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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 871/15-PGJ, DE 12 DE JANEIRO DE 2015. 

(PROTOCOLADO Nº 148.813/14) 
 

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 as Resoluções nº 746/2012-PGJ, de 05 
de outubro de 2012, e nº 767/2013, de 05 de 
abril de 2013 e dá outras providências.  

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

resultado da reunião extraordinária do Órgão Deliberativo do egrégio Conselho de Estudos e 

Políticas Institucionais, realizada em 07 de novembro de 2014, que deliberou alterar as 

Resoluções nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, e nº 767/2013, de 05 de abril de 

2013, que, respectivamente, cria o Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI) 

e disciplina sua organização e seu funcionamento e as atribuições de seus membros, 

RESOLVE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. Os arts. 1º, 5º e 9º da Resolução nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

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

órgão consultivo e propositivo da Procuradoria-Geral de Justiça, para: 

............................................................................... 

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

eleito por maioria de votos, na primeira reunião ordinária. 

............................................................................... 

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: 

...............................................................................” (NR) 

Art. 2º. Os §§ 3º a 6º do art. 9º da Resolução nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 9º. ..................................................................... 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/746.pdf
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/767compilado.pdf
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§ 3º. O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em 

eleição. 

§ 4º. Aos Promotores de Justiça Substitutos faculta-se a opção de indicar para qual região 

administrativa ou Promotoria de Justiça exercerá seu voto. 

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

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

mais idoso.” (NR) 

Art. 3º. O art. 9º da Resolução nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, passa a vigorar 

acrescido dos §§ 7º e 8º com a seguinte redação: 

“Art. 9º. ..................................................................... 

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

seguirem na ordem decrescente de votação. 

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

impedimentos e os sucederão em caso de vacância.” (AC) 

Art. 4º. Os arts. 1º, 4º, 6º e § 1º, o inciso II do art. 7º, o inciso IV do art. 8º, os incisos VI e XVI 

do art. 11, o § 3º do art. 15, e os arts. 20 e 22 da Resolução nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril 

de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação: 

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

consultivo e propositivo da administração superior, possuirá a seguinte estrutura 

organizacional: 

............................................................................... 

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

escolhidos para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, da seguinte maneira: 

............................................................................... 

Art. 6º. A Secretaria do CONEPI será exercida por Promotor de Justiça eleito entre seus 

pares. 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 3 de 7 

§ 1º. Em sua primeira reunião ordinária, os membros do Conselho elegerão, por maioria de 

votos, um dos Conselheiros para exercer as funções de Secretário, que será substituído, nas 

suas ausências, faltas ou impedimentos pelo membro mais antigo na carreira integrante do 

CONEPI. 

.............................................................................. 

Art. 7º. ..................................................................... 

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

.............................................................................. 

Art. 8º....................................................................... 

IV – encaminhar ao Secretário matérias para serem incluídas nas pautas das reuniões; 

.............................................................................. 

Art. 11....................................................................... 

VI – definir a pauta das reuniões e de sua ordem do dia, nelas incluindo as matérias 

encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça e pelos membros do Colegiado, observada 

a forma e o prazo estabelecidos no Regimento Interno, 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; 

............................................................................. 

XVI – provocar o Procurador-Geral de Justiça para que convoque reunião ordinária do 

colegiado, caso não ocorra sua convocação com a periodicidade prevista no art. 15, I, deste 

Regimento, desde que tal providência seja requerida por mais da metade dos membros; 

............................................................................. 

Art. 15...................................................................... 

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

assuntos do dia aos membros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias para as reuniões 
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ordinárias e de 24 (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. 20. O CONEPI poderá criar Comissões Temporárias, compostas por, no mínimo, 05 

(cinco) membros, para estudos e propostas dos seguintes temas: 

............................................................................. 

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do CONEPI.” (NR) 

Art. 5º. O art. 7º da Resolução nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril de 2013, passa a vigorar 

acrescido de inciso VI com a seguinte redação: 

“Art. 7º. .................................................................. 

VI – encaminhar propostas deliberadas em reunião ao Procurador-Geral de Justiça para que 

este as encaminhe aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público.” (AC) 

Art. 6º. O art. 11 da Resolução nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril de 2013, passa a vigorar 

acrescido de inciso XVII com a seguinte redação: 

“Art. 11.................................................................... 

XVII – desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por delegação do 

Presidente.” (AC) 

Art. 7º. O art. 15 da Resolução nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril de 2013, passa a vigorar 

acrescido de § 4º com a seguinte redação: 

“Art. 15.................................................................... 

§ 4º. As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser transmitidas ao vivo pela internet 

ou outro meio disponível a tanto. Em caso de impossibilidade técnica, deverão ser gravadas 

em sistema audiovisual para posterior disponibilização no portal do MP/SP na rede mundial 

de computadores.” (AC) 
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Art. 8º. O art. 20 da Resolução nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril de 2013, passa a vigorar 

acrescido dos §§ 1º a 14 com a seguinte redação: 

“Art. 20.................................................................... 

§ 1º. As matérias serão encaminhadas para as Comissões por determinação do Presidente 

ou do colegiado, bem como por requerimento do membro do Colegiado que apresentou a 

matéria. 

§ 2º. Na elaboração da ordem do dia, se o Presidente constatar que a complexidade da 

matéria impede sua apreciação diretamente pelo Colegiado, poderá deixar de incluir a matéria 

e enviá-la para a Comissão correspondente, incluindo na ordem do dia apenas a escolha do 

relator. 

§ 3º. Na apreciação da ordem do dia, o Colegiado poderá, se constatar a complexidade da 

matéria, enviar para a Comissão correspondente, deliberando apenas a escolha do relator. 

§ 4º. O autor da proposta de matéria poderá, em razão da complexidade, requerer que a 

proposta seja enviada inicialmente para a Comissão correspondente. 

§ 5º. Deferido o requerimento referido no parágrafo anterior, a matéria constará da ordem do 

dia apenas para escolha do relator. 

§ 6º. Incluída na ordem do dia a escolha do relator para determinada matéria, será verificada 

a existência de interessados em assumir as atribuições, entre os membros da Comissão 

correspondente. 

§ 7º. Havendo apenas um interessado, assumirá as atribuições de relator. 

§ 8º. Havendo dois ou mais interessados, haverá eleição. 

§ 9º. Não havendo interessados, a matéria será distribuída entre os membros da Comissão, 

observando-se lista elaborada com base na antiguidade na carreira e a última distribuição. 

§ 10. Não sendo fixado prazo superior, o relator terá até a próxima reunião ordinária para 

apresentar seu relatório. 

§ 11. Apresentado o relatório, será incluído na ordem do dia da próxima reunião ordinária. 
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§ 12. Na reunião, na apreciação do relatório, o relator comporá a mesa dos trabalhos para 

apresentar seu relatório e esclarecer as perguntas dos membros do Colegiado. 

§ 13. Lido o relatório, será ouvido o Presidente e o autor da proposta, abrindo-se prazo para 

perguntas e sugestões, seguindo-se votação. 

§ 14. Pedidos de vista somente serão deferidos se aprovados pela maioria dos presentes.” 

(AC) 

Art. 9º. O Título III da Resolução nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril de 2013, passa a vigorar 

acrescido de Capítulo V e art. 21 com a seguinte redação: 

“CAPÍTULO V 

Da inclusão de matéria na Ordem do Dia 

Art. 21. A inclusão de matéria na ordem do dia da próxima reunião ordinária poderá ser feita 

pelo Presidente ou pelos membros do Colegiado. 

§ 1º. A inclusão por membro do Colegiado será submetida a juízo de conveniência do 

Presidente. 

§ 2º. Em caso de recusa de inclusão, o assunto será incluído mediante a concordância de 1/3 

(um terço) dos membros do Colegiado. 

§ 3º. Considerando as dificuldades operacionais, a manifestação de apoio referida no 

parágrafo anterior poderá ser efetuada por meio de correspondência eletrônica e 

individualmente, bastando ser clara a identificação da inclusão de matéria apoiada.” (AC) 

Art. 10. A Resolução nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril de 2013, passa a vigorar acrescido de 

art. 23 com a seguinte redação: 

“Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.” (AC) 

Art. 11. A alteração do prazo de duração do mandato promovida no caput do art. 9º da 

Resolução nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, e no caput do art. 4º da Resolução 

nº 767/2013-PGJ, de 05 de abril de 2013, pelos arts. 1º e 4º desta Resolução, somente vigerá 

para novos mandatos dos integrantes da atual composição do colegiado. 
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Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

São Paulo, 12 de janeiro de 2015. 

  

Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-Geral de Justiça 

  

 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, v.125, n.7, p.69, de 13 de janeiro de 2015. 


