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(Parecer n° 17/2020-J) 

Colégio Recursal de Santos - Sessão de Julgamento 
- Limitação do prazo de sustentação oral para 03 
(três) minutos - Alegação de ofensa a direito e 
ofensa ao artigo 714 das NSCGJ que estabelece o 
prazo de 10 (dez) minutos - Interpretação que não 
deixa dúvidas quanto ao direito ao prazo de 10 (dez) 
minutos para a sustentação oral, vedada a extensão 
ou acréscimo dele por vontade das partes, bem 
como a sua redução - Parecer no sentido de que seja 
observado o prazo de 10 (dez) minutos estabelecido 
pelas NSCGJ nas sustentações orais nos Colégios 
Recursais do Estado de São Paulo, podendo dele 
abrir mão as partes, mas não excedê-lo. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, 

Cuida-se de representação apresentada pelo 

advogado Ricardo Ponzetto, inscrito na OAB-SP sob n° 126.245, 

alegando ofensa a direito líquido e certo por parte dos Magistrados 

integrantes da Ia Turma Recursal Criminal da Comarca de Santos, 

consistente na restrição indevida do tempo de sustentação oral das 

partes para 03 (três) minutos, a despeito do contido no artigo 714 das 

NSCGJ, que prevê o prazo de 10 (dez) minutos. 

Com a representação foram juntadc 

documentos, dentre eles cópia da súmula do julgamento do recurso 
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apelação n° 1006761.79.2018.8.26.0590 em que constou expressamente 

a fixação do prazo máximo de 03 (três) minutos para a sustentação 

oral requerida pelo advogado do apelante, indeferindo o prazo de 

10(dez) minutos (fls. 7/15). 

Foram encaminhadas informações pelo MM. 

Juiz Presidente da 2a Turma Cível e Ia Turma Criminal do Colégio 

Recursal de Santos, Dr. João Luciano Sales do Nascimento, no 

sentido de que a menção ao prazo máximo de 10 (dez) minutos pelo 

artigo 714 das NSCGJ, permite a interpretação de que dentro deste 

prazo (dez minutos), a Turma de Julgamento está livre para definir o 

prazo da sustentação oral que melhor atende à otimimização dos 

trabalhos e ainda o sistema próprio dos Juizados Especiais, sem que se 

possa alegar qualquer ofensa ou restrição de direitos, citando um 

precedente do Conselho Nacional de Justiça (fls. 20/22). 

É o relatório. 

Opino. 

Ao dipor sobre o processamento de recursos 

nos Colégios Recursais, as Normas de Serviço da Corregedoria Geral 

da Justiça (Seção XLI, Subseção III), tratou do prazo da sustentação 

oral no seu artigo 714: 
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"Admite-se a sustentação oral 

exclusivamente no recurso inominado, na apelação e no 

habeas corpus, por advogado constituído ou designado 

nos autos, ou por representante do Ministério Público 

nos feitos em que oficia, e pelo prazo máximo de 10 (dez) 

minutos." 

Neste passo e a despeito da interpretação dada 

a este artigo pelo Magistrado Presidente da 2a Turma Cível e Ia Turma 

Criminal do Colégio Recursal de Santos, parece clara a fixação do 

prazo de 10 (dez) minutos para a sustentação oral, o qual não pode ser 

ultrapassado por vontade das partes. 

De fato, a organização dos trabalhos durante 

as sessões de julgamento dos Colégios Recursais é matéria não 

jurisdicional e no que toca à sustentação oral, o artigo 714 das NSCGJ 

é claro ao estabelecer o direito do advogado e do representante do 

Ministério Público de sustentar oralmente por 10 (dez) minutos, no 

máximo. 

Com todo respeito ao entendimento do MM. 

Juiz Presidente da 2a Turma Cível e Ia Turma Criminal do Colégio 

Recursal de Santos, no sentido de que além da sustentação oral nos 

julgamentos dos Colégios Recursais não contar com previsão legal, a 

norma aqui invocada (art. 714 NSCGJ), regulou apenas o tempo 

máximo de 10 (dez) minutos, nada mencionando sobre o tempo mínimo 

das sustentações orais, o fato é que o silêncio da lei, no caso, está 
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superado pela expressa normatização do assunto por esta Corregedoria 

Geral da Justiça. 

Além disso, a menção ao prazo máximo de 

dez minutos para a sustentação oral, de acordo com as regras de sintaxe, 

traduz o controle que pode (e deve) ser exercido pelo Magistrado deste 

prazo (o qual não pode ser excedido por vontade das partes), e não o 

direito de redução deste prazo, a critério do Magistrado (para 5 

minutos, 3 minutos, 2 minutos ou 60 segundos, por exemplo), ainda 

que assim o faça buscando otimizar e melhor organizar os trabalhos. 

Por fim, vale a menção de que o precedente 

parcialmente transcrito nas informações de fls. 20/23 (PCA n° 

0003458.98.2013.2.00.0000, CNJ), não guarda relação com o caso aqui 

tratado, na medida em que ali foi reconhecido o direito do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará de regular e limitar o tempo das 

sustentações orais nas sessões dos seus Colégios Recursais por meio de 

regimento interno, ao passo que aqui a discussão cinge-se à correta 

interpretação e aplicação do artigo 714 das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça. 

Ante o exposto, o parecer que respeitosamente 

submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência é no sentido de que 

sejam orientados os Juízes de Direito integrantes dos Colégios 

Recursais do Estado de São Paulo a observar o prazo de 10 (dez) 

minutos a que tem direito o advogado e o representante do Ministério 
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Público nas sustentações orais, o qual não pode ser estendido por 

vontade das partes e tampouco reduzido a qualquer pretexto pelos 

Magistrados. 

Sugiro, por fim, a comunicação do teor deste 

parecer, por ofício, ao MM. Juiz Presidente da 2a Turma Cível e Ia 

Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos, ao advogado subscritor 

da representação de fls. 10/15 e ainda, a todos os Juízes de Direito 

através do email institucional. 

Sub censura. 

São Paulo, 22 de; aneiro de 2020. 

\Ár\ 
Mareia Helena Bbsch 

Juíza Assessora da Corregedoria 
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CONCLUSÃO 

Dia 23 de janeiro de 2020, faço estes autos conclusos 
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 
RICARDO ANAFE, DD. Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo. Eu, , / ^ M -
{dpi^dcK V. QC^viç.^, Escrevente Técnico Judiciário, 
subscrevi. 

Vistos. 

Aprovo o parecer apresentado pela Juíza Assessora da 

Corregedoria, comunicando-se o MM. Juiz Presidente da 2a Turma Cível 

e Ia Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos, o advogado 

representante e ainda, os Juízes de Direito na forma nele sugerida. 

São Paulo, 23 de janeiro de 2020. 

RICARDO-ANAFE 

Corregedor Geral da Justiça 


