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DECISÃO

Trata-se Agravo Interno interposto  Valdomiro Bandeira de Souza 
Neto e César de F. Urach  contra decisão desta Relatoria que não conheceu do pedido 
de devolução de prazo recursal para a apresentação de embargos declaratórios, Recurso 
Especial  e/ou  Extraordinário,  lançada  nos  autos  dos  embargos  infringentes  de  nº. 
200.2005.046019-1/002 opostos  em  face  do  decisum não  unânime  que  lhes  fora 
desfavorável, quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 200.2005.046.019-1/001.

Os  agravantes  informam,  em  síntese,  que  opuseram  embargos 
infringentes,  para  ter  reconhecida  a  divergência  ocorrida  no  julgamento  da  apelação 
criminal acima discriminada. 

Narram que após a publicação dos infringentes, em 20 de agosto de 
2012, quando o processo deveria aguardar o prazo de 15 (quinze) dias, para a eventual 
interposição de recursos a serem oferecidos pelas partes – entre os dias 20/08/12 até 
05/09/12 –, o Ministério Público retirou os autos do cartório em 23/08/12, devolvendo-os, 
apenas, em 03/09/12.

Entendem, assim, que a atitude cartorária provocou enorme prejuízo 
ao direito de recorrerem às instâncias superiores, já que restaram, apenas 03 (três) dias 
para socorrerem 04 (quatro) recorrentes que, inclusive, possuíam advogados distintos.

Dessa forma, aduzem que ingressaram, em 04 de setembro de 2012, 
com pedido de restituição do prazo recursal, dentro do limite máximo para apresentação 
de recurso à instância superior, que não restou conhecido por este Relator.

Asseveram,  ainda,  que  houve  prejuízo  latente  e  que,  caso  essa 
Relatoria entendesse que não possuía jurisdição para apreciar o requerimento, deveria ter 
encaminhado o petitório ao juízo competente. 

Ao final, pedem que seja reconsiderada a decisão atacada e, caso 
contrário, sejam os autos submetidos ao colegiado do Tribunal Pleno, para, no mérito, dar 
provimento ao Agravo Interno, com a consequente devolução de prazo para apresentação 
de recurso cabível.  



Junta documentos (fs. 904/1019). 

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (f. 1054).

É o relatório.

DECIDO

O agravo é tempestivo e revela-se devidamente instruído. 

De uma análise mais acurada do caso, constata-se que assiste razão aos 
agravantes, apenas no sentido de que cabe ao Relator a competência para apreciar pedido de 
reconsideração a respeito da devolução do prazo para a interposição de eventual recurso.

Muito bem. Verifica-se que as atribuições de competência da Presidência 
estão elencadas no Regimento Interno desta Corte de Justiça e, em seu art. 31, XVI, “a” dispõe 
que  compete  ao  Presidente  “despachar,  observado  o  disposto  no  art.  260  e  270  deste  
Regimento: a) recurso extraordinário  e especial, decidindo sobre sua admissibilidade; (...)” .

Destarte,  denota-se  que  a  competência  para  o  exercício  do  juízo  de 
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário pela Presidência inicia-se somente com 
suas interposições, o que não havia se dado no momento em que foi pleiteado o pedido de 
devolução do prazo pelos agravantes que – diga-se de passagem –, foi protocolizado em 04 de 
setembro de 2012, ou seja, no último dia de prazo recursal (f. 891), revelando legítimo interesse 
por  parte  daqueles de submeterem suas irresignações à análise das instâncias superiores, 
devendo, portanto, as matérias estranhas àquele juízo de admissibilidade, como no caso do 
pedido de devolução do prazo recursal, serem examinadas pelo Relator.    

Sobre o tema, atente-se a este aresto: 

“RECURSO.  AGRAVO  REGIMENTAL  INTERPOSTO  PELO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  ELEITORAL.  CONTROVÉRSIA EM  TORNO  DO  TRÂNSITO  EM 
JULGADO  DE  DECISÃO  DO  PLENO.  EXISTÊNCIA DE  CERTIDÃO  QUE 
ATESTA  O  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  DECISÃO.  IRRELEVÂNCIA.  
COMPETÊNCIA  DO  RELATOR  DO  RECURSO.  ACOLHIMENTO. 
CONHECIMENTO  E  PROVIMENTO.  (…)  Dessa  forma,  as  matérias 
estranhas ao juízo de admissibilidade do recurso especial, como é o caso  
do pedido de devolução do prazo recursal, não são da competência desta  
Presidência, devendo ser remetidas e examinadas pelo Relator”1 

A contrário  senso,  caso  os  agravantes  já  tivessem  interposto  os 
recursos mesmo que fora do prazo de 15 (quinze) dias, em vez do requerimento de f. 891 
e, em preliminar, alegado as razões de suas tempestividades ou exposto os fatos que 
justificadamente os teriam impedido de recorrer no prazo legal,  a competência para a 
análise do pleito, indubitavelmente, seria da Presidência deste Tribunal. 

Ressalte-se que, consoante atesta a certidão expedida pela Gerência 
de Processamento (f. 895), o prazo para a oposição de embargos declaratórios correu,  in  
albis,  pelas  partes,  fato  esse,  inclusive,  reconhecido  pelos  agravantes  na  petição  do 
agravo interno à f. 902, razão pela qual mantenho o entendimento do não conhecimento 
do pedido de devolução do prazo recursal referente aos embargos declaratórios.  

1TRE/SE – Agravo Regimental na Representação nº. 856 (5065-64.2006.6.25.0000) – Classe 42 Relator  
(A):  Desembargador  Luiz  Antônio  Mendonça.  Agravante:  Ministério  Público  Eleitoral.  Agravado (a):  Ibar 
Administração e Participação Ltda., j. 15/09/2010.



Ante o exposto, com esteio no § 2º do art. 284 do Regimento Interno 
desta  Corte,  reconsidero a  decisão,  apenas,  para  conhecer  e  deferir  o  pedido  de 
devolução  do  prazo  para  as  partes  quanto  à  interposição  de  Recurso  Especial  e/ou 
Extraordinário.

Publique-se.2 

Intime-se.

        Cumpra-se.

João Pessoa, 27 de junho de 2013.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                           Relator
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