
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO   MONOCRÁTICA  

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2005532-39.2014.815.0000.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Patos.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
AGRAVANTE: José Weiner dos Santos.
ADVOGADO: Clodoaldo Pereira Vicente de Souza.
AGRAVADO: PBPREV Paraíba Previdência.
ADVOGADO: Onildo Veloso Júnior.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR  DE 
INTEMPESTIVIDADE  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.  RECURSO 
INTERPOSTO  FORA DO  PRAZO  LEGAL  PREVISTO  NO  ART.  522,  CPC. 
ACOLHIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.

Nega-se seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC, ao Agravo de Instrumento 
interposto fora do prazo previsto no art. 522, do mesmo Código.

Vistos etc. 

José Weiner dos Santos interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão 
prolatada pelo Juízo da  5ª  Vara da Comarca de Patos,  f.  86,  nos autos da Ação 
Declaratória  de  Ilegalidade  de  Cobrança  de  Contribuição  Previdenciária  c/c 
Obrigação de  Não Fazer  c/c  Repetição  de  Indébito por  ele  ajuizada  em face  da 
PBPREV Paraíba Previdência,  que indeferiu o pedido de fixação de honorários 
advocatícios na fase de cumprimento da sentença, ao fundamento de que somente é 
cabível fixação da verba honorárias na hipótese de Execução embargada, o que não é 
a hipótese. 

Em suas razões, f. 02/09, alegou ser cabível o arbitramento de honorários 
advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo 
que a referida verba não tenha sido pleiteada no início do processo executivo e que 
já tenha ocorrido o pagamento do débito por meio de Requisição de Pequeno Valor.

Requereu, sem êxito,  a antecipação dos efeitos da tutela  para fixação dos 
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor executado e, no mérito, 
pugnou pelo provimento do Recurso, confirmando-se os efeitos da tutela. 

O Juízo prestou suas Informações, Ofício de f. 105/106, mantendo a Decisão 
vergastada.

Contrarrazoando, f.  115/120,  a  Agravada  arguiu  a  preliminar  de 
intempestividade  recursal,  tendo  em vista  que  o  Agravante,  intimado  da  decisão 
recorrida  em 28/3/2014,  interpôs  o  Recurso  apenas  em 24/4/2014,  e,  no  mérito, 
alegou  a  impossibilidade  de  fixação  de  honorários  advocatícios  em  caso  de 
execuções contra a Fazenda Pública não embargadas. 

Pugnou  pelo  acolhimento  da  preliminar  e,  caso  ultrapassada,  pela 
manutenção da Decisão vergastada. 



Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

O Agravante  foi  intimado em Cartório  da  Decisão  agravada,  segundo a 
Certidão de f. 10, em 28/3/2014, sendo este o termo inicial do prazo recursal, que 
findou em 09/4/2014.

Considerando  que  o  Agravo  foi  interposto  em  24/4/2014,  f.  02,  está 
evidente sua intempestividade.

Posto  isso,  acolho  a  preliminar  de  intempestividade  recursal  e, 
considerando que o Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível, com 
base no art. 557, caput, do CPC, nego-lhe seguimento.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


