
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0013272-30.2013.815.2001 — 5ª Vara da Fazenda Pública
da Capital.
Relator             : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE:  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Igor Rosalmeida
Dantas
agravado       : Herder Rawlinson Leite Gonçalves
ADVOGADOS : Alexandre Gustavo Cezar Neves (OAB/PB nº 14.640) e outros 
 

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
MILITAR  — CONGELAMENTO DO ADICIONAL POR
TEMPO  DE  SERVIÇO  — IRRESIGNAÇÃO  —
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO
COLEGIADA  —  POSSIBILIDADE  DE  O  RELATOR
DECIDIR  MONOCRATICAMENTE  COM  BASE  EM
SÚMULA DO PRÓPRIO TRIBUNAL —  HIPÓTESE DO
ART. 932, IV, “a” DO CPC/2015 — SÚMULA 51 DO TJPB
— DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

— Nos termos do art. 932. Incumbe ao relator: 
(…)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a)  súmula do  Supremo  Tribunal  Federal,  do  Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (grifado)

— Súmula 51 do TJPB: 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.
 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.
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RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra a decisão de fls. 92/102, aduzindo que não poderia o Relator ter decidido no
presente caso monocraticamente, alegando ofensa ao princípio da colegialidade. Afirma
que não é mais possível decidir de forma unitária, com fundamento em jurisprudência
dominante,  uma  vez  que  o  CPC  de  2015  não  mais  prevê  tal  hipótese.  Requer  o
provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas às fls. 107/115.

É o relatório. 

VOTO

Cinge-se a insurgência do agravante quanto à possibilidade de o
Relator decidir monocraticamente na presente hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a comunidade
jurídica sobre questão do direito intertemporal referente à aplicação da regra do Novo
Código de  Processo  Civil  (Lei  nº  13.105/2015),  editou  Enunciados  Administrativos
balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,
que assim dispõe: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma nele  prevista,  com interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, o recurso apelatório foi interposto com data
posterior a 17.03.2016, logo, sob a égide da novel legislação.

A matéria  posta  cuida  de  questão  sumulada  por  esta  Corte,
dispensando maiores digressões, por este motivo, comportou julgamento monocrático
por esta relatoria.

O art. 932, IV do CPC/2015 é claro:

Art. 932. Incumbe ao relator: 
(…)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a)  súmula do  Supremo  Tribunal  Federal,  do  Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (grifado)

No  caso,  a  decisão  ora  agravada  está  devidamente
fundamentada e respaldada pela Sumula 51 deste Tribunal:

— Súmula 51 do TJPB: Reveste-se de legalidade o pagamento
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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.

Logo, poderia o relator decidir a questão sem levá-la ao órgão
colegiado, não havendo que se falar em ofensa a qualquer princípio. Ademais, a questão
não  foi  decidida  com  base  na  jurisprudência  dominante,  como  crer  o  agravante,
fundamento utilizado no CPC de 1973, mas com fulcro na Súmula 51 desta Corte.

Saliente-se, por fim, que tal entendimento trazido pelo art. 932
do CPC, que permite ao relator decidir monocraticamente com base em entendimento
sumulado, como é a hipótese, já era previsto pelo art. 5571 do CPC/73, não se tratando
de qualquer inovação processual que possa gerar dúvida quanto ao seu cabimento.

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Presidente.  Presentes  ainda  no  julgamento  a  Exma.
Senhora  Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR

1Art.  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
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO Nº 0013272-30.2013.815.2001 — 5ª Vara da Fazenda Pública
da Capital.

Vistos, etc.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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