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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº 645/2010-PGJ, DE 9 DE JUNHO DE 2010. 

(PROTOCOLADO Nº 78.361/08) 
 

Revogado pelo Resolução nº 713/2011 – 
PGJ/CGMP, de 23/09/2011 

Altera a redação do Ato Normativo nº 566/2009-
PGJ, de 13 de janeiro de 2009, que instituiu o 
sistema de registro e regras acerca dos 
pedidos de interceptação telefônica. 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, em especial da 

que lhe é conferida pelo art. 19, XII, “c”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993; 

 

Considerando a necessidade de adequação do Ato Normativo nº 566/2009-PGJ, de 13 de 

janeiro de 2009, que instituiu o sistema de registro e regras acerca dos pedidos de 

interceptação telefônica, às disposições da Resolução CNMP nº 51, de 09 de março de 2010, 

que introduziu modificações na Resolução CNMP nº 36, de 6 de abril de 2009, ambas do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 

 

Art. 1º - O § 3º do art. 1º do Ato Normativo nº 566/2009-PGJ, de 13 de janeiro de 2009, passa 

a ter a seguinte redação: 

 

“§ 3º – A constituição do sistema destinar-se-á exclusivamente à reunião de registros que 

identifiquem as solicitações formalizadas, indicando se houve deferimento, a quantidade de 

interceptações em andamento, as iniciadas e findas no mesmo mês, o número de linhas 

interceptadas e o número de investigados que tiveram seus sigilos telefônico, telemático ou 

informático quebrados.” 

 

Art. 2º - O “caput” do art. 4º do Ato Normativo nº 566/2009-PGJ, de 13 de janeiro de 2009,  

passa a ter a seguinte redação: 

  

“Art. 4º - O membro do Ministério Público do Estado de São Paulo responsável pela 

investigação criminal ou instrução penal também comunicará, mensalmente, à Corregedoria-

Geral, em caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em andamento, bem como aquelas 
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iniciadas e findas no período, além do número de linhas telefônicas interceptadas e de 

investigados que tiveram seus sigilos telefônico, telemático ou informático quebrados (art. 10 

da Resolução CNMP nº 36/2009, com redação dada pela Resolução CNMP nº 51, de 09 de 

março de 2010).”  

 

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Paulo, 9 de junho de 2010. 

 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA  

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.120 , n.109, p.40, de 11 de Junho de 2010. 
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