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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 746/2012-PGJ, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012 

(PROTOCOLADO Nº 131.246/12) 
 

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 

 

Texto compilado até a Resolução nº 991/2016 – 
PGJ, de 29/09/2016. 

Cria o CONSELHO DE ESTUDOS E POLÍTICAS 
INSTITUCIONAIS (CONEPI), órgão consultivo 
da Procuradoria-Geral de Justiça, e 
regulamenta seu funcionamento 

 

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

19, XII, “c”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando 

ser indispensável a constituição de amplos espaços institucionais para participação de todos 

os órgãos integrantes da Instituição na formulação de políticas de gestão e de atuação; 

 CONSIDERANDO a necessidade de criação de mecanismos de permanente interlocução 

entre os órgãos da Administração Superior e os órgãos de execução; 

 CONSIDERANDO o propósito de instituir mecanismo de coleta de informações e de consulta 

dos órgãos de execução de primeira instância para ampliar a possibilidade de oferta de 

subsídios aos processos decisórios dos egrégios Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público; 

 CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de implantação de programas de atuação 

diferenciada que demande a participação integrada de todos os órgãos de execução, 

 RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

 Art. 1º. Fica criado o CONSELHO DE ESTUDOS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS (CONEPI), 

órgão consultivo e propositivo da Procuradoria-Geral de Justiça, para: (Redação dada pela Resolução 

nº 871/2015 – PGJ, de 12/01/2015) 

I – avaliação dos processos decisórios de temas institucionais, contribuindo na eleição de 

prioridades e na construção do plano de metas institucionais; 

 II – articulação, no âmbito regional, da execução de políticas diferenciadas de atuação; 

 III – participação na formulação da política de modernização administrativa e funcional da 

Instituição; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/991.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/991.pdf
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 IV - discussão de temas de relevante caráter institucional; 

 V – apresentação de sugestões ao Procurador-Geral de Justiça para: 

 a) o aprimoramento da política de divisão de atribuições, observando, entre outros critérios, 

a padronização e as peculiaridades regionais; 

b) a adoção de medidas para ampliação da eficiência das atividades do Ministério Público; 

c) o encaminhamento de propostas para apreciação do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores em matérias de sua competência; 

d) a adoção de medidas relativas à matéria, direito, ou questão de estrito interesse do 

Ministério Público que demandem emergente apreciação dos demais Órgãos de 

Administração Superior. 

 Art. 2º. O CONEPI possuirá a seguinte estrutura organizacional: 

 I – Órgão Deliberativo; 

 II – Órgão de Apoio; 

 III – Secretaria-Executiva. 

Art. 3º. O Órgão Deliberativo será integrado pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, 

e pelos Promotores de Justiça eleitos na forma indicada nesta Resolução, todos com direito 

a voto. 

 Art. 4º. O Órgão de Apoio será integrado pelos Subprocuradores-Gerais de Justiça, pelo 

Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, pelo Diretor-Geral do Ministério Público e 

pelos Coordenadores dos Centros de Apoio Operacionais Criminal, de Apoio à Execução e 

Cível e de Tutela Coletiva, como órgãos auxiliares. 

Art. 5º. A Secretaria-Executiva será exercida por Promotor de Justiça integrante do Colegiado, 

eleito por maioria de votos, na primeira reunião ordinária. (Redação dada pela Resolução nº 871/2015 – 

PGJ, de 12/01/2015) 
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Art. 6º. A Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da matéria a ser objeto de deliberação, 

poderá convidar outros órgãos da Administração Superior para a participação de reuniões 

ordinárias ou extraordinárias. 

Art. 7º. Na ausência do Procurador-Geral de Justiça, o CONEPI será presidido por seu 

substituto, conforme disposto no art. 9º, § 2º, 1 e 2, da Lei Complementar Estadual nº 734/93. 

 Art. 8º. O CONEPI poderá criar Comissões Temporárias, compostas por até 05 (cinco) 

membros, para estudos e propostas de temas específicos. 

 Art. 9º. Os membros a que se refere o art. 3º desta Resolução serão escolhidos para mandato 

de 02 (dois) anos, permitida a recondução, da seguinte maneira: (Redação dada pela Resolução nº 

871/2015 – PGJ, de 12/01/2015) 

 I - 01 (um) membro dentre Promotores de Justiça de cada região ou sub-região administrativa 

do Interior do Estado; 

II – 01 (um) membro dentre Promotores de Justiça com atribuição cível no Foro Central da 

Capital, incluindo-se as Promotorias de Justiça Cível, de Falências, de Família, de Mandados 

de Segurança e de Registros Públicos; 

III - 3 (três) membros dentre os Promotores de Justiça Criminais do Foro Central da Capital; 

IV - 01 (um) membro dentre as Promotorias de Justiça com atuação criminal especializada na 

Capital, abrangendo as Promotorias de Justiça de Execução Criminal, dos Juizados Especiais 

Criminais, Militar e de Repressão à Sonegação Fiscal; 

V – 01 (um) membro dentre as Promotorias de Justiça com atribuição na área de interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos na Capital, assim consideradas as Promotorias 

de Justiça do Consumidor, de Direitos Humanos, de Habitação e Urbanismo, do Meio 

Ambiente e do Patrimônio Público e Social; 

VI - 02 (dois) membros dentre todas as Promotorias de Justiça dos Foros Regionais da 

Capital; 

VII - 01 (um) membro dentre as Promotorias de Justiça com atribuições na área da Infância e 

Juventude do Foro Central; 
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VIII - 01 (um) membro dentre as Promotorias de Justiça com atribuição junto aos Tribunais do 

Júri da Capital. 

IX – 01 (um) membro dentre os Promotores de Justiça Substitutos; (Incluído pela Resolução nº 

991/2016 – PGJ, de 29/09/2016) 

§ 1º. Os membros indicados no inciso I deste artigo serão eleitos pelos Promotores de Justiça 

integrantes das respectivas regiões ou sub-regiões administrativas. 

§ 2º. Os membros indicados nos incisos II a VIII serão eleitos pelos Promotores de Justiça 

integrantes das respectivas Promotorias de Justiça. 

§ 3º. Os membros indicados no inciso IX deste artigo serão eleitos pelos Promotores de 

Justiça Substitutos. (Redação dada pela Resolução nº 871/2015 – PGJ, de 12/01/2015; e Resolução nº 991/2016 – 

PGJ, de 29/09/2016) 

 

§ 4º. O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em 

eleição. (Redação dada pela Resolução nº 871/2015 – PGJ, de 12/01/2015; e Resolução nº 991/2016 – PGJ, de 

29/09/2016). 

§ 5º. Serão considerados eleitos os Promotores de Justiça que obtiverem a maior votação. 

(Redação dada pela Resolução nº 871/2015 – PGJ, de 12/01/2015) 

§ 6º. Em caso de empate, será considerado eleito o mais antigo e, mantida a igualdade, o 

mais idoso. (Redação dada pela Resolução nº 871/2015 – PGJ, de 12/01/2015) 

§ 7º. Serão considerados suplentes dos membros eleitos os Promotores de Justiça que se 

seguirem na ordem decrescente de votação. (Incluído pela Resolução nº 871/2015 – PGJ, de 12/01/2015) 

§ 8º. Os membros suplentes substituirão os membros eleitos em seus afastamentos ou 

impedimentos e os sucederão em caso de vacância. (Incluído pela Resolução nº 871/2015 – PGJ, de 

12/01/2015) 

 Art. 10. Perderá o mandato no CONEPI o membro eleito que: 

I – assumir cargo ou função na Administração Superior; 

II – perder o vínculo com a carreira em razão de aposentadoria ou demissão; 

III – for colocado em disponibilidade; 
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IV – for promovido para a Procuradoria de Justiça ou for designado para nela atuar com 

prejuízo de suas funções; 

V – perder o vínculo com a região, sub-região administrativa ou com a Promotoria ou 

Promotorias de Justiça em que eleito, em razão de promoção ou remoção; 

VI – deixar de comparecer injustificadamente a 03 (três) reuniões. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos deste artigo, o suplente assumirá o mandato até 

o término do respectivo período; em caso de impedimento ou impossibilidade de assunção, a 

vaga será provida por nova eleição, convocada pelo Procurador-Geral de Justiça, para 

cumprimento do restante do mandato. 

 Art. 11. São inelegíveis para o CONEPI os Promotores de Justiça afastados das atribuições 

dos respectivos cargos até 60 (sessenta) dias antes da data da eleição, ressalvado o gozo de 

licenças de caráter voluntário. 

 Art. 12. As eleições serão convocadas pelo Procurador-Geral de Justiça com 30 (trinta) dias 

de antecedência, mediante edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado. 

 § 1º. O edital indicará os prazos, requisitos e condições para inscrição e para a eleição. 

§ 2º. Após sua proclamação, o resultado será publicado e os eleitos serão designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 

 Art. 13. O exercício do mandato não importará ônus ao Ministério Público, respondendo o 

substituto automático pela atribuição do membro do CONEPI, mediante comunicação prévia 

nos termos da regulamentação vigente. 

 Art. 14. O Regimento Interno do CONEPI, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, 

disciplinará a organização, o funcionamento e as atribuições de seus membros. 

 Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor em 20 dias após sua publicação. 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.122, n. 190, p.51-52, de 6 de Outubro de 2012. 


