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A - Subprocuradoria-Geral de Justiça – Assuntos Jurídicos 
ATO NORMATIVO Nº 591/2009-PGJ, de 28 de Maio de 2009 

(Pt. nº 78.361/08) 
 

Revogado pelo Ato (N) nº 713/2011 – 

PGJ/CGMP, de 23/09/2011 
Altera o Ato Normativo nº 566/2009-PGJ, de 13 de janeiro 
de 2009, que institui sistema de registro e regras acerca 
dos pedidos de interceptação telefônica no Ministério 
Público do Estado de São Paulo 
 

               

    O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, em especial da que lhe é 

conferida pelo artigo 19, inciso XII, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 

1993; 

    Considerando a necessidade de adaptar as disposições do Ato nº 566/09 – PGJ, de 13 de janeiro de 

2009, vigente no Ministério Público do Estado de São Paulo, à Resolução nº 36, de 6 de abril de 2009, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, que trata do pedido e da utilização das interceptações telefônicas no 

âmbito do Ministério Público;  

    Considerando ainda que o art. 10 da Resolução nº 36/09 - CNMP impõe ao membro do Ministério 

Público a obrigação de comunicar a quantidade de interceptações em andamento e o número de 

investigados, à Corregedoria-Geral do Ministério Público; 

    RESOLVE editar o seguinte Ato:  

    Art. 1º - Os dispositivos a seguir enumerados do Ato Normativo n° 566-PGJ, de 13 de janeiro de 2009, 

passam a ter a seguinte redação: 

  “Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, junto ao 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais – CAO-Crim, SISTEMA DE REGISTRO dos 

pedidos de interceptação telefônica, de telemática ou de informática realizados no Estado, de que seja autor 

ou de que tome conhecimento o Ministério Público. 

   § 1º - O sistema congregará todos os pedidos de interceptação telefônica, de telemática ou 

de informática de que tome conhecimento o Ministério Público do Estado de São Paulo, prestando-se 

exclusivamente ao apoio do exercício das funções de execução do Ministério Público do Estado. 

   § 2º – Em nenhuma hipótese, o sistema recepcionará o conteúdo, ainda que parcial, das 

escutas obtidas a partir da interceptação telefônica, de telemática ou de informática, por transcrição ou por 

qualquer outro meio eletrônico. 

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

quebrados. 

   (...) 
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   Art. 2º. Os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo transmitirão ao Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias de Justiças Criminais – CAO-Crim – os pedidos de interceptação 

telefônica, de telemáticas ou de informática submetidos à apreciação judicial, independentemente da 

autoridade que a tenha requerido e do seu eventual deferimento. 

  Art. 3º. (...) 

   § 1º. O suporte técnico operacional ficará a cargo do Centro de Apoio à Execução – Caex e 

do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.” 

    Art. 2º - Fica incluído no artigo 1º do Ato Normativo n° 566-PGJ, de 13 de janeiro de 2009, o parágrafo 

4º com a seguinte redação: 

  § 4º. – Os pedidos e a utilização das interceptações telefônicas, telemáticas ou informáticas 

devem seguir os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 36, de 6 de abril de 2009, do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

    Art. 3º - O atual artigo 4º do Ato Normativo n° 566-PGJ, de 13 de janeiro de 2009, fica renumerado para 

artigo 5º, passando a dele fazer parte o parágrafo único com a seguinte redação: 

Parágrafo Único - A primeira comunicação à Corregedoria-Geral do Ministério Público, na 

forma do art. 4º deste Ato, deve ocorrer até o dia 5 de junho de 2009. 

    Art. 4º - O artigo 4º do Ato Normativo n° 566-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, nos termos da Resolução nº 36/2009 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, também comunicará, mensalmente, à Corregedoria-Geral, em caráter sigiloso, a 

quantidade de interceptações em andamento e o número de investigados que tiveram seus sigilos telefônico, 

telemático ou informático quebrados (art. 10 da Resolução CNMP nº 36/2009). 

  Parágrafo único - A comunicação de que trata este artigo será feita pela via eletrônica, 

através de formulário próprio a ser disponibilizado na página da Corregedoria-Geral do Ministério Público, 

constante do sítio do Ministério Público do Estado de São Paulo na rede mundial de computadores (Internet). 

    Art. 5º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

         

 São Paulo, 28 de maio de 2009 

          Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça             
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DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 29 de maio de 2009, p.48 

 
 


