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Ato Normativo nº 299-PGJ, de 29 de novembro de 2002 
 (pt. nº 88.655/02) 

 

Revogado pelo Ato (N) nº 762/2013 – PGJ, de 
22/02/2013 

Reinstitui, no âmbito das Promotorias de Justiça Criminal do Foro 
Central da Comarca da Capital, o Grupo de Atuação Especial de 
Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos 
(GAERPA), e dá providências correlatas 
 

  

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

Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, na reunião ordinária realizada em 6 de novembro de 

2002, 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 (art. 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 (art. 129, I); 

 

CONSIDERANDO que o tráfico e o uso de drogas constitui um dos fatores preponderantes da marginalização 

social, especialmente da juventude, unindo as nações em torno de seu combate e impondo ao Ministério Público 

a necessidade de estabelecer uma política de atuação preventiva e repressiva especializada, que propicie 

resultados eficientes; 

 

CONSIDERANDO que o tráfico de entorpecentes se alastra de maneira estrutural e organizada por todo o estado 

e que a atuação do Ministério Público, no combate a essa atividade ilícita, não deve se resumir apenas às ações 

isoladas desses criminosos, exigindo, para maior eficiência, coleta e tratamento centralizado de informações, 

além de metodologia específica de promoção e acompanhamento das ações penais sobre a questão, sem 

prejuízo da proposição de medidas de caráter preventivo no combate a esse mal que atinge a dignidade dos 

povos e compromete o avanço da sociedade; 

 

CONSIDERANDO que a eficácia da atuação institucional depende da participação conjunta e integrada dos 

membros das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, os quais detêm atribuição 

para a execução das medidas acima mencionadas no âmbito do município de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que o funcionamento do extinto Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção 

aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA), nos moldes delineados pelo revogado Ato Normativo nº 181, de 

30 de abril de 1999 - com a redação que lhe deu o Ato Normativo nº 208, de 21 de outubro de 1999 -, não se 

mostrou o melhor caminho para o combate a essa modalidade criminosa, 

 

RESOLVE EXPEDIR O SEGUINTE ATO NORMATIVO: 

 

Art. 1º. Fica reinstituído, no âmbito das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, o 

Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA), dotado, 

pela Procuradoria-Geral de Justiça, da necessária estrutura administrativa e operacional. 
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§ 1º. O Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA) 

será composto por 3 (três) Promotores de Justiça integrantes das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central 

da Comarca da Capital, designados, pelo Procurador-Geral de Justiça, com prejuízo de suas atribuições normais. 

 

§ 2º. O Procurador-Geral de Justiça poderá aumentar o número de Promotores de Justiça integrantes do Grupo 

de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA) até o máximo 

de 6 (seis), se assim o exigir o volume de serviço. 

 

§ 3º. As Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, por meio dos respectivos 

Secretários-Executivos, em reunião especialmente convocada para esse fim, elaborarão a lista dos indicados 

para os fins previstos no § 1º deste artigo, a qual observará, sempre que possível, a representação paritária das 

Promotorias de Justiça. 

 

§ 4º. Caso as Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, na forma do § 3º deste 

artigo, não indiquem Promotores de Justiça em número suficiente, o Procurador-Geral de Justiça poderá designar 

outros Promotores de Justiça, dentre os de entrância especial, para integrar o Grupo de Atuação Especial de 

Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA). 

 

§ 5º. A designação de Promotores de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital para a 

composição do Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos 

(GAERPA) não acarretará redução do número de membros do Ministério Público em exercício nas respectivas 

Promotorias de Justiça de origem. 

 

§ 6º. Os integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei 

Antitóxicos (GAERPA) elegerão dois Promotores de Justiça para exercer, durante o período de 1 (um ano), 

permitida uma recondução consecutiva, as funções de Secretário-Executivo e Vice-Secretário-Executivo, com a 

incumbência de responder pelos serviços administrativos do grupo.  

 

Art. 2º. Competirá aos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão e 

Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA): 

 

I - estabelecer contatos externos com autoridades e órgãos envolvidos com a repressão e prevenção ao tráfico e 

uso ilícitos de substâncias entorpecentes; 

 

II - receber, centralizar e tratar as informações colhidas dos processos e procedimentos sobre os delitos previstos 

na Lei Antitóxicos e conexos, de atribuição das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da 

Capital, ou que de qualquer outro modo lhe chegue ao conhecimento; 

 

III - fornecer aos Promotores de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, desde que solicitadas 

para utilização processual como elemento de prova, todas as informações disponíveis em seu banco de dados; 

 

IV - oficiar nos procedimentos administrativos criminais que iniciarem e, desde que com a expressa anuência do 

Promotor de Justiça natural, nas ações penais ajuizadas a partir desses procedimentos, acompanhando as 
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audiências judiciais e prosseguindo nos respectivos feitos, sempre em conjunto com o Promotor de Justiça natural, 

até decisão final. 

 

§ 1º. As informações de que trata o inc. II deste artigo compreendem, também, as notícias veiculadas pela 

imprensa, os ofícios e quaisquer outros documentos recebidos de quaisquer outras autoridades, bem como toda 

e qualquer informação relevante relativa ao tráfico ou uso ilícitos de substâncias entorpecentes. 

 

§ 2º. Sempre que necessário, e visando à troca de informações que tornem mais eficiente a prevenção e 

repressão aos crimes previstos na Lei Antitóxicos, os Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação 

Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA) devem buscar a atuação 

integrada com o Promotor de Justiça natural, ainda que com este não atuem em conjunto. 

 

Art. 3º. Caberá ainda aos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão e 

Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA) exercer as seguintes atividades: 

 

I - atender ao público e receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, desde que 

relacionados ao tráfico ou uso ilícitos de substâncias entorpecentes; 

 

II - requisitar diligências e a instauração de inquérito policial, observado o disposto no art. 129, VIII, da Constituição 

da República; 

 

III - 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; 

 

IV - exercer, em caráter concorrente com o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial 

(GECEP), o controle externo da atividade policial dos departamentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, 

sediados na comarca da Capital, especializados na prevenção e repressão aos crimes previstos na Lei 

Antitóxicos; 

 

V - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas obrigações perante a Corregedoria-Geral do 

Ministério Público, relatórios mensais e anuais das atividades exercidas pelo grupo, consignando, dentre outras 

informações, o resumo de suas atividades extrajudiciais, além de eventuais problemas detectados e providências 

adotadas; 

 

VI - apresentar sugestões ao Procurador-Geral de Justiça para elaboração ou aperfeiçoamento da política 

institucional relativa à matéria abrangida por este ato normativo; 

 

VII - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento de propostas de alteração legislativa da matéria 

abrangida por este ato normativo; 

 

VIII - 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; 
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IX - acompanhar os trabalhos de comissões técnicas em todas as esferas de Poder, apresentando-lhes, por meio 

da Procuradoria-Geral de Justiça, sugestões para a edição ou alteração de normas que regulam a matéria; 

 

X - divulgar, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, a atuação e a política institucional do Ministério Público 

relativamente às atividades do grupo; 

 

XI - reunir-se mensalmente com os Secretários-Executivos das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da 

Comarca da Capital para intercâmbio de informações, análise das atividades desenvolvidas e formulação de 

planos de atuação. 

 

§ 1º. O Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA) 

enviará cópias dos relatórios decorrentes da atividade prevista no inc. IV deste artigo ao Grupo de Atuação 

Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GECEP), competindo a este grupo, igualmente, remeter 

àquele cópias dos relatórios decorrentes da atividade de controle externo eventualmente exercida em relação 

aos departamentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, sediados na comarca da Capital, especializados na 

prevenção e repressão aos crimes previstos na Lei Antitóxicos. 

 

§ 2º. Serão lavradas atas das reuniões mensais previstas no inc. XI deste artigo, delas extraindo-se cópias a serem 

encaminhadas, em 10 (dez) dias, à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

Art. 4º. Para alimentação do banco de dados do Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos 

Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA), as informações mencionadas no inc. II do art. 2º deste ato 

normativo, especificamente quanto aos feitos de competência do Foro Central da Comarca da Capital, serão 

colhidas: 

 

I - nos autos de inquérito policial em que houver promoção de arquivamento, depois de aposta a ciência do 

Ministério Público à decisão judicial que acolhê-la;  

 

II - nos autos em que houver oferecimento de denúncia, depois de aposta a ciência do Ministério Público à 

decisão judicial que recebê-la ou rejeitá-la; 

 

III - nos autos com sentença de primeiro grau, depois de aposta a ciência do Ministério Público àquela decisão; 

 

IV - nos autos com decisão de segundo grau, depois de aposta a ciência do órgão do Ministério Público de 1ª 

Instância ao acórdão. 

 

 

Parágrafo único. Os autos serão encaminhados pelos cartórios setoriais das Promotorias de Justiça Criminal do 

Foro Central do Comarca da Capital ao cartório setorial do Grupo de Atuação Especial de Repressão e 

Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA), cujos funcionários se incumbirão de colher as 

informações referidas neste artigo. 
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Art. 5º. Obtida a anuência a que se refere o inc. IV do art. 2º deste ato normativo, a atuação concorrente entre 

os integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos 

(GAERPA) e os integrantes das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital observará 

o seguinte: 

 

I - o Promotor de Justiça que comparecer à audiência manifestar-se-á em todos os incidentes decorrentes desse 

ato processual, tais como apresentação de memoriais, interposição de recursos e respectivas razões e demais 

manifestações a cargo do Ministério Público. 

 

II - no caso de rejeição de denúncia, apresentada em conformidade com o disposto no inc. IV do art. 2º deste 

ato normativo, caberá ao Promotor de Justiça integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão e 

Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA) tomar ciência da decisão e, eventualmente, interpor 

recurso. 

 

Art. 6º. O Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA) 

elaborará, em reunião interna devidamente registrada em ata, sugestão de divisão interna de atribuições, a qual 

observará critérios objetivos e eqüitativos, para os fins do disposto no inc. III do art. 47 da Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de dezembro de 1993. 

 

Art. 7º. A instauração, tramitação e eventual arquivamento dos procedimentos administrativos de que trata o inc. 

IV do art. 2º deste ato normativo obedecerão ao disposto nos art.s 105 a 116 do Ato Normativo nº 168-PGJ-CGMP 

("Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo") e a eventuais outros atos 

aplicáveis. 

 

Art. 8º. Os integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes Previstos na Lei 

Antitóxicos (GAERPA) poderão, desde que obtido o consentimento do Promotor de Justiça com atuação 

genérica para oficiar no feito, instaurar procedimentos administrativos criminais, bem como, com base neles, 

ajuizar ações penais em outras comarcas, mediante portaria do Procurador-Geral de Justiça (art. 19, III, "g", da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de dezembro de 1993), atuando, sempre, em conjunto com o Promotor de 

Justiça natural. 

 

Art. 9º. Os Promotores de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital encaminharão, até o décimo 

dia do mês seguinte ao de sua elaboração, preferencialmente por meio digital (intranet, disquete, correio 

eletrônico etc.), cópia de todas as manifestações processuais relevantes (pedidos de arquivamento, denúncias, 

memoriais, recursos, contra-razões etc.) ao Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos Crimes 

Previstos na Lei Antitóxicos (GAERPA), para os fins previstos no inc. II do art. 2º deste ato normativo. 

 

Art. 10. Os inquéritos policiais em andamento quando da edição deste ato normativo, inclusive os iniciados por 

requisição do Ministério Público, permanecerão na esfera de atribuição do Promotor de Justiça integrante da 

Promotoria de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Capital com atribuição genérica para oficiar no 

feito. 
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Art. 11. Aplica-se o disposto no art. 5º deste ato normativo aos processos judiciais em andamento quando da 

edição deste ato normativo, iniciados a partir de procedimentos administrativos criminais internos a que se refere 

o inc. IV do art. 2º supra. 

 

Art. 12. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 112 (229), p.38, de 30 de dezembro de 2002. 

 
 


