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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº. 918/15-PGJ-CGMP, DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. 

(PROTOCOLADO Nº. 93.005/07) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 Altera a Resolução nº 829/2014-PGJ-CGMP, de 08 
de setembro de 2014, e dá outras providências 

 

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

PÚBLICO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 19, inciso XII, alínea 

“c”, e 42, inciso XI da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, e, 

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo egrégio Conselho Nacional do Ministério Público 

a respeito da Resolução nº 829/2014-PGJ-CGMP, de 08 de setembro de 2014 que alterou a 

Resolução nº 514/2007-PGJ-CGMP, de 31 de julho de 2007 (Procedimento de Controle 

Administrativo nº 0.00.000.000162/2015-32), RESOLVEM editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. O art. 2º da Resolução nº 829/2014-PGJ-CGMP, de 08 de setembro de 2014, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º. Os fundamentos de fato e de direito da Resolução nº. 513-PGJ-CGMP, de 31 de julho 

de 2007, passam a ter a seguinte redação: 

“O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 19, inciso XII, alínea “c”, e 42, inciso XI da 

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

CONSIDERANDO que o § 4º do artigo 50 da Lei Federal nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

acrescido pela Lei nº. 12.961, de 04 de abril de 2014, estabeleceu que ‘A destruição das 

drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na 

presença do Ministério Público e da autoridade sanitária’; 

RESOLVEM editar a seguinte Resolução:” (NR). 

Art. 2º. O art. 4º da Resolução nº 829/2014-PGJ-CGMP, de 08 de setembro de 2014, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/829.pdf
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=14474
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/829.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/514.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/829.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/513compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=14474
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12961.htm
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/829.pdf
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“Art. 4º. O art. 2º da Resolução nº. 513-PGJ-CGMP, de 31 de julho de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 2º. O Promotor de Justiça, depois de acompanhar o ato de incineração, realizado na 

presença das autoridades mencionadas no § 4º do art. 50 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 

2006, acrescido pela Lei nº. 12.961, de 04 de abril de 2014, assinará o respectivo termo 

lavrado pela autoridade de polícia judiciária e fará consignar, se o caso, as ocorrências que 

estiverem em desacordo com as exigências legais.” (NR). 

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial os §§ 1º a 3º da Resolução nº 829/2014-PGJ-CGMP, de 08 de 

setembro de 2014. 

 São Paulo, 09 de setembro de 2015. 

  
Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 
  
Paulo Afonso Garrido de Paula 
Corregedor-Geral do Ministério Público 
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