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Assunto: Disciplinamento dos Procedimentos relacionados à apresentação 

das contrarrazões recursais segundo as disposições do art. 600, § 4º do 

Código de Processo Penal. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

 
 

 Trata-se de encaminhamento do Procurador-Geral de Justiça referente à 

elaboração de normas disciplinando os procedimentos administrativos relacionados 

à apresentação das contrarrazões recursais segundo as disposições do art. 600, § 

4º do Código de Processo Penal, a partir de coleta de sugestões junto à 

coordenação do Núcleo de Recursos Criminais – NUCRIM, à Secretaria Executiva 

das Procuradorias de Justiça Criminais e à Coordenadoria do Centro de Apoio 

Criminal – CAOCRIM. 

 Após referidas consultas foi apresentada uma minuta de Resolução pelo 

Coordenador do NUCRIM, ocasião em que o Procurador de Justiça, Dr. Maurício 

Carneiro, informou que o documento elaborado contou com a participação de 

membros do Ministério Público com atuação Criminal (fls 14/15), incluindo a 

Secretária-Executiva das Procuradorias Criminais, fato corroborado pelo Assessor 

de políticas Institucionais, Dr. Nelson Gesteira (fls. 16/1). 

 O Texto foi acolhido, em seu inteiro teor, pelo Procurador-Geral de Justiça, 

que o encaminhou à deliberação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça – OECPJ (despacho de fls. 22), sendo encaminhado ao OECPJ  e 

recebendo uma outra manifestação da Secretaria Executiva das Procuradorias de 
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Justiça Criminais (fls. 23/24), ocasião em que lembrou da necessidade de alterações 

no sistema SAJMP, de modo a viabilizar as intimações dos Promotores de Justiça 

em suas respectivas promotorias de Justiça nas comarcas do interior (fls. 26/27). 

 O feito foi encaminhado a esta Comissão de Assuntos Jurídicos e 

Institucionais pela relatora do Processo retro mencionado, Procuradora de Justiça, 

Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, tendo sido baixado em diligência junto 

à Secretaria dos Órgãos Colegiados solicitando o arquivo editável do documento. 

  

 É o Relatório. 

 
 Já há algum tempo vêm sendo discutidas as modalidades de procedimentos 

administrativos que melhor viabilizem a realização das disposições do art. 600, § 4º 

do Código de Processo Penal. Sobretudo, em relação aos casos de processos cujos 

julgamentos ocorreram em comarcas do interior do Estado, ante a sobrecarga que 

referida atribuição tem promovido nos órgãos de execução da comarca de Fortaleza 

(CPP, art. 600 § 4º in verbis): 

 
Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois 

dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para 

oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que 

o prazo será de três dias. 

§ 4o Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao 

interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância 

serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta 

vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as 

partes pela publicação oficial. (Incluído pela Lei nº 4.336, de 

1º.6.1964). 

 

 As disposições retro citados evidenciam, por si, a dificuldade no 
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encaminhamento da solução à questão: - Como viabilizar o preparo e 

peticionamento das contrarrazões nos processos penais (de feitos que tramitaram 

nas comarcas do interior), no prazo, quando o apelante manifesta seu direito de 

apresentar suas razões de recurso perante o Tribunal ad quem. 

 Ao que se tem notícia, de forma expressa ou não, a questão sempre esteve 

regulada no âmbito do Ministério Público do Ceará - MPCE, embora o sítio eletrônico 

do MPCE registre como regulamento mais antigo o Provimento 001/2004, que foi 

revogado pelo Provimento nº 002/20101, que tratava do mesmo tema e de forma 

quase idêntica.  

 Posteriormente, a temática foi inserida no Provimento 168/2013, que 

reestrutura o Núcleo de Recursos Criminais – NUCRIM. Em seguida o tema foi 

abordado no Provimento nº 44/2017.  Em 2018, o Provimento 078 cuidou de 

disciplinamento específico em torno do tema, sendo referido Provimento revogado 

no mesmo ano pelo Provimento 079 e a questão foi abrangida pelas atribuições do 

NUCRIM desde então, promovendo, como dito anteriormente, uma sobrecarga ao 

mencionado Núcleo. 

 Ocorre que a Resolução encaminhada à deliberação pelo OECPJ, ora em 

exame por esta Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais – CAJI, cuja minuta 

se está em anexo, apresenta o mesmo problema de sempre: - A dificuldade de 

preservar a atuação do Promotor Natural, na elaboração das contrarrazões, 

viabilizando-lhe o prazo para o exercício de seu mister.  

 No aludido texto (da minuta), uma reprodução do Provimento nº 78/2018, o 

processo, uma vez encaminhado pelo Tribunal de Justiça para a apresentação das 

contrarrazões, é distribuído a um Procurador de Justiça, que o encaminhará ao 

NUCRIM (em dois dias), que o remeterá (em dois dias) ao Promotor de Justiça 

competente, devendo este preparar e devolver as contrarrazões ao NUCRIM em até 

oito dias. 

 
1 Expressamente revogado pelo Provimento 07/2018. 
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 Observe-se que, nas consultas realizadas junto ao CAOCRIM e à Secretaria-

Executiva das Procuradorias de Justiça Criminais, esse percurso: - recebimento pelo 

Procurador de Justiça – encaminhamento ao NUCRIM – remessa ao PJ – retorno ao 

NUCRIM - envio ao TJ, foram as mais questionadas. Quer dizer, um dos objetivos 

principais, a simplificação, excluindo-se essas várias intermediações no fluxo entre a 

remessa dos feitos ao Promotor de Justiça e retorno dos autos ao TJ foram não 

aconteceu a contento. Daí a necessidade de abreviar esse percurso. 

 Observa-se, também, na análise da matéria, que a Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional, bem assim a Assessoria de Políticas Institucionais, ao 

encaminharem a solicitação de alteração sobre a viabilização das disposições do art. 

600, § 4º, do CPP, ainda não lograram êxito nos esforços, junto ao Tribunal de 

Justiça, no sentido de viabilizar o acesso da primeira instância aos processos 

criminais, quando os mesmos são encaminhados ao segundo grau de aludido 

Tribunal.   

 Assim, se observa que persiste a busca por uma solução tecnológica mais 

consentânea às necessidades dos órgãos de execução de primeiro grau, utilizando 

e desenvolvendo alternativas e possibilidades por meio do Sistema de Automação 

do MPCE (SAJMP), em sintonia com a plataforma utilizada pelo Tribunal de Justiça 

do Ceará. Isto porque, a informação sobre quantos e quais Ministérios Públicos dos 

Estados2 da Federação preparam as contrarrazões, também reforça essa 

necessidade (fls. 13). 

 Pelo que se observa das informações constantes no processo em exame, a 

proposta ora analisada, embora não se apresente da forma ideal, segundo as 

ponderações acima, retrata forma e procedimento factíveis, de acordo com os 

esclarecimentos apresentados pela Secretária da Secretaria de Processos 

juntamente com o servidor Cesar Wagner.  

 
2 “Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, dentre outros” (pag. 13). 
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 Assim, considerando as ponderações da Secretaria Executiva das 

Procuradorias de Justiça Criminais e do CAOCRIM, bem como as ponderações retro 

apresentadas, sugere-se alterações pontuais à minuta do texto de Resolução 

apresentada (texto integral em anexo), bem como o acréscimo de um Anexo Único 

com tutorial sobre a remessa e retorno dos autos ao Promotor de Justiça. 

 

Quadro 1 – Alterações à minuta do texto de Resolução sobre intimações à apresentação de 
contrarrazões nos termos do art. 600, § 4º, CPP. 

 

Redação Original Redação Proposta 

Disciplina os procedimentos administrativos para 
elaboração e apresentação das contrarrazões 
recursais na hipótese do art. 600, § 4º do Código 
de Processo Penal no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Ceará 
 

Disciplina os procedimentos administrativos para 
a apresentação das contrarrazões em apelações 
criminais, na hipótese prevista no art. 600, § 4º, 
do Código de Processo Penal, no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Ceará, e dá 
outras providências 

Art. 1º A elaboração e a apresentação de 
contrarrazões em apelações criminais, na 
hipótese do art. 600, §4º do Código de Processo 
Penal, ficam regulamentadas por esta resolução. 
 

Art. 1º. Nos casos previstos no artigo 600, § 4º, 
do Código de Processo Penal as contrarrazões 
devem ser presentadas pelo Promotor de Justiça 
com exercício no juízo onde teve curso o 
respectivo processo, resguardando-se o princípio 
do Promotor Natural. 

Art., 2º Os processos judiciais recebidos no 
Ministério Público do Estado do Ceará para 
os fins previstos no art. 600, § 4º do Código 
de Processo Penal serão distribuídos pela 
Secretaria de Processos – Sepro aos 
Gabinetes dos Procuradores de Justiça 
criminais que, após prévia análise acerca da 
necessidade de contrarrazões, remeterão os 
autos ao Núcleo de Recursos Criminais – 
Nucrim, no prazo máximo de 2 (dois) dias, 
exclusivamente pelo Sistema de Automação 
do Ministério Público (SAJMP). 

Art., 2º Na hipótese de serem os autos 
remetidos com vista ao Ministério Público do 
Estado do Ceará, para oferecimento das 
contrarrazões, serão eles distribuídos de 
imediato, por meio da Secretaria de 
Processos – SEPRO, segundo os 
regulamentos específicos atinentes à 
matéria, aos Procuradores de Justiça com 
atuação no Crime. 
 

Parágrafo único. A distribuição a que se 
refere o caput considerará as regras de 
prevenção aplicáveis ao caso. 
 

§ 1º A distribuição a que se refere o caput 
obedecerá às regras de prevenção aplicáveis 
ao caso. 
 
§ 2º. O Procurador de Justiça Criminal que 
receber o processo para os fins do art. 600, 
§ 4º do CPP deverá, no prazo de até 2 (dois) 
dois dias, remeter os autos ao Núcleo de 



 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO 
ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

 

  6 de 12 
 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
Rua da Assunção, nº 1.100 – José Bonifácio – CEP 60050-011 – Fortaleza, Ceará 

Telefone: (85) 3452.3730 

Recursos Criminais – NUCRIM, pelo sistema 
de Automação do Ministério Público 
(SAJMP). 

Art. 3º Recebido o processo judicial na 
forma do artigo anterior, o Núcleo de 
Recursos Criminais remeterá os autos, 
exclusivamente pelo SAJMP, à Promotoria 
de Justiça com atribuição para atuar na 
ação penal respectiva. 

Art. 3º. Recebido o processo judicial na 
forma do artigo anterior, o NUCRIM o 
remeterá, também pelo SAJMP, à 
Promotoria de Justiça com atribuição para 
atuar na ação penal respectiva, para 
elaboração das contrarrazões recursais 
mencionadas no art. 600, § 4º do CPP, no 
prazo de até 8 (oito) dias, contados de seu 
recebimento. 

Parágrafo único.  A remessa a que se 
refere o caput será realizada no prazo 
máximo de 2 (dois) dias, contados do 
recebimento eletrônico dos autos. 

§ 1º A remessa a que se refere o caput será 
realizada no prazo máximo de 2 (dois) dias, 
contados do recebimento eletrônico dos 
autos. 
§ 2º A elaboração das contrarrazões na 
forma do caput deste artigo será realizada 
exclusivamente por intermédio do sistema 
SAJMP, devendo o membro responsável 
executar exclusivamente as operações 
eletrônicas “finalizar e assinar”, sem 
utilização da ferramenta de peticionamento. 

Art. 4º Compete à Promotoria de Justiça 
mencionada no artigo anterior elaborar as 
contrarrazões recursais mencionadas no art. 
600, § 4º do Código de Processo Penal, 
devolvendo os autos ao Núcleo de Recursos 
Criminais, no prazo máximo de 8 (oito) dias, 
contados do seu recebimento. 

Art. 4º. Após o procedimento a que se refere 
o artigo anterior, os autos serão devolvidos 
ao NUCRIM, a quem cabe protocolar as 
contrarrazões recursais perante o Tribunal 
de Justiça, a partir da ferramenta de 
peticionamento eletrônico disponibilizada no 
SAJMP.  . 

Parágrafo único. A elaboração das 
contrarrazões na forma do caput será 
realizada exclusivamente por intermédio do 
sistema SAJMP, devendo o membro 
responsável executar exclusivamente as 
operações eletrônicas “finalizar e assinar”, 
sem utilização da ferramenta de 
peticionamento. 

Parágrafo único. Após o procedimento a 
que se refere caput, os autos serão 
remetidos ao Procurador de Justiça criminal, 
ao qual coube a distribuição dos autos, com 
vistas à atuação enquanto custos juris. 

Art. 5º Compete ao Núcleo de Recursos 
Criminais – Nucrim protocolar as 
contrarrazões recursais perante o Tribunal 
de Justiça, a partir da ferramenta de 
peticionamento eletrônico disponibilizada no 

SAJMP. 

Art. 5º. Os encaminhamentos de que tratam 
os art. 2º, 3º e 4º desta Resolução devem 
ser realizados segundo o tutorial disposto no 
Anexo Único a este regulamento. 

Art. 6º Após o procedimento a que se refere 
o artigo anterior, os autos serão remetidos 

Art. 6º. Os processos que, na data da 
entrada em vigor desta resolução, estejam 
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ao Procurador de Justiça criminal, ao qual 
coube a distribuição dos autos, com vistas à 
atuação enquanto custos juris. 

com vistas ao Ministério Público para fins de 
apresentação de contrarrazões na hipótese 
do art. 600, §4º do CPP permanecerão sob 
a atribuição do Núcleo de Recursos 
Criminais – NUCRIM até a conclusão desse 
acervo. 
 

Art. 7º Os processos que, na data da 
entrada em vigor desta resolução, estejam 
com vistas ao Ministério Público para fins de 
apresentação de contrarrazões na hipótese 
do art. 600, §4º do CPP permanecerão sob 
a atribuição do Núcleo de Recursos 
Criminais – Nucrim até o esgotamento do 
acervo. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em sentido contrário 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em sentido contrário. 

 

 

Fonte – Relatora, a partir do documento encaminhado pelo PGJ/CE. 

 

Isto Posto, considerando-se as sugestões e ponderações da Relatora, 

esta Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais posiciona-se de modo 

favorável ao inteiro acolhimento da sugestão da relatora, retornando o feito, à 

Secretaria dos Órgãos Colegiados para os procedimentos de remessa à nobre 

relatora, na expectativa de ter dirimido as questões jurídicas e institucionais que 

mereciam atenção. 

 

Fortaleza (CE), 06 de outubro de 2021. 

 

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Procuradora de Justiça e Presidente da CAJI 

 

Luiz Eduardo dos Santos 

Procurador de Justiça e membro titular 

 



 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO 
ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

 

  8 de 12 
 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
Rua da Assunção, nº 1.100 – José Bonifácio – CEP 60050-011 – Fortaleza, Ceará 

Telefone: (85) 3452.3730 

Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves 

Procuradora de Justiça e membro titular 
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     RESOLUÇÃO Nº _____/2021 

 

 

Disciplina os procedimentos administrativos para a 

apresentação das contrarrazões em apelações 

criminais, na hipótese prevista no art. 600, § 4º, do 

Código de Processo Penal, no âmbito do Ministério 

Público do Estado do Ceará, e dá outras 

providências. 

 

 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 

JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, na forma do art. 31, 

inciso II, alíneas d e c/c o art. 64, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 72/2008 (Lei 

Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará); 

CONSIDERANDO que compete ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça definir as atribuições das promotorias de justiça, consoante 

decorre do art. 31, inciso II, alínea de art. 64, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 

72/2008; 

CONSIDERANDO a faculdade conferida pelo art. 600, § 4º do Código de 

Processo Penal de apresentação de razões e de contrarrazões de apelação criminal 

somente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; 

CONSIDERANDO os princípios da unidade e da indivisibilidade do 

Ministério Público, disposto no art. 127, § 1º da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o dever de eficiência da Administração Pública na 

divisão de suas atribuições entre órgãos internos; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das atribuições para 

elaboração e apresentação das contrarrazões em apelação criminal nas hipóteses 

do art. 600, §4º do Código de Processo Penal; 



 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO 
ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

 

  10 de 12 
 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
Rua da Assunção, nº 1.100 – José Bonifácio – CEP 60050-011 – Fortaleza, Ceará 

Telefone: (85) 3452.3730 

CONSIDERANDO a implantação do Sistema de Automação do Ministério 

Público (SAJMP) em todos os órgãos de execução do Ministério Público; 

CONSIDERANDO as manifestações constantes nos Processos de 

Gestão Administrativa nº 09.2021.00008047-3; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Nos casos previstos no artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal e 

resguardando o princípio do Promotor Natural, as contrarrazões devem ser presentadas 

pelo Promotor de Justiça com exercício na Comarca e/ou vara onde teve curso o 

respectivo processo. 

Art., 2º Na hipótese de serem os autos remetidos com vista ao Ministério Público 

do Estado do Ceará, para oferecimento das contrarrazões, serão eles distribuídos de 

imediato, por meio da Secretaria de Processos – SEPRO, segundo os regulamentos 

específicos atinentes à matéria, aos Procuradores de Justiça com atuação no Crime. 

§ 1º A distribuição a que se refere o caput obedecerá às regras de prevenção 

aplicáveis ao caso. 

§ 2º. O Procurador de Justiça Criminal que receber o processo para os fins do 

art. 600, § 4º do CPP deverá, no prazo de até 2 (dois) dois dias, remeter os autos ao 

Núcleo de Recursos Criminais – NUCRIM, pelo sistema de Automação do Ministério 

Público (SAJMP). 

Art. 3º. Recebido o processo judicial na forma do artigo anterior, o NUCRIM o 

remeterá, também pelo SAJMP, à Promotoria de Justiça com atribuição para atuar na ação 

penal respectiva, para elaboração das contrarrazões recursais mencionadas no art. 600, § 

4º do CPP, no prazo de até 8 (oito) dias, contados de seu recebimento. 

   § 1º A remessa a que se refere o caput será realizada no prazo máximo de 2 

(dois) dias, contados do recebimento eletrônico dos autos. 

§ 2º A elaboração das contrarrazões na forma do caput deste artigo será 

realizada exclusivamente por intermédio do sistema SAJMP, devendo o membro 

responsável executar exclusivamente as operações eletrônicas “finalizar e assinar”, sem 

utilização da ferramenta de peticionamento 
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Art. 4º Após o procedimento a que se refere o artigo anterior, os autos serão 

devolvidos ao NUCRIM, a quem cabe protocolar as contrarrazões recursais perante o 

Tribunal de Justiça, a partir da ferramenta de peticionamento eletrônico disponibilizada no 

SAJMP. 

Parágrafo único. Após o procedimento a que se refere caput, os autos serão 

remetidos ao Procurador de Justiça criminal, ao qual coube a distribuição dos autos, com 

vistas à atuação enquanto custos juris. 

Art. 5º. Os encaminhamentos de que tratam os art. 2º, 3º e 4º desta Resolução 

devem ser realizados segundo o tutorial disposto no Anexo Único a este regulamento. 

Art. 6º. Os processos que, na data da entrada em vigor desta resolução, 

estejam com vistas ao Ministério Público para fins de apresentação de contrarrazões na 

hipótese do art. 600, §4º do CPP permanecerão sob a atribuição do Núcleo de Recursos 

Criminais – NUCRIM até a conclusão desse acervo. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em sentido contrário 

 

Plenário de Sessões do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça, em Fortaleza, aos _____ de ___________ de 2021. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 

 

(assinado digitalmente) 

Manuel Pinheiro Freitas 

Procurador-Geral de Justiça 
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
Rua da Assunção, nº 1.100 – José Bonifácio – CEP 60050-011 – Fortaleza, Ceará 

Telefone: (85) 3452.3730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

TUTORIAL DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº_______/2021, Referente ao 

encaminhamento de processos criminais para peticionamento nos termos do 

art. 600, § 4º, do CPP, por meio do Sistema de Automação do Ministério Público 

do Estado do Ceará (SAJMP). 


		2021-10-06T10:48:22-0300
	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA:11590815300


		2021-10-07T12:01:45-0300
	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03725480320




