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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº 350/20041 - PGJ, DE 29 DE MARÇO DE 2004  

(PT. Nº 29.766/2004) 
 

Revogado pela Resolução nº 816/14-PGJ2, de 
23/04/2014. 
 

Dispõe sobre a elaboração de contra-razões, 
na hipótese do art. 600, § 4º, do Código de 
Processo Penal. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais (art. 19, XII, 
"c", da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993), e 
 
CONSIDERANDO que o artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, faculta a 
apresentação das razões do recurso diretamente no Tribunal; 
 
CONSIDERANDO que o exercício de tal faculdade por parte dos defensores em processos 
criminais tem causado dificuldades para a apresentação das contra-razões recursais por parte 
do Promotor de Justiça que atuou no feito em Primeiro Grau, diante da necessidade de 
remessa dos autos à Promotoria de Justiça de origem; 
 
CONSIDERANDO que o oferecimento das contra-razões recursais é ato processual para o 
qual a lei assinala prazo de 8 (oito) dias, e que eventuais atrasos podem gerar prejuízo para 
a Acusação; 
 
CONSIDERANDO, ainda, que, sem prejuízo do princípio do promotor natural e da garantia da 
inamovibilidade (C. R., art. 128, § 5º, I, "b" Lei 8.625/93, art. 38, II, Lei Complementar Estadual 
nº 734/93, art. 220, II), o Ministério Público é regido pelos princípios da unidade e da 
indivisibilidade (artigo 127, § 1º, da Constituição da República), 
 
RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO NORMATIVO 
 
Artigo 1º. Na hipótese do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, em se tratando de 
apelação interposta pelo acusado, as contra-razões serão elaboradas pela Procuradoria-
Geral de Justiça. 
 
§ 1º. Caso pretenda ofertar diretamente as contra-razões, o Promotor de Justiça que tenha 
atribuições para o processo poderá fazê-lo, requerendo, antes da subida do feito ao Tribunal 
competente, a oportuna remessa dos autos com vista. 
 
§ 2º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, aberta a vista para as contra-razões, a 
Procuradoria-Geral de Justiça providenciará a pronta remessa dos autos à Promotoria de 
Justiça pertinente, cuja Secretaria, observando o prazo legal, cuidará de restituí-los, 
oportunamente, à origem, para envio à Procuradoria de Justiça a que o feito deva ser 
distribuído. 
 
Artigo 2º. Este ato normativo entra em vigor em 1º de abril de 2004, revogadas as disposições 
em contrário, e em especial o Ato Normativo nº 91-PGJ, de 10 de junho de 1996. 
  
 
Publicado em: DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 30 de março de 2004. 
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