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Ato Normativo nº. 516-PGJ-CGMP, de 17 de setembro de 2007 
(pt. nº. 106.895/2003) 

 

Revogado pelo Ato (N) nº 713/2011 – 
PGJ/CGMP, de 23/09/2011 

Determina a comunicação de notícia de ilícito de caráter 
sexual, praticado contra criança ou adolescente, e dá 
providências correlatas 
 

 
 

O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, e: 

 

Considerando a diversidade de ações tendentes ao diagnóstico, ao tratamento e à repressão dos ilícitos que 

tenham conotação sexual, notadamente quando praticados contra criança e adolescentes; 

 

Considerando a divisão das atribuições do Ministério Público, especialmente nas grandes comarcas, que 

impõe a adoção de providências por diversos Promotores de Justiça; 

 

Considerando a conveniência de disciplinar e coordenar a atuação dos Promotores de Justiça tanto para a 

repressão ao agressor como para a adoção de medidas de proteção a crianças e adolescentes; 

 

Considerando a necessidade da instituição de um banco de dados para mapear as situações de abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado de São Paulo, 

 

Resolvem: 

 

Art. 1º. O membro do Ministério Público que, em processo ou procedimento judicial ou extrajudicial, deparar-

se com narrativa de ilícito de caráter sexual praticado contra criança ou adolescente, ou, por qualquer outro 

modo, dele obtiver notícia, deverá, no prazo de 3 (três) dias contado a partir da data da ciência do fato, 

comunicar a ocorrência ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da 

Juventude. 

 

Parágrafo único. A comunicação poderá ser feita por qualquer meio idôneo, inclusive, e preferencialmente, 

o eletrônico, sem prejuízo, quando o caso, de ulterior remessa de cópias de documentos aptos à descrição do 

fato e à indicação das partes envolvidas. 

 

Art. 2º. Além da providência referida no artigo anterior, incumbirá ao mesmo membro do Ministério Público, 

se não detiver atribuição para a adoção de medidas de proteção a crianças e adolescentes, fazer idêntica 

comunicação, em igual prazo, ao órgão de execução competente, remetendo-lhe, ulteriormente, se o caso, 

cópias dos documentos pertinentes. 

 

Art. 3º. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude elaborará 

relatório periódico das comunicações recebidas e instituirá um banco de dados visando a mapear as situações 

de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado de São Paulo. 
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Parágrafo único. A Assessoria de Planejamento e Informatização e a Assessoria de Gestão de Informações 

fornecerão o suporte necessário para a instituição do banco de dados. 

 

Art. 4º. Consideram-se ilícitos de caráter sexual, para os efeitos deste ato normativo, as infrações tipificadas 

nos artigos 213 a 231-A do Código Penal, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 11.106, de 28 

de março de 2005, e nos artigos 240, 241 e 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Art. 5º. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o Ato Normativo 

nº. 344-PGJ, de 7 de novembro de 2003, e demais disposições em contrário. 

 
  
 
 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I – São Paulo, 18 de setembro de 2007 p. 66 

 
 


