ELABORADA PELA COMISSÃO
DE  JURISPRUDÊNCIA.  MELHOR  TEXTO  QUE
REPPRODUZ  O  TEOR  DO  ACÓRDÃO.  3º  OPÇÃO.
REMESSA DOS AUTOS À COMISSSÃO DE DIVULGAÇÃO
E  JURISPRUDÊNCIA.  Reveste-se  de  legalidade  o
pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor
nominal, aos servidores militares do Estado da Paraíba tão
somente  a  partir  da  Medida  Provisória  nº  185,  de
25.01.2012,  convertida  na  Lei  Ordinária  nº  9.703,  de
14.05.2012. ACORDAM os integrantes do E. Tribunal Pleno
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em
aprovar  a  súmula,  no  seguinte  teor:  Reveste-se  de
legalidade o pagamento do adicional por tempo de serviço,
em seu valor nominal, aos servidores militares do Estado da
Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185,
de  25.01.2012,  convertida  na  Lei  Ordinária  nº  9.703,  de



14.05.2012, nos termos da certidão de julgamento de fl.93.
Nesse cenário, utilizando-se como parâmetro os argumentos
e fundamentos jurídicos apresentados no Acórdão de minha
relatoria,  que  por  unanimidade,  julgou  o  mencionado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência, entendo que
o texto da proposta de Súmula elaborado pela Comissão de
Divulgação e Jurisprudência que apresenta maior fidelidade
ao teor do julgado proferido no Incidente de Uniformização
de Jurisprudência é o constante no item nº 3, in verbis: 3º -
‘Reveste-se  de  legalidade  o  pagamento  do  adicional  por
tempo  de  serviço,  em  seu  valor  nominal,  aos  servidores
militares  do  Estado  da  Paraíba  tão  somente  a  partir  da
Medida Provisória nº 185, de 25.01.2012, convertida na Lei
Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012.' Isto posto, pelos motivos
acima delineados, voto no sentido de que a 3º Proposta de
Súmula  é  a  que  melhor  apresenta  fidelidade  ao  teor  do
Acórdão  proveniente  do  julgamento  do  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  de  nº  2000728-
62.2013.815.0000.  Após  o  prazo  recursal,  determino  a
remessa  dos  autos  à  Comissão  de  Divulgação  e
Jurisprudência para providências de estilo. 

Feitas essas considerações, com supedâneo no entendimento
consolidado deste Tribunal através da Súmula nº 51, aciono o art. 557, caput, do
CPC, para negar seguimento ao agravo interno.

P.I.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

   Ricardo Vital de Almeida
        Juiz Convocado - Relator
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