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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº. 829/2014-PGJ-CGMP, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014. 

(PT. 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 

 

Texto Compilado até a Resolução nº 
918/2015-PGJ-CGMP, de 09/09/2015 
  

Altera a Resolução nº. 513-PGJ-CGMP, de 31 de 
julho de 2007, que regulamentou a atribuição do 
acompanhamento do ato de incineração de 
drogas previsto no então § 2º do artigo 32 da Lei 
nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, revogado pela 
Lei nº. 12.961, de 04 de abril 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 que a Resolução nº. 513-PGJ-CGMP, de 31 de julho de 2007, 

regulamentou a atribuição do acompanhamento do ato de incineração de substâncias 

entorpecentes com base no que dispunha o § 2º do artigo 32 da Lei nº. 11.343, de 23 de 

agosto de 2006; 

  

CONSIDERANDO que essa disposição foi revogada pela Lei nº. 12.961, de 04 de abril de 

2014, trazendo ao ordenamento jurídico novas normas procedimentais para a destruição de 

drogas apreendidas; 

  

RESOLVEM editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1º. A ementa da Resolução nº. 513-PGJ-CGMP, de 31 de julho de 2007, passa a ter a 

seguinte redação: 

 

“Regulamenta a atribuição do acompanhamento do ato de incineração de drogas apreendidas 

previsto nos artigos 32, 50, 50-A e 72 da Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, alterada 

pela Lei nº. 12.961, de 4 de abril de 2014, e dá outras providências.”  

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: (Alterado pela Resolução nº 918/2015, de 09/09/2015) 
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“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: 

Art. 3º. O art. 1º, caput da Resolução nº. 513-PGJ-CGMP, de 31 de julho de 2007, passa a 

ter a seguinte redação: 

“Art. 1º. O acompanhamento do ato de incineração de substância entorpecente de que trata 

a Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, com redação dada pela Lei nº. 12.961, de 04 de 

abril de 2014, será exercido pelo Promotor de Justiça com atribuições na área criminal do 

local em que está situado o estabelecimento incinerador, independentemente da origem do 

processo criminal em que ocorreu a apreensão da droga, desde que de competência da 

Justiça Estadual.”  

Art. 4º. O art. 2º da Resolução nº. 513-PGJ-CGMP, de 31 de julho de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: (Alterado pela Resolução nº 918/2015-PGJ-CGMP, de 09/09/2015) 

“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.”  

§ 1º. (Revogado pela Resolução nº 918/2015-PGJ-CGMP, de 09/09/2015)  

§ 2º. (Revogado pela Resolução nº 918/2015-PGJ-CGMP, de 09/09/2015)  

§ 3º. (Revogado pela Resolução nº 918/2015-PGJ-CGMP, de 09/09/2015) 
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Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.124, n. 169, p.71, de 9 de setembro de 2014. 
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