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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) N.º 181/99 - PGJ, DE 30 DE ABRIL DE 1999  

(PT. Nº 77.434/98) 
 

Revogado pela Resolução nº 290/2002-PGJ, de 
17 de setembro de  

Institui, no âmbito das Promotorias de Justiça 
Criminal do Foro Central da Comarca da 
Capital, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE 
REPRESSÃO E PREVENÇÃO DOS CRIMES 
PREVISTOS NA LEI ANTITÓXICOS (GAERPA), 
e estabelece normas para o seu 
funcionamento 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da 

proposta aprovada pelo Colendo Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de 

Justiça na reunião ordinária realizada em 6 de janeiro de 1999, e  

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição da 

República);  

 

CONSIDERANDO que a Constituição da República estabelece como função institucional do 

Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei (artigo 129, 

I); 

 

CONSIDERANDO que o expressivo aumento do tráfico e do uso de drogas constitui um dos 

fatores preponderantes da marginalização social, especialmente da juventude, circunstância 

que une as Nações em torno de seu combate e impõe ao Ministério Público a necessidade de 

estabelecer uma política preventiva e repressiva especializada, propiciadora de resultados 

mais eficazes e imediatos;  

 

CONSIDERANDO que o tráfico de entorpecentes se alastra de maneira estrutural e 

organizada por todo o Estado e que a atuação do Ministério Público não deve se resumir 

apenas às ações isoladas desses criminosos, mas exige, para maior eficiência, metodologia 

específica de trabalho, incluindo a centralização das atividades em um único órgão que 

recepcione e dê tratamento adequado e uniforme às informações e investigações e promova 

e acompanhe as ações penais, sem prejuízo da proposição de medidas de caráter preventivo 

em busca da erradicação de um mal que atinge a dignidade dos povos e compromete o 

avanço da sociedade; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/290.pdf
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CONSIDERANDO, por fim, que a eficácia da atuação institucional depende da participação 

conjunta e integrada de membros das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da 

Comarca da Capital que detenham, em tese, atribuição para o exercício das atribuições acima 

mencionadas; 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 

 

Art. 1º - Fica criado no âmbito das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da 

Comarca da Capital o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO 

DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI ANTITÓXICOS (GAERPA), dotado pela Procuradoria-

Geral de Justiça da necessária estrutura administrativa e operacional. 

 

§ 1º - O GAERPA será composto por Promotores de Justiça integrantes das seis Promotorias 

de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, designados pelo Procurador-Geral 

de Justiça com prejuízo de suas atribuições. 

 

§ 2º - As Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital indicarão, 

em reunião especialmente convocada para esse fim, dois de seus integrantes para compor o 

GAERPA. 

 

§ 3º - Em caso de necessidade poderá ser designado Promotor de Justiça não integrante das 

referidas Promotorias de Justiça. 

 

§ 4º - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar novos membros para integrar o 

GAERPA, se assim o exigir a quantidade de serviço. 

 

§ 5º - O GAERPA elegerá dentre seus integrantes um Secretário-Executivo e um Vice-

Secretário-Executivo, observando-se, no que for cabível, o disposto no inciso II do artigo 47 

da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993.  

 

§ 6º - A participação no GAERPA não dará direito ao recebimento de nenhuma gratificação. 

 

Art. 2º - Competirá aos Promotores de Justiça integrantes do GAERPA oficiar nas 

representações recebidas e nos procedimentos investigatórios e inquéritos policiais 
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instaurados a partir da data da publicação deste Ato, bem como nos processos deles 

resultantes, relativos aos crimes da Lei Antitóxicos e da legislação correlata e delitos conexos 

da competência das Varas Criminais do Foro Central da Comarca da Capital, em todas as 

fases da persecução penal, até decisão final, cabendo-lhes, ainda : 

 

I - receber representação ou petição de qualquer pessoa ou  entidade, relacionada com os 

crimes da Lei Antitóxicos; 

 

II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquéritos policiais - observado o 

disposto no artigo 129, inciso VIII, da Constituição da República -, devendo acompanhá-los; 

 

III - instaurar procedimentos administrativos na área de sua atribuição; 

 

IV - expedir notificações para colher depoimentos e esclarecimentos e, em caso de ausência 

injustificada, requisitar a condução coercitiva do notificado, inclusive pela polícia civil e militar, 

ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. 

 

Art. 3º - Incumbirá igualmente ao GAERPA, no âmbito de suas atribuições, dentre outras 

funções: 

 

I - exercer, em caráter concorrente, o controle externo da atividade policial relacionada com 

os crimes da Lei Antitóxicos, competindo-lhe: 

 

a) realizar visitas periódicas e quando necessário às Delegacias de Polícia;   

 

b) examinar quaisquer documentos relativos à atividade de polícia judiciária, podendo deles 

extrair cópias, e devendo observar, se for o caso, o sigilo legal; 

 

c) receber, imediatamente, sem prejuízo daquela devida ao Poder Judiciário, comunicação da 

autoridade policial acerca da prisão de qualquer pessoa, com indicação do lugar onde se 

encontra detido, acompanhada de cópia dos documentos comprobatórios da legalidade do 

ato, quando se tratar de crime previsto na Lei Antitóxicos da competência das Varas Criminais 

do Foro Central da Comarca da Capital; 

 

d) exercer o controle da regularidade do inquérito policial de sua atribuição; 
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e) representar à autoridade competente para adoção de providências que visem a sanar 

omissões ou prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder relacionado com a atividade 

de investigação penal dos crimes da Lei Antitóxicos; 

 

II - realizar o atendimento ao público na sua área de atribuição; 

 

III - receber e cadastrar documentos e informações remetidos pelas Promotorias de Justiça 

Criminal dos Foros Regionais e Distritais da Comarca da Capital, referentes a inquéritos 

policiais e ações penais relacionados à Lei Antitóxicos; 

 

IV - manter arquivo das notícias de infração penal relacionadas aos delitos previstos na Lei 

Antitóxicos veiculadas pela mídia; 

 

V - realizar estudos, remetendo-os trimestralmente ao Procurador-Geral de Justiça, que 

busquem identificar as organizações criminosas de tráfico de entorpecentes e seus 

integrantes, locais de incidência de crimes da Lei Antitóxicos e quantidades de entorpecentes 

e substâncias que causem dependência física ou psíquica apreendidos; 

 

VI - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatórios mensais e anuais das atividades 

exercidas, consignando, dentre outras informações, o resumo das funções extrajudiciais 

desempenhadas e eventuais problemas detectados e providências adotadas; 

 

VII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça sugestões para elaboração ou 

aperfeiçoamento da política institucional relativa às matérias abrangidas por este ato; 

 

VIII - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento de propostas buscando 

eventuais alterações legislativas nas matérias abrangidas por este ato; 

 

IX - propor ao Procurador-Geral de Justiça a celebração de convênios com instituições 

públicas ou privadas para obtenção de dados estatísticos ou técnicos ou para qualquer outra 

finalidade que se revele necessária e adequada ao desenvolvimento das atividades exercidas 

pelo grupo de atuação;    
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X - acompanhar os trabalhos de comissões técnicas em todas as esferas de Poder, 

apresentando sugestões para a edição ou alteração de normas que regulam a matéria; 

 

XI - divulgar os trabalhos e a política institucional do Ministério Público relativamente às 

atividades do grupo. 

 

Art. 4º - As representações recebidas e os procedimentos investigatórios, os inquéritos 

policiais e os processos referentes aos delitos da Lei Antitóxicos instaurados antes da data da 

publicação deste Ato permanecerão na esfera de atribuição do órgão do Ministério Público 

que neles esteja oficiando, o qual, se necessário, poderá atuar de forma integrada com o 

GAERPA para a obtenção de dados, informações e outros elementos de prova visando, 

sempre, ao aprimoramento da instrução. 

 

Art. 5º - Sem prejuízo do disposto no caput do artigo 2º, sempre que a necessidade de serviço 

assim o exigir, os Promotores de Justiça integrantes das Promotorias de Justiça Criminal do 

Foro Central da Comarca da Capital deverão oficiar em caráter supletivo nas audiências dos 

processos iniciados pelo GAERPA, manifestando-se em todos os incidentes nelas ocorridos.  

 

§ 1º - O Promotor de Justiça que, em audiência, requerer ao juiz a apresentação de memoriais 

ficará incumbido de sua elaboração. 

 

§ 2º - Os recursos relativos a incidentes ocorridos em audiência serão arrazoados pelo 

Promotor de Justiça que os interpôs. 

 

Art. 6º - No horário de expediente forense o GAERPA deverá manter plantão junto ao Poder 

Judiciário para se manifestar nos autos de comunicação de prisão em flagrante e nos pedidos 

de prisão cautelar, provisória e preventiva, busca e apreensão, interceptação telefônica e 

outros relacionados com os crimes de sua atribuição. 

 

Parágrafo único - O membro do GAERPA responsável pelo plantão exercerá suas funções 

junto ao Serviço de Apoio e Informação (SAI). 

 

Art. 7º - As representações recebidas e os procedimentos investigatórios e os inquéritos 

policiais instaurados a partir da data da publicação deste Ato, bem como os processos deles 

resultantes, serão registrados pela Central de Inquéritos Policiais e Processos (CIPP) em 
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nome do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DOS 

CRIMES PREVISTOS NA LEI ANTITÓXICOS. 

 

Art. 8º - O GAERPA deverá elaborar a divisão interna de seus serviços e as escalas mensais 

de plantão junto ao Poder Judiciário e de audiências junto às Varas Criminais do Foro Central 

da Comarca da Capital, encaminhando-as à Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedoria-

Geral do Ministério Público e às Secretarias-Executivas das Promotorias de Justiça Criminal 

do Foro Central da Comarca da Capital.   

 

Parágrafo único - A divisão interna dos serviços e as escalas mensais de plantão junto ao 

Poder Judiciário e de audiências junto às Varas Criminais do Foro Central da Comarca da 

Capital atenderão a critérios objetivos e assegurarão a divisão eqüitativa de atribuições entre 

os membros do GAERPA.  

 

Art. 9º - As diligências e pesquisas destinadas à obtenção de elementos de prova que forem 

realizadas pelo GAERPA serão precedidas de instauração devidamente motivada de 

procedimento investigatório, registrado em livro próprio para esse fim destinado. 

 

Parágrafo único - Caso resultem negativas as diligências ou pesquisas, os autos do 

procedimento serão arquivados no GAERPA, obedecido, no que couber, o disposto nos Atos 

nº 19/94-CPJ e nº 56/94-CPJ e nas demais normas aplicáveis. 

 

Art. 10 - Desde que obtido o consentimento do Promotor de Justiça com atribuição para oficiar 

no feito, o GAERPA poderá exercer suas funções em qualquer Foro Regional ou Distrital da 

Comarca da Capital e em qualquer outra comarca do Estado.  

 

Art. 11 - Os Promotores de Justiça integrantes do GAERPA deverão reunir-se mensalmente 

para os fins previstos no artigo 47, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993. 

 

Art. 12 - Observar-se-á, subsidiariamente e no que couber, o disposto nos atos que 

disciplinam as atividades das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da 

Capital e que regulam o controle externo da atividade policial. 
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Art. 13 - Ao fim do prazo de seis meses a contar da publicação deste Ato, as atividades do 

GAERPA serão avaliadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, que, ulteriormente, submeterá 

relatório circunstanciado ao exame do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

Art. 14 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 1 de maio de 1999 

 

 

  

 

 


