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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E  
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO Nº 991/2016-PGJ, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016. 
(PROTOCOLADO Nº 113.640/16) 

 
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 conferidas pela Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

CONSIDERANDO o resultado da reunião ordinária do Órgão Deliberativo do egrégio 

Conselho de Estudos e Políticas Institucionais, realizada em 03 de junho de 2016, 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 expedir a presente RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. O art. 9º da Resoluções nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, passa a vigorar 

acrescido do inciso IX, com a seguinte redação: 

“IX – 01 (um) membro dentre os Promotores de Justiça Substitutos;” (AC) 

  

Art. 2º. Os §§ 3º e 4º do art. 9º da Resoluções nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

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

Justiça Substitutos. 

  

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

eleição.” (NR) 

  

Art. 3º. O art. 4º da Resoluções nº 746/2012-PGJ, de 05 de outubro de 2012, passa a vigorar 

acrescido do inciso IX, com a seguinte redação: 

  

“IX – 01 (um) membro dentre os Promotores de Justiça Substitutos;” (AC) 
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Art. 4º. Os §§ 2º e 3º do artigo 4º passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

“§ 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 mandato 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 mandato restante.” (NR) 

  

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

a renumeração do parágrafo único, que passa a ser o § 2º, e acrescido dos §§ 1º e 3º, com a 

seguinte redação: 

  

“§ 1º. Será automática a perda do mandato após 03 (três) faltas injustificadas às reuniões 

mensais;” (AC) 

  

“§ 2º. 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.” 

  

§ 3º. Na hipótese do inciso V, não havendo suplente e havendo interesse do membro 

envolvido, poderá prosseguir na vaga até que seja realizada a eleição referida no parágrafo 

anterior;” (AC) 

  

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Paulo, 29 de setembro de 2016. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
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