
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

1 
 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do 
Superior Tribunal de Justiça. 
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PRAZO PROCESSUAL – CONTAGEM EM DOBRO – DEFENSOR 

DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 5º, 

DA LEI 1.060/50. O defensor dativo, ainda que nomeado por força de 

convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Estado, não goza 

da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer.  

(D.O.E.,     , p.   )    
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

           O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,nos autos 

da Apelação Criminal nº 0013847-88.2011.8.26.0604 - Comarca de 

Sumaré, em que figura como apelante A.M.S., e como apelada a Justiça 

Pública, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da 

Constituição da República, e artigo 26 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 

1.990, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, contra o v. acórdão de fls.168-172 , nos seguintes termos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME 

  O réu em epígrafe foi denunciado pela prática dos crime 

prescrito no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, e, ao final, 

condenado à pena de 07 anos 09 meses e 10 dias de reclusão, no 

regime inicial fechado (fls.111-116). 

  Inconformado com esse desfecho, apelou, pleiteando a 

absolvição por insuficiência de provas. Contraarrazoado o recurso, o 

parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo seu não-

conhecimento, em face da notória intempestividade (fls.146-159). 

  A 16ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por votação unânime, rejeitou a preliminar de 

intempestividade arguida pela douta Procuradora de Justiça e, no mérito, 
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deu parcial provimento ao apelo, para, de conformidade com o voto do 

Relator, reduzir a sanção para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no 

regime inicial fechado (fls.172). 

   Insere-se, por imagem, o inteiro teor do V. Acórdão, nos 

seguintes termos: 
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3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL: ART. 5º, § 5º, da Lei 1060/50 

 

  Entendeu a Colenda 16ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo que o privilégio do prazo em dobro, deferido aos 

Defensores Públicos, também se aplica aos defensores dativos, 

nomeados em razão de convênio celebrado com a Procuradoria do 

Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil. 

  Antes de analisar eventual extensão da norma acima 

mencionada aos defensores dativos, parece interessante uma análise, 

ainda que perfunctória e incidenter tantum, da razoabilidade de se 

conceder, até mesmo a Defensores Públicos, o privilégio, sim, a expressão 

é essa, privilégio do prazo em dobro em matéria criminal. 

  É recorrente no Estado de São Paulos os doutos Defensores 

Públicos interporem recursos especiais fora do prazo de 15 dias, na 

suposição de gozarem da prerrogativa do prazo em dobro.   

  Penso, no entanto, que o entendimento é equivocado e 

fere o princípio da isonomia. Não há motivo plausível para se atribuir a 

um órgão do Estado a prerrogativa do prazo em dobro e não o fazer em 

relação a outro (Ministério Público). 

  Como se sabe, existe uma sistemática distinta para a 

intimação dos órgãos do Ministério Público e da defesa (ou parte privada 

no processo penal) e essa diferenciação não ofende a isonomia 

processual, pois, como assinalou o Min. Sepúlveda Pertence, em face das 

realidades diversas, impõe-se a  

[...] transigência com a organização do Ministério Público e 

com a pluralidade de órgãos que, dentro da distribuição 

interna de tarefas, possa ser incumbida do oferecimento do 

recurso (HC 83.255-5/SP). 
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  Esta é a razão pela qual a defesa (ou a parte privada no 

processo penal), é intimada, como regra, pela imprensa oficial (i.e. 

publicação do acórdão na imprensa oficial) e os órgãos do Ministério 

Público são intimados pessoalmente, com vista dos autos, regra também 

aplicável à Defensoria Pública. 

  Não é por outra razão que o art. 41, inciso IV, da Lei 8625/93 

(Lei Orgânica do Ministério Público), estabelece constituir prerrogativa 

dos membros da Instituição, além de outras previstas em lei: 

[...] receber intimação pessoal em qualquer processo e grau 

de jurisdição, através de entrega dos autos com vista. 

  O mesmo fenômeno se verifica e regra idêntica é aplicável 

às Defensorias Públicas. Nesse mesmo sentido, de forma menos explícita, 

mas igualmente clara, o Código de Processo Penal estabelece no seu art. 

370, § 4º, que: 

[...] a intimação do Ministério Público e do defensor 

nomeado será pessoal. 

  Como é cediço, fixado o termo a quo, o prazo para a 

interposição de recurso passa a fluir do primeiro dia útil subsequente, a 

teor do art. 798, § 1º e § 5º, aliena a, do Código de Processo Penal. 

  Pois bem. 

  Em matéria processual penal os tratamentos dispensados 

ao Ministério Público e Defensoria Pública, considerando as 

peculiaridades e as dificuldades inerentes ao exercício de funções 

públicas são idênticos.  
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  Não há, portanto, motivo plausível para se atribuir à 

Defensoria Pública, em processo penal, prazo em dobro para recorrer e 

não se aplicar semelhante regra ao órgão do Ministério Público, que, 

quando atua no cível, goza de prazo em dobro para recorrer e em 

quádruplo para contestar.  

  Quando do trato das prerrogativas dos Defensores Públicos, 

a eles foi conferido o prazo em dobro para se manifestarem em todos os 

processos em que atuem, através das previsões dos artigos 44, inciso I, 89, 

inciso I, e 128,inciso I, da Lei Complementar 80/94. Essa regra, a toda 

evidência, deve ser aplicada no âmbito cível ou naqueles atos do 

processo penal que são típicos da defesa, como, por exemplo, a defesa 

escrita do art. 396 do Código de Processo Penal, mas não em matéria 

recursal, sob pena de ofensa à isonomia. 

  Além disso, a aplicação de uma regra diferenciada só 

parece razoável para aqueles Estados em que a Defensoria Pública não 

se acha adequadamente organizada, o que não é a hipótese de São 

Paulo.Posto isso, para não se ferir o princípio da isonomia, não se pode 

admitir o recurso interposto fora do prazo legal (15 dias, contados da 

intimação). 

  Dessa forma, se até mesmo o prazo em dobro para órgão 

oficial do Estado é discutível, tanto mais para defensores particulares que 

atuem, com ou sem convênio realizado entre OAB e Procuradoria do 

Estado, no processo criminal. 

  Aliás, a concessão de prazo em dobro, além de ferir a regra 

da isonomia e não traduzir a melhor interpretação ao artigo 5º, § 5º, da 

Lei 1060/50, também está em notória antinomia com entendimento já 

assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por sua Corte 

Especial, já pacificou a matéria. 
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  Convém esclarecer que o referido dispositivo é claro ao 

prever que: Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e 

por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, 

será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as 

instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”. 

  Como se sabe, defensores nomeados por convênio não 

exercem cargos, mas desempenham certas funções. Esses conceitos não 

podem ser confundidos, sob pena de se abstrair o motivoque presidiu o 

nascimento da norma, ou seja, aplicar a mesma regra a cargos 

equivalentes em diversos Estados da Federação, que exerçam, como 

entes do Estado, a defesa de réus pobres. 

 

 

4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRAZO PARA O DEFENSOR DATIVO 

 

4.1. Introdução e paradigma 

  O disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 1060/50, não se aplica, 

como se disse anteriormente, ao defensor dativo, posto que atue por 

força de convênio entre o Estado (Procuradoria do Estado) e Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

  Nesse sentido, é pacífico o entendimento nas duas turmas 

criminais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PROTOCOLIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL 
DE 05 (CINCO) DIAS. MATÉRIA CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO 
ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 8.038/90. ADVOGADO DATIVO 
NÃO PERTENCENTE AOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
PRAZO COMUM. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

14 
 

1. Versando os autos sobre matéria criminal, tem-se o prazo 
de 05 (cinco) dias para interposição de agravo de 
instrumento contra decisão que inadmite recurso especial, 
a teor do disposto no art. 28, caput, da Lei n.º 8.038/90. 
Incidência do verbete sumular n.º 699 do STF. 

2.  O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, 
firmou o entendimento de que o benefício do prazo em 
dobro para recorrer, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 
1.060/50, é deferido aos Defensores Públicos ou integrantes 
do serviço estatal de assistência judiciária, não se 
estendendo aos defensores dativos, ainda que 
credenciados pelas Procuradorias-Gerais dos Estados via 
convênio com as Seccionais da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no Ag 1141283/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 28/09/2009). 

 

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PRAZO. DOIS DIAS. 

1. É pacífico o entendimento desta Corte de que, em se 
tratando de matéria criminal, o prazo para oposição de 
embargos de declaração é de dois dias, nos termos dos 
artigos 619 do Código de Processo Penal e 263 do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 

2.  A prerrogativa de prazo em dobro concedida ao 
defensor público não se estende ao defensor dativo, que 
não integra o serviço estatal de assistência judiciária. 

3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1297442/SP, Rel. Ministro HAROLDO 
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), 
SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 20/09/2010). 
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  Esse, como disse, é o entendimento já pacificado no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, muito bem retratado do V. Acórdão 

da lavra da Ministra Laurita Vaz, nos autos de AgRg no Agravo de 

Instrumento nº 1.141.283-SP (2009/0075554-9), publicado no DJe 

28/09/2009, apresentado como paradigma e extraído do site certificado 

do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve, a seguir, por imagem1: 

                                                 
1Paradigma: Ministra Laurita Vaz, nos autos de AgRg no Agravo de 
Instrumento nº 1.141.283-SP (2009/0075554-9), publicado no DJe 
28/09/2009, extraído do site certificado do Superior Tribunal de Justiça. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

16 
 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

17 
 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

18 
 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

19 
 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

20 
 

 

 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

21 
 

 

4.2. Demonstração e confronto analíticos de semelhança 

 

  Para o V. Acórdão recorrido: 

“Apesar da matéria controversa à possibilidade do advogado dativo 
nomeado por convênio da PGE/OAB contar com prazo em dobro, 
entendo que a disposição contida no art. 5º, § 5º, da Lei 1,060/50 
deve ser estendida ao dativo”   

Convém esclarecer que o referido dispositivo é claro ao prever que: 
Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por 

eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo 

equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do 

processo, em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro 

todos os prazos”.(cf. fls. 169) 

 

  Já, no paradigma apresentado, está expressamente 

consignado que:   

 

Com efeito, constitui entendimento firmado nesta Corte e no 
Excelso Pretório de que,versando os autos sobre matéria penal, 
tem-se o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso 
de agravo de instrumento contra decisão que inadmite recurso 
especial, a teor do artigo 28, caput, da Lei nº 8.038, de 28 de 
maio de 1990 e da Súmula 699 do STF [...] 

Do disposto no artigo 5, da Lei 1060/50, parágrafo 5º, infere-
se que, não há confundir Defensor Público ou integrante do 
serviço estatal de assistência gratuita, com advogado 
particular, patrono de beneficiário da justiça gratuita. Aqueles, 
sim, tem a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Procuradoria-geral de Justiça 

 
 

22 
 

Ademais, ainda que não haja Defensoria Pública organizada 
no município onde reside o Agravante, o advogado particular 
constituído não exerce função equivalente a do Defensor 
Público, embora seja beneficiária de justiça gratuita. 

Nesse contexto, é firme o entendimento nesta Corte que a 
contagem em dobro dos prazos processuais é aplicável 
somente nos feitos em que atue o Defensor Público ou 
integrante do serviço estatal de assistência judiciária, não se 
incluindo nesa condição o advogado particular, mandatário de 
beneficiário de justiça gratuita”.  

 

5 - DO PEDIDO 

 

  Posto isso, demonstrada de forma fundamentada, a 

ocorrência de violação aos dispositivos legais acima declinados, e 

demonstrado o dissídio jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo que o presente recurso especial tenha o seu 

processamento admitido por essa Egrégia Presidência, conhecido e 

provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que, reformado o 

V. Acórdão, seja reconhecido a ausência de pressuposto recursal 

objetivo (tempestividade), deixando-se de conhecer o recurso interposto 

pelo Defensor Dativo. 

São Paulo, 21 de outubro de 2014. 

 

Pedro Henrique Demercian 

Procurador de Justiça 

 

 


