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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 816/14 - PGJ, DE 23 DE ABRIL DE 2014 

(PT. Nº 29.766/2004) 
 
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 
Revogado pela Resolução nº 1.187/2020-PGJ-
CGMP, de 23/01/2020. 

 

Dispõe sobre a elaboração de contrarrazões na 
hipótese do art. 600, § 4º, do Código de 
Processo Penal, e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhes são 

conferidas pelos artigos 19, inciso XII, “c” da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993,  

 

CONSIDERANDO que a implantação do processo eletrônico pelo egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo torna dispensável a elaboração das contrarrazões pela Procuradoria-

Geral de Justiça como previsto na Resolução nº 350/2004-PGJ, de 29 de março de 2004, 

observado o disposto na Resolução nº 496/2007-PGJ, de 09 de fevereiro de 2007; 

  

CONSIDERANDO que a funcionalidade do processo digital possibilita a intimação do 

Promotor de Justiça para, na hipótese do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, a oferta 

de contrarrazões, o que se coaduna com os princípios do promotor natural, da inamovibilidade 

e da celeridade; 

  

CONSIDERANDO que essa situação favorece ao resgate da experiência havida com o 

revogado Ato Normativo nº 91/96-PGJ1, de 10 de junho de 1996, RESOLVE EDITAR A 

SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. Na hipótese do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, as contrarrazões devem 

ser elaboradas pelo Promotor de Justiça que atua nos respectivos autos em se tratando de 

processo eletrônico, devendo ser direta e pessoalmente intimado nos termos da legislação 

vigente. 

 

                                                 
1 Revogado pelo Ato Normativo nº 350/2004-PGJ, de 23/04/2014 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1187.pdf
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Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial os Atos Normativos nº 350/2004-PGJ, de 29 de março de 2004, e 

nº 496/2007-PGJ, de 09 de fevereiro de 2007. 

 
 
 
Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, v.124, n.76, p.163, de 24 de abril de 2014. 


