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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  INTERPOSTO
FORA  DO  PRAZO  (05  DIAS).  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- Interpostos os embargos de declaração além do prazo de cinco
dias fixado pelo art. 536, do CPC, o não conhecimento do recurso é
medida  que  se  impõe,  haja  vista  o  desrespeito  a  requisito  de
admissibilidade do recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
acolheu, sem efeitos infringentes,  os embargos de declaração interpostos anteriormente
pelo embargante.

Na  decisão  embargada,  registrou-se  que  a  descaracterização  da
mora ocorre em relação aos juros remuneratórios,  “sobre os quais não deverão incidir
nenhum dos encargos de inadimplência (juros moratórios e comissão de permanência),
durante todo o período em que o Banco do Nordeste de Brasil efetuou sua cobrança no
percentual superior a 12% ao ano”. 

Inconformado,  recorre  o  recorrente  apontando  contradição  no
julgado.  Pugna que seja  esclarecido se,  de fato,  “para o  período em que os encargos
remuneratórios  foram  cobrados  em  percentual  inferior  a  12%  ao  ano,  é  possível  a
cobrança de encargos de inadimplemento.”

Mais a frente, pede que,  “em se confirmando a afirmação, requer
seja esclarecido se o percentual a ser cobrado a título de encargos de inadimplemento
para tais períodos são aqueles constantes nos Instrumentos de Crédito acostados aos



autos, em substituição à Comissão de Permanência”.

Pede o acolhimento do recurso, para sanar a contradição apontada,
esclarecendo-se  “textualmente  se,  de  fato,  para  o  período  em  que  os  encargos
remuneratórios  foram  cobrados  em  percentual  inferior  a  12%  ao  ano,  é  possível  a
cobrança de encargos de inadimplemento e em que percentuais”.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece ser conhecido, eis que intempestivo. De fato,
consoante  se  colhe  da  certidão  de  fl.  286,  a  publicação  da  nota  de  foro  contendo  a
intimação do acórdão atacado foi veiculada no diário da justiça do dia 02 de outubro de
2014, uma quinta-feira. Desta forma, o início da contagem do prazo ocorreu no dia útil
seguinte, 03 de outubro. 

Considerando que o prazo para os embargos de declaração é de 05
(cinco) dias, o termo ad quem para interposição do presente recurso ocorreu no dia 07 de
outubro do corrente ano, terça-feira. Conforme se pode observar da petição dos embargos,
a autenticação mecânica indica o dia 13 de outubro como sendo a data da interposição do
recurso.

 Assim,  o  recorrente  extrapolou  o  prazo  para  interposição  do
recurso,  fato  este  que  qualifica  os  embargos  como  intempestivos  e  impede  o  seu
conhecimento.

Isto  posto,  com fulcro  no art.  557,  caput,  do Código de  Processo
Civil, nego seguimento ao recuso, por falta de um dos requisitos de admissibilidade, a
tempestividade recursal.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 27 de novembro de 2014.

           João Alves da Silva 
                     Relator


