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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) Nº 208/99 - PGJ/CGMP, DE 21 DE OUTUBRO DE 1999  

(PT. Nº 77.434/98) 
 

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

Altera e consolida normas que dispõem sobre 
a instituição e funcionamento do Grupo de 
Atuação Especial de Repressão e Prevenção 
aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos 
(GAERPA) e dá outras providências 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e nos termos da proposta aprovada pelo Colendo 

Órgão do Especial do Egrégio Colégio dos Procuradores de Justiça, na reunião ordinária 

realizada em 6 de janeiro de 1999, e 

 

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

fatores preponderantes da marginalização social, especialmente da juventude, unindo as 

nações em trono de seu combate, impondo ao Ministério Público a necessidade de 

estabelecer uma política preventiva e repressiva especializada, que propicie resultados mais 

eficientes e imediatos. 

 

CONSIDERANDO que para tal desiderato foi instituído o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL 

de REPRESSÃO E PREVENÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NA LEI ANTITÓXICOS - 

GAERPA  ( Ato nº 181/99 - PGJ , de 30/4/99 ), com a finalidade de se buscar maior eficiência 

na prevenção e repressão da disseminação de entorpecentes, com metodologia específica 

de trabalho e para dar tratamento uniforme e adequado às informações e investigações, sem 

prejuízo de outras medidas em busca do controle deste mal que atinge a dignidade dos povos 

e compromete o avanço da sociedade. 

 

CONSIDERANDO que a eficácia da atuação institucional depende não somente da 

participação conjunta e integrada dos membros de diversas Promotorias de Justiça, mas 

também do efetivo controle e acompanhamento de tais atividades pelos órgãos da 

Administração Superior do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO , por fim, que a participação integrada e conjunta dos representantes do 

Ministério Público almejando o alcance dos objetivos institucionais, não prescinde de um mais 

específico delineamento de misteres e atribuições entre as Promotorias de Justiça , os Grupos 

de Atuação Especial , as Procuradorias de Justiça e os órgãos da Administração Superior; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/290.pdf
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RESOLVEM promover as seguintes alterações nº  Ato ( N ) nº 181/99 - PGJ : 

 

Art.1º...........................................................................................................................................

................................ 

 

§ 1º - ....................................................................... 

 

 

§ 2º - As Promotorias de Justiça Criminal da Capital, com atribuições circunscritas aos feitos 

em trâmite no Foro Central, indicarão, em reunião especialmente convocada  para este fim, 

cada qual, um de seus integrantes para compor o GAERPA.  

 

§ 3º - Em caso  de necessidade, poderá ser designado para compor o GAERPA 

Promotor de Justiça não integrante das referidas Promotorias de Justiça. 

 

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

GAERPA ou reduzir o número de seus integrantes, se assim o exigir o volume de serviços.  

 

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

Suplente, observando-se o disposto no inciso II, do art. 47, da Lei Complementar Estadual nº  

734, de 26 de dezembro 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, nos procedimentos investigatórios e nos inquéritos policiais 

instaurados a partir da data da publicação do Ato nº 181/99 - PGJ, de 30/04/99, relativos aos 

Crimes da Lei Antitóxicos e delitos conexos e afins, da competência das Varas Criminais do 

Foro Central da Comarca da Capital,  até o oferecimento da denúncia. 

 

§1º -  Após o oferecimento da denúncia, todos os atos processuais serão da atribuição dos 

Promotores de Justiça Criminal que oficiam perante o Foro Central da Comarca da Capital até 

decisão final, salvo nas hipóteses indicadas no § 2º deste artigo. 

 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 3 de 7 

§ 2º - Os Promotores de Justiça integrantes do GAERPA prosseguirão nos feitos relativos aos 

Crimes da Lei Antitóxicos e delitos conexos e afins  até final julgamento, quando: 

 

 I - iniciados a partir de seus procedimentos investigatórios (protocolados); 

 

II - a denúncia contiver, isolada ou cumulativamente, indicativos da existência de crime 

organizado para a prática de infrações penais da Lei nº 6.368/76, nos termos do art.1º da Lei 

nº 9.034/95; e 

 

III - o denunciado for funcionário público, assim definido nos termos do art.327, "caput", do 

Código Penal. 

 

§ 3º -  Nos processos referidos no § 1º, quando o interesse público assim determinar, os 

Promotores de Justiça integrantes do GAERPA poderão oficiar juntamente com o Promotor 

de Justiça Criminal com atribuição para o caso, mediante solicitação fundamentada. 

 

§ 4º - Caberá ainda aos Promotores de Justiça integrantes do GAERPA : 

 

I - receber representações ou petições de qualquer pessoa ou entidade, relacionadas com os 

crimes da Lei Antitóxicos 

 

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

disposto no art. 129, inc. VIII, da Constituição Federal, 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 pelas polícias civil e 

militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. 

 

Art. 3º - ........................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

I - ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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a)  realizar as visitas mensais obrigatórias ( art. 3º, do Ato nº 98/96 - CPJ, de 30.9.96 ) aos 

departamentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo com sede nesta capital, 

especializados na prevenção e repressão aos crimes da Lei Antitóxico; 

 

b) ........................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

c) exercer o controle da regularidade do inquérito policial de sua atribuição; 

d) - 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 - ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 

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

Justiça do Interior e dos Foros Central, Regionais e Distritais da Comarca da Capital , 

referentes a inquéritos policiais e ações penais relacionadas à Lei Antitóxíco; 

 

IV - .......................................................................... 

............................................................................................................................................ 

V - ..........................................................................  

............................................................................................................................................ 

 

VI - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público 

relatórios mensais e anuais das atividades exercidas, consignando dentre outras 

informações o resumo das funções extrajudiciais desempenhadas e eventuais problemas 

detectados e providências tomadas; 

 

VII - ......................................................................... 

............................................................................................................................................  

VIII - ............................................................................................... 

IX-............................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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X - .......................................................................... 

........................................................................................................................................... 

XI -...........................................................................  

.......................................................................................................................................; e 

 

XII - articular com os departamentos das Polícias Civil e Militar especializados na 

repressão e prevenção ao tráfico entorpecentes, programas de atuação com vistas ao alcance 

de objetivos comuns, visando o ataque eficaz às causas relevantes para a disseminação das 

substâncias proscritas e controladas. 

 

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

e os processos referentes aos delitos da Lei Antitóxicos instaurados antes da publicação do 

Ato ( N ) nº 181/99 - PGJ, de 30/4/99, permanecerão na esfera de atribuição do órgão do 

Ministério Público que neles esteja oficiando, o qual, poderá atuar de forma integrada com o 

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

visando ao aprimoramento da instrução processual e dos procedimentos investigatórios; 

 

Art. 5º  - Os Promotores de Justiça integrantes do GAERPA elaborarão escalas para o 

acompanhamento das audiências judiciais nos feitos referidos no § 2º do art.2º deste Ato, 

prevendo entre eles a respectiva substituição automática. 

 

§ 1º - nos demais processos relativos aos Crimes da Lei Antitóxicos e delitos conexos e afins, 

a CIPP encaminhará ao GAERPA informações a respeito do desfecho dos processos, 

inclusive em grau de recurso, além de outros dados que forem considerados relevantes;  

 

§ 2º - nos casos de rejeição de denúncias oferecidas pelos Promotores de Justiça integrantes 

do GAERPA, a eles incumbirá tomar ciência e interpor recurso, ressalvada sua independência 

funcional. 

 

Art. 6º - Os Promotores de Justiça integrantes do SAI receberão a comunicação da prisão de 

qualquer pessoa, por parte da autoridade policial estadual, quando se tratar de crime previsto 

na lei Antitóxicos da competência do Foro Central da Capital, encaminhando ao GAERPA 

cópias de suas manifestações em comunicações de prisão em flagrante, pedidos de prisão 

cautelar, temporária e preventiva, busca e apreensão, interceptação telefônica e outros 

relacionados com os crimes da Lei Antitóxicos. 
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Art. 7º - As representações recebidas, os procedimentos investigatórios e os inquéritos 

policiais instaurados a partir da data de publicação do Ato nº 181/99 - PGJ, de 30/4/99, bem 

como os processos referidos no § 2º do art. 2º deste Ato, serão registrados pela CIPP em 

nome do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO E PREVENÇAO DOS 

CRIMES PREVISTOS NA LEI ANTITOXICOS. 

 

Art. 8º - ............................................................................................................. 

 

Parágrafo único - ............................................................................................. 

 

Art. 9º - ..............................................................................................................  

 

§1º - Nos procedimentos investigatórios instaurados de ofício nos quais não haja 

superveniente provocação ou  petição de qualquer indivíduo ou entidade em qualquer 

momento de sua tramitação, caso resultem negativas as diligências ou pesquisas e se 

demonstrem absolutamente infundadas as suspeitas, os autos do procedimento poderão ser 

arquivados no próprio GAERPA, obedecido, no que couber, o disposto nos Atos nº 19/94-CPJ 

e nº  56/95-CPJ e nas demais normas aplicáveis.     

 

§ 2º -  o prazo para a apreciação inicial das representações, petições e procedimentos 

investigatórios é de 15 ( quinze ) dias, devendo estar concluídos em 90 ( noventa ) dias, salvo 

nos casos de necessidade de prorrogação, que será sempre justificada nos autos. 

 

Art. 10 - .......................................................................................................... 

Parágrafo único - os Promotores de Justiça em exercício nos Foros Regionais e nos Distritais 

da Capital, encaminharão ao GAERPA no último dia de cada mês, cópias das denúncias 

oferecidas, sentenças e acórdãos referentes aos processos por crimes da Lei Antitóxicos de 

suas atribuições. 

 

Art. 11 - ........................................................................................................... 

 

Art. 12 - ........................................................................................................ 

 

Art. 13 - .............................................................. ....................................... 
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Art. 14 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 22 de outubro de 1999 
Retificado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 23 de outubro de 1999  

 


