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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO* Nº 1.003/2017-PGJ, DE 20 DE JANEIRO DE 2017 

(PROTOCOLADO N. 75.423/11) 
 

*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 n. 764/2013-PGJ, de 06 de 
março de 2013 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 

19, XII, c, da Lei Complementar Estadual n. 734, de 26 de novembro de 1993, considerando 

a necessidade de adequação da Resolução n. 764/13-PGJ, tanto em face do disposto na 

Resolução n. 962/16-PGJ1, que reorganizou as Subprocuradorias-Gerais de Justiça, quanto 

ao previsto na Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, RESOLVE editar a seguinte 

RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. O art. 1º da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. As propostas de acordos de cooperação, convênios, cessão ou permissão e demais 

instrumentos congêneres com pessoas jurídicas de direito público ou privado deverão ser 

apresentadas com as respectivas minutas, planos de trabalho e aquiescência do órgão e/ou 

da pessoa jurídica de direito público ou privado.” (NR) 

  

Art. 2º. O § 3º, do art. 2º, da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 3º. Autuado o protocolado, o órgão de origem manifestará o interesse e a necessidade 

institucionais e encaminhará os autos à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento 

Institucional para anotação, registro e controle.” (NR) 

  

Art. 3º. Fica incluído o § 4º ao art. 2º da Resolução n. 764/2013-PGJ, com a seguinte redação: 

 

“§ 4º. A Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional informará nos autos a existência 

de outros acordos com o mesmo interessado, seu objeto, bem como se já extinto ou ainda 

vigente.” (AC) 

                                                 
1 Revogado pela Resolução nº 1.090/2018-PGJ, de 13/07/2018 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/764compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1090compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1090compilado.pdf
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Art. 4º. O art. 6º da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa a vigorar 

acrescido do § 2º, renumerado o parágrafo único como § 1º, com a seguinte redação: 

“§ 1º. (...) 

 

§ 2º. Nas hipóteses de termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação 

que envolva compartilhamento patrimonial, a serem celebrados com organizações da 

sociedade civil, deverá ser observado o trâmite previsto na Lei n. 13.019, de 31 de julho de 

2014.” (AC) 

  

Art. 5º. O art. 7º da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º. Após a instrução, os autos serão enviados à análise da Subprocuradoria-Geral de 

Justiça Jurídica e Competência Originária. 

 

Parágrafo único. A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Competência Originária, 

após apreciação do expediente, o encaminhará à Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Políticas Administrativas e Institucionais.” (NR) 

  

Art. 6º. Os incisos I e II, do art. 8º, da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“I – o encaminhamento à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Administrativas e 

Institucionais, por meio digital, da minuta aprovada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça 

Jurídica e Competência Originária, para impressão, numeração e agendamento da assinatura 

do Procurador-Geral de Justiça; 

 

II – a alteração da minuta, nos termos do parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça 

Jurídica e Competência Originária, encaminhando-a, após análise jurídica, na forma referida 

no inciso I deste artigo.” (NR) 

  

Art. 7º. O inciso II, do art. 9º, da Resolução 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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“II – a numeração sequencial por ano, em posição anterior à ementa da primeira página;” (NR) 

  

Art. 8º. O art. 10, “caput”, da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10. A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional providenciará 

após a celebração do instrumento:” (NR) 

  

Art. 9º. O art. 11, “caput”, e § 2º, da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 11. A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional promoverá a 

remessa do protocolado aos órgãos de origem referidos no art. 2º desta Resolução para o 

acompanhamento e a gestão dos acordos de cooperação, convênios, e demais instrumentos 

congêneres celebrados. 

(...) 

§ 2º. O órgão de origem deverá mensalmente atestar o acompanhamento dos acordos de 

cooperação, convênios e demais instrumentos congêneres, de suas respectivas áreas de 

atuação, promovendo a inclusão ou alteração referentes à contrapartida e à prestação de 

contas na planilha constante da pasta convênios da Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Planejamento Institucional na Biblioteca Virtual – BVA.” (NR) 

  

Art. 10º. O § 1º, do art. 12, da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 1º. A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional poderá dispensar a 

oitiva da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Competência Originária se não houver 

outra inovação além do prazo e desde que a Diretoria-Geral, por seus órgãos competentes, 

informe:” (NR) 

  

Art. 11º. O art. 13 da Resolução n. 764/2013-PGJ, de 06 de março de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 13. O Subprocurador-Geral de Justiça e Competência Originária poderá expedir portaria 

para o cumprimento do disposto nesta Resolução.” (NR) 
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Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

São Paulo, 20 de janeiro de 2017. 

  

Gianpaolo Poggio Smanio 

Procurador-Geral de Justiça 

  

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.127, n.15, p.75, de 21 de janeiro de 2017.  

Retificado em:  Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.127, n.21, p.58, de 1º de fevereiro de 2017. 


