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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
ATO (I) N.º 020/94 - PGJ, DE 15 DE MARÇO DE 1994 

 (PT. Nº 7074/94) 
 

Revogado pela Resolução nº 593/2009-PGJ, de 
05/06/2009 

Institui, no âmbito das Promotorias Criminais 
do Foro Central da Capital, Grupo de Atuação 
Especial, para repressão aos crimes de 
sonegação fiscal da Jurisdição Estadual.  

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da proposta 

aprovada, por unanimidade, pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, na 

reunião ordinária realizada em 07/03/94, 

 

Considerando que a promoção da ação penal pública constitui função constitucional 

exclusiva do Ministério Público; 

 

Considerando o elevado número de representações e peças de informação atinentes a 

crimes de sonegação fiscal, encaminhadas pela Secretaria da Fazenda do Estado ao 

Ministério Público; 

 

Considerando que o crime de sonegação fiscal proporciona efeitos danosos à sociedade, 

decorrentes da evasão de receita, prejudicando especialmente a camada mais humilde da 

população; 

 

Considerando que a inadimplência da obrigação tributária é equacionada na esfera de 

atribuição da E. Procuradoria-Geral do Estado; 

 

Considerando, todavia, que um sistema repressor célere e eficiente na esfera penal inibirá e 

desestimulará a prática da sonegação fiscal; 

 

Considerando que as peculiaridades e complexidade dos crimes de sonegação fiscal exigem 

atuação especializada e uniforme na repressão, de modo a torná-la efetiva e eficaz; 

 

Considerando a deliberação favorável das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central 

da Capital, inclusive quanto a designação de Promotores de Justiça que as integram (Pt. n. 

005/94-CAOCC); 

 

Resolve editar o seguinte Ato: 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/593compilado.pdf
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Art. 1º - Fica criado, no âmbito das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Capital, 

o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE SONEGAÇÃO 

FISCAL DA CAPITAL - GAESF. 

 

Art. 2º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE 

SONEGAÇÃO FISCAL DA CAPITAL - GAESF terá atribuição para oficiar nas representações, 

inquéritos policiais e processos relativos a crimes de sonegação fiscal da competência do 

Foro Central da Capital, em todas as fases da persecução penal, inclusive audiências, até 

decisão final. 

 

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se às representações, inquéritos e processos em 

andamento. 

 

§ 2º - As audiências já designadas, relativas aos processos referidos neste artigo, passarão à 

atribuição do GAESF, devendo as Secretarias Setoriais repassar os dados coletados. 

 

Art. 3º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE 

SONEGAÇÃO FISCAL DA CAPITAL - GAESF será integrado por até 2 (dois) Promotores de 

Justiça de cada uma das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Capital, 

designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Parágrafo único - Em caso de necessidade de serviço poderão ser designados Promotores 

de Justiça da Capital. 

 

Art. 4º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE 

SONEGAÇÃO FISCAL DA CAPITAL - GAESF contará com serviço de apoio técnico 

administrativo, aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos 39 e 40 do Ato nº 108/92-

PGJ. 

 

Art. 5º - Os Promotores de Justiça integrantes do GAESF, sem prejuízo da participação nas 

reuniões das Promotorias de Justiça respectivas, deverão reunir-se para os fins previstos no 

art. 7º, incisos V, VI, alíneas "a", "b" e "c", primeira parte, e VIII, e no art. 9º, § 2º, do Ato nº 

108/92-PGJ, de 05/11/921, comunicando as deliberações ao Procurador-Geral de Justiça e 

aos Secretários das Promotorias de Justiça. 

 
1 Publicação não localizada 
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Art. 6º - Os Promotores de Justiça integrantes do GAESF apresentarão ao Procurador-Geral 

de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste Ato, proposta de divisão 

interna dos serviços, inclusive no tocante a audiências, observando-se, no que for compatível, 

o disposto nos artigos 15 a 24 do Ato nº 108/82, de 05/11/92, para oportuna deliberação do 

Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

Art. 7º -  Até que seja modificado o sistema de distribuição de feitos, a Central de Inquéritos 

Policiais e Processos - CIPP e as Secretarias Setoriais providenciarão o deslocamento 

automático das representações, inquéritos e processos ao GAESF, tendo em vista o disposto 

no art. 2º e seu § 1º, deste Ato. 

 

Art. 8º - A Central de Acompanhamento e Execução - CAEX, o Serviço de Apoio às Audiências 

- SAA, e os Serviços Auxiliares e de Informações - SAI, prestarão apoio às atividades do 

GAESF. 

 

Art. 9º - Este Ato entra em vigor da data de sua publicação. 

 

São Paulo, 15 de março de 1994. 

 

 

José Emmanuel Burle Filho 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.104, n.51, p.42, de 17 de março de 1994 

 

 


