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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 652/2010-PGJ, DE 8 DE JULHO DE 2010 

(PROTOCOLADO Nº 44.175/2008) 
 

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 

 

VIDE Resolução nº 832/2014-PGJ, de 
17/09/2014 

Altera o § 1º do art. 4º da Resolução nº 563/2010-
PGJ1, de 11 de dezembro de 2008, que 
regulamenta a atuação dos membros do 
Ministério Público nos feitos criminais em que há 
apreensão de substâncias entorpecentes e nos 
pedidos de incineração ou destruição de drogas 
a que se refere a Lei nacional nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006 

 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, com fundamento nos 

arts. 19, XII, “c”, da Lei Complementar estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, 

considerando a participação dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo no 

procedimento e no ato de incineração de substâncias entorpecentes, estabelecido na Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 2006, e na Resolução nº 563/2010-PGJ, de 11 de dezembro de 

2008; 

CONSIDERANDO que os arts. 1º, II, 2º, 4º, I e IV, da Resolução nº 563/2010-PGJ, de 11 de 

dezembro de 2008, evidenciam a necessidade de controle da quantidade da substância 

entorpecente e da integridade dos lacres opostos; 

CONSIDERANDO que o auto de apreensão menciona o peso bruto da droga enquanto o 

laudo de constatação quantifica o peso líquido, e não é necessariamente promovida nova 

pesagem na realização do laudo de exame químico-toxicológico (ou simplesmente é feita a 

pesagem da amostra examinada); 

CONSIDERANDO que o conhecimento, no ato de incineração, da quantidade indicada no 

laudo de constatação aprimora seu controle e serve, ainda, para conferência da 

correspondência da numeração dos lacres da apreensão e da perícia com os da embalagem 

da droga; 

                                                 
1 Retificação do nº da Resolução, na ementa publicada no Diário Oficial consta nº 536/2010 
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CONSIDERANDO que consulta ao interesse público a atribuição de maiores graus de 

eficiência e segurança ao procedimento e ao ato de incineração de substância entorpecente; 

CONSIDERANDO que essa diretriz se alcança com a exigência de instruir o ofício de 

comunicação da realização de incineração com cópia do laudo de constatação do 

entorpecente para controle da quantidade da substância entorpecente a ser incinerada e da 

integridade dos lacres; 

CONSIDERANDO as disposições da Resolução SSP nº 336, de 11 de dezembro de 2008 

(arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 6º e 9º) e da Portaria DGP nº 35, de 17 de dezembro de 2008 (arts. 1º, 3 º 

e 5º),  

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

Art. 1º. O § 1º do art. 4º da Resolução nº 563/2010-PGJ, de 11 de dezembro de 2008, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 4°. (...) 

 “§ 1º. O Ofício de comunicação da realização da incineração será instruído com cópias 

da decisão judicial autorizadora, sempre que o pedido se processar em Juízo diverso ou se 

tratar de processo já encerrado (art. 72, da Lei nº 11.343/2006), e com cópias do auto de 

exibição e apreensão, do laudo de constatação do entorpecente e do laudo de exame químico-

toxicológico”. (NR) 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 
 
São Paulo, 8 de julho de 2010. 
 
FERNANDO GRELLA VIEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, quarta-feira, 14 de julho de 2010, p.57 

 


