
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 - Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 1 de 2 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 677/2011-PGJ, DE 21 DE JANEIRO DE 2011  

(PT. N. 28.316/92) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 Altera a Resolução nº 105, de 22 de outubro de 
1992, que disciplina a atuação funcional em 
autos e inquéritos policiais, representações, 
peças informativas, cartas de ordem e 
processos criminais, que versem sobre ilícitos 
penais atribuídos a Prefeitos 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, considerando o 

disposto no artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, e a Resolução n. 393, de 05 de 

setembro de 2007, do colendo Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, criando a 15ª Câmara Criminal, com competência originária para julgamento das 

infrações penais atribuídas a Prefeitos Municipais (art. 29, X, da Constituição Federal) e 

competência recursal preferencial para crimes de responsabilidade e funcionais praticados 

por ex-prefeitos (Dec. Lei nº 201/67), crimes contra a Administração Pública (arts. 312 a 327 

e 359-A a 359-H do Código Penal), crimes de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65) e crimes 

contra licitações públicas (Lei nº 8.666/93); 

   

CONSIDERANDO que o art. 1º Ato Normativo n. 546, de 14 de agosto de 2008, alterou o art. 

2º da Resolução n. 412, de 14 de novembro de 2005, instituindo, no âmbito da Procuradoria 

de Justiça Criminal, Câmara especializada para atuação nos feitos criminais de que trata o 

art. 29, X, da Constituição Federal, de competência originária do Tribunal de Justiça;  

   

CONSIDERANDO a edição do Comunicado CG n. 2.094/2010, da egrégia Corregedoria-Geral 

de Justiça, recomendando aos Magistrados o encaminhamento ao Tribunal de Justiça de 

qualquer representação ou notícia da prática de crime em tese, cuja autoria seja atribuída à 

autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, para as providências pertinentes; 

 

CONSIDERANDO que os §§ 4º e 5º do art. 3º da Resolução n. 412/05, na redação dada pelo 

art. 2º do Ato Normativo n. 546/08, estabelece a atribuição da Câmara especializada da 

Procuradoria de Justiça Criminal oficiar, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, em 

todos os feitos criminais de que trata o art. 29, X, da Constituição Federal, de competência 

originária do Tribunal de Justiça, inclusive na fase de investigação e na fase processual, bem 

como a necessidade de edição de ato, pelo Procurador-Geral de Justiça, para delegação das 
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atribuições pertinentes ao disposto no art. 29, X, da Constituição Federal para a Câmara 

especializada nas resoluções processuais praticados perante a 15ª Câmara Criminal do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. O "caput" do art. 1º da Resolução n. 105, de 22 de outubro de 1992, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. O Promotor de Justiça deverá declinar de sua atribuição quando, nos autos do 

inquérito policial, representação ou peça informativa que oficiar, estiver sendo 

objetivamente atribuída a Prefeito Municipal a autoria de fato determinado que, em 

tese, possa caracterizar ilícito penal.” 

 

Art. 2º. O art. 3º da Resolução n. 105, de 22 de outubro de 1992, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 3º. Fica delegada aos Procuradores de Justiça integrantes da Câmara 

especializada a que se refere o § 6º do art. 2º da Resolução n. 412, de 24 de novembro 

de 2005, na redação dada pelo art. 1º do Ato  Normativo n. 546, de 14 de agosto de 

2008, bem como aos demais membros do Ministério Público nela oficiantes, a 

atribuição de participar das sessões de interrogatório, de instrução e de julgamento na 

15ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representando o 

Procurador-Geral de Justiça”. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

São Paulo, 21 de janeiro de 2011. 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Procurador-Geral de Justiça  
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