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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 767/2013-PGJ, DE 05 DE ABRIL DE 2013 

(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 

 

VIDE Texto Compilado Disciplina a organização, o funcionamento e as 
atribuições dos membros do Conselho de 
Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI), 
criado pela Resolução nº 746/2012-PGJ, de 5 
de outubro de 2012 

 

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, e 

considerando a necessidade de regulamentar o funcionamento do CONSELHO DE 

ESTUDOS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS (CONEPI), criado pela Resolução nº 746/2013-

PGJ, de 05 de outubro de 2012, RESOLVE editar o seguinte Regimento Interno: 

TÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO DO CONEPI 

 

CAPÍTULO I 

Da Composição 

Art. 1º. O CONSELHO DE ESTUDOS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS (CONEPI), órgão 

consultivo da administração superior, possuirá a seguinte estrutura organizacional: 

I – Órgão Deliberativo; 

II – Órgão de Apoio; 

III – Secretaria-Executiva. 

CAPÍTULO II 

Do Presidente 

Art. 2º. O CONEPI será presidido pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. 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. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/767compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/746.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/746.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/746.pdf
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CAPÍTULO III 

Do Órgão de Apoio 

Art. 3º. 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. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Do Órgão Deliberativo 

Art. 4º. O Órgão Deliberativo do CONEPI será composto por membros do Ministério Público, 

escolhidos para mandato de 01 (um) ano, permitida uma recondução, da seguinte maneira: 

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

Juventude do Foro Central; 

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

Júri da Capital. 

§ 1º. Os membros suplentes substituirão os membros eleitos em seus afastamentos ou 

impedimentos e os sucederão em caso de vacância.  

§ 2º. No caso do parágrafo anterior, estando impedido ou impossibilitado o Promotor de 

Justiça suplente, o Procurador Geral de Justiça abrirá Edital para nova eleição para 

cumprimento do mandado restante. 

§ 3º. Na hipótese de criação de nova região ou sub-região administrativa, o Procurador Geral 

de Justiça abrirá novo Edital para eleição e cumprimento do mandado restante. 

§ 4º. Havendo vacância ou criação de nova região ou sub-região administrativa, o CONEPI 

continuará regularmente suas atividades durante a realização das eleições substitutivas, 

desde que esteja composto por ao menos 2/3 (dois terços) dos membros que devem compor 

o Órgão Deliberativo. 

Art. 5º. Perderá o mandato 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; 

IV – for promovido para a Procuradoria de Justiça ou for designado para nela atuar com 

prejuízo de suas funções; 

V – perder o vínculo com o colegiado que representa 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 
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vaga será provida por nova eleição, convocada pelo Procurador-Geral de Justiça, para 

cumprimento do restante do mandato. 

CAPÍTULO V 

Do Secretário 

Art. 6º. A Secretaria do CONEPI será exercida por Promotor de Justiça designado pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1º. O Secretário não possuirá direito a voto e será substituído, nas suas ausências, faltas 

ou impedimentos, pelo membro mais antigo na carreira integrante do CONEPI. 

§ 2º. Ausentes o Secretário e seu substituto, o Presidente nomeará Secretário “ad hoc”. 

TÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DO CONEPI 

 

CAPÍTULO I 

Das atribuições do CONEPI 

Art. 7º. Competirá ao CONEPI: 

I – avaliar os processos decisórios de temas institucionais, contribuindo na eleição de 

prioridades e na construção do plano de metas institucionais; 

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

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

Instituição; 

IV - discutir temas de relevante caráter institucional; 

V – apresentar 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; 
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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. 

CAPÍTULO II 

Das atribuições do Presidente 

Art. 8º. Ao Presidente competirá: 

I – proceder, anualmente, à abertura de aviso para a composição do CONEPI, bem como 

proceder às respectivas designações;  

II – convocar: 

a) as reuniões ordinárias do CONEPI;  

b) as reuniões extraordinárias das Comissões Temporárias, quando julgar necessário; 

c) os suplentes de membro do Órgão Deliberativo, sempre que necessário; 

III – estabelecer a ordem do dia das reuniões do CONEPI; 

IV – encaminhar ao Secretário a pauta das reuniões ordinárias e de sua ordem do dia; 

V – presidir as reuniões do CONEPI; 

VI – durante as reuniões do CONEPI: 

a) verificar a existência de “quorum” e instalar a reunião; 

b) designar Secretário “ad hoc”, quando for o caso; 

c) assinar as atas, depois de aprovadas; 

d) fazer comunicações; 

e) registrar pedido de inclusão de matéria nova na ordem do dia; 
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f) abrir prazo para inscrição dos membros que desejarem discutir as matérias da ordem do 

dia; 

g) conceder a palavra, controlando o tempo de seu uso; 

h) ler ao plenário as proposições que independam de parecer prévio das comissões; 

i) estabelecer a ordem de votação das matérias discutidas; 

j) controlar o resultado das votações simbólicas; 

l) proceder à leitura da chamada para a votação nominal; 

m) encerrar as reuniões; 

VII – assinar os termos de abertura e de encerramento dos livros do CONEPI, rubricando suas 

páginas; 

VIII – receber, despachar e encaminhar correspondência, papéis e expedientes do CONEPI; 

IX – tomar todas as providências necessárias ao bom desempenho das funções do CONEPI; 

X – desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas em lei. 

CAPÍTULO III 

Das atribuições do Órgão Deliberativo 

Art. 9º. Aos membros do Órgão Deliberativo do CONEPI competirá: 

I – comparecer, pontualmente, às reuniões do CONEPI, assinando o Livro de Presença; 

II – votar as matérias de competência do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais; 

III – assinar, querendo, as atas das reuniões, depois de aprovadas; 

IV – comunicar ao Presidente, quando for o caso, que pretende exercer suas atribuições 

durante as férias, licenças, nojo ou gala; 

V – apresentar e discutir proposições que versem matéria de competência do Conselho de 

Estudos e Políticas Institucionais; 
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VI – propor a exclusão de membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais, nos 

casos previstos nesta Resolução; 

VII – examinar livros e documentos pertencentes ao Conselho de Estudos e Políticas 

Institucionais, mediante solicitação ao Secretário. 

CAPÍTULO IV 

Do Órgão de Apoio 

Art. 10. Ao Órgão de Apoio competirá fornecer subsídios e elementos para auxiliar os 

trabalhos do CONEPI, sem direito a voto. 

CAPÍTULO V 

Das atribuições do Secretário 

Art. 11. Ao Secretário competirá: 

I – redigir as atas e as sinopses das reuniões do CONEPI, publicando-as na imprensa oficial 

e respectivo sítio eletrônico onde permanecerão por um ano; 

II – lançar, no livro próprio, os assentos do CONEPI; 

III – providenciar a convocação das reuniões do CONEPI, em caso de delegação do 

Procurador-Geral de Justiça; 

IV – tomar as providências necessárias à execução das deliberações do CONEPI; 

V – superintender a Seção de Secretaria e Expediente; 

VI – receber do Presidente a pauta das reuniões e de sua ordem do dia, bem como o 

respectivo expediente, afixando-os no lugar de costume e encaminhando o expediente, no 

mesmo dia, para a Seção de Secretaria e Expediente; 

VII – receber e arquivar documentos relativos à convocação das reuniões e de suplentes do 

CONEPI; 

VIII – controlar a assinatura no Livro de Presença, comunicando as ausências injustificadas a 

mais de 03 (três) reuniões, para os fins do disposto nesta Resolução; 
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IX – proceder à leitura das atas durante as reuniões do CONEPI; 

X – assinar as atas das reuniões, depois de aprovadas, colhendo a assinatura do presidente, 

dos membros das Comissões Temporárias e dos membros do CONEPI que desejarem firmá-

las; 

XI – proceder à leitura da ordem do dia das reuniões do CONEPI; 

XII– registrar os votos nominais e, quando solicitado, os votos simbólicos; 

XIII – expedir certidões deferidas pelo CONEPI; 

XIV – elaborar e fazer publicar relatório anual de atividades; 

XV – inserir, na pauta, as proposições que tenham sido apresentadas com antecedência pelos 

membros; 

XVI - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por delegação do Presidente. 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONEPI 

 

CAPÍTULO I 

Da Seção de Secretaria e Expediente 

Art. 12. O CONEPI contará com uma Seção de Secretaria e Expediente, cujos funcionários 

serão especialmente designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. A Seção de que cuida este artigo ficará sob a supervisão direta do 

Secretário. 

Art. 13. À Seção de Secretaria e Expediente competirá: 

I – receber, registrar, distribuir, fornecer cópias e expedir processos e papéis, de acordo com 

a orientação do Secretário; 

II – manter arquivo da correspondência recebida e expedida pelo CONEPI, bem como de 

outros documentos de seu interesse; 
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III – preparar os expedientes para o Presidente; 

IV – executar serviços de digitação para o CONEPI; 

V - desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Presidente e pelo 

Secretário. 

CAPÍTULO II 

Dos livros do CONEPI 

Art. 14. O CONEPI terá os seguintes livros, rubricados em todas as suas folhas pelo 

Presidente, com termos de abertura e encerramento por ele assinados: 

I – o de “Presença”, para assinatura, dos Promotores de Justiça presentes em quaisquer de 

suas reuniões; 

II – o de “Atas das Reuniões”; 

III – o de “Registro de Proposições”; 

§ 1º. Os livros poderão ser confeccionados em folhas soltas, devidamente rubricadas, 

numeradas e encadernadas ao atingir o número mínimo de 100 (cem), obedecidas as 

restantes formalidades previstas neste artigo, sem prejuízo da manutenção em arquivo digital. 

§ 2º. As atas poderão ser confeccionadas com o uso da informática e, além de guardadas em 

arquivo eletrônico, com cópias de segurança. 

§ 3º. Todos os livros deverão ter cópias digitalizadas e arquivadas eletronicamente. 

CAPÍTULO III 

Das reuniões do CONEPI 

Art. 15. As reuniões do CONEPI serão: 

I – ordinárias, realizadas mensalmente; 

II – extraordinárias; 
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§1º. As reuniões serão públicas, ressalvado quando o plenário deliberar limitar a presença por 

motivos excepcionais devidamente fundamentados, e instalar-se-ão com a presença da 

maioria absoluta dos membros. 

§2º. As decisões do CONEPI serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros. 

§3º. As reuniões deverão ser precedidas do encaminhamento da respectiva pauta dos 

assuntos do dia aos membros, com antecedência de três dias para as reuniões ordinárias e 

de vinte e quatro horas para as extraordinárias, ressalvados assuntos emergenciais que 

impossibilitem a devida inclusão, dependendo, o seu exame, neste caso, de ratificação do 

Colegiado. 

Art. 16. Nas reuniões ordinárias será obedecida a seguinte ordem dos trabalhos: 

I – abertura, conferência de “quorum” e instalação da reunião; 

II – leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

III – comunicações do Presidente; 

IV - comunicações do Secretário; 

VI – comunicações dos membros do CONEPI; 

VII – leitura da ordem do dia; 

VII – pedido de inclusão de matéria nova na ordem do dia; 

IX – discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia; 

X – confirmação do calendário das próximas reuniões ordinárias. 

Art. 17. A votação poderá ser simbólica ou nominal. 

Art. 18. Adotar-se-á a votação nominal sempre que houver dúvida quanto ao resultado da 

votação simbólica ou quando houver requerimento verbal, antes do início da votação, por pelo 

menos 1/4 (um quarto) dos presentes. 
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Parágrafo Único. Nos casos de votação nominal será assegurado tempo razoável para 

manifestação dos membros do órgão deliberativo. 

Art. 19. De cada reunião do CONEPI será lavrada ata pelo Secretário ou por quem 

regularmente o substitua, contendo a data da reunião, os nomes do Presidente e dos 

integrantes do Conselho presentes, a relação dos temas apreciados e o respectivo resultado. 

§ 1º. A ata poderá ser lavrada na forma de sumário, mas reportará todos os fatos e ocorrências 

da reunião, bem como as comunicações do Presidente, do Secretário e dos demais 

integrantes do CONEPI. 

§ 2º. A ata esclarecerá se as votações foram por maioria ou por unanimidade, devendo constar 

o número exato dos votos emitidos e o sentido de cada um deles. 

§ 3º. Os votos nominais serão obrigatoriamente registrados em ata e, nos demais casos, far-

se-á o registro mediante solicitação do interessado. 

§ 4º. Redigida, a ata será encaminhada, por meio eletrônico, aos integrantes do CONEPI que, 

até a data da reunião de aprovação, poderão reclamar de erro nela contido. 

§ 5º. A ata será submetida à aprovação na reunião seguinte, ocasião em que o Secretário 

apresentará as reclamações oferecidas, decidindo o plenário sobre elas. 

§ 6º. Depois de aprovada pelo plenário, a ata não poderá sofrer qualquer modificação e será, 

então, levada à publicação. 

§ 7º. Todos os documentos da reunião, depois de visados pelo Presidente, serão arquivados 

pelo Secretário. 

§ 8º. Aprovada a Ata, será publicada uma sinopse com as principais discussões e 

deliberações na Imprensa Oficial. 

CAPÍTULO IV 

Das Comissões 

Art. 20. O CONEPI poderá criar Comissões Temporárias para estudos e propostas dos 

seguintes temas: 

I – Acompanhamento Legislativo; 
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II – Institucional; 

III – Gestão. 

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do CONEPI. 

Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.123, n.64, 40-41, de 6 de abril de 2013. 

 

  

 

 


