
PODER JUDICIARIO 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

PROVIMENTO ~ 20/80 

Estabelece regime de controle do volume de 
substâncias entorpecentes, ou que determi 
nem dependência física ou psíquica, ou dos 
medicamentos que as contenham, apreendidos 
ou submetidos à perícia; proíbe o recebi 

Ao • • Ao •

mento ou permanenc~a de ta~s substanc~as 

ou medicamentos nas unidades cartorárias 
do Estado; regulamenta a remessa d.o mat~ 

rial apreendido, ao órgão competente; rec,2.) 
menda, a título excepcional,a incineração, 

, pelo orgao competente, de maconha quando 
apreendida em grande quantidade e dá o~ .... .
tras proV1denc~as. 

o DESEUBARGADOR ADRI.A!iO 11AR-lZEY, CORREGEDOR 

GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 

(") . 
CONSIDERA.NDO que a Seção de Depósito e Gua!:. 

da de Objetos e Armas, da Corregedoria da Pol!cia Judi 

ciária, continua a receber dos Cartórios dos Distribui 

dores Criminais de são Paulo, em acompanhamento de in 

quéritos poliCiais distribuídos, quantidades de ento!:. 
... 

pecentes e outras substâncias que determinam depende!!. 

. r' ~ ~. 
c~a ~s~ca ou pS1qu~ca; 

CONSIDERANDO que material idêntico tem si 

do igualmente encaminhado às Varas Distritais, onde 



1rV.LJLn J U.LIJ.VJ..n..nJ.\.J 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
- 2 

permanece no agu~-ão do desfecho da ação penal; 

CONS~~~~DO que tal prática está sendo 

adotada em algumas comarcas do interior do Estado; 

qONs:rnLRAIrnO que o § lº do art. 40 da Lei 

n. 6368/76 determina que os entorpecentes, em geral, 

quando apreendidos, devem permanecer sob a guarda e 

responsabilidade das autoridades policiais, até o trâ~ 

.t sito em julgado da sentença; 

CONSIDERANDO que a Recomendação n. 1 da De 

legacia Geral da Policia, datada de 9 de janeiro de 

1979, cuidando da guarda e controle das substâncias e~ 

torpecentes ou que determinem dependência fisica ou 

psíquica, estabelece a remessa desse material ao "ór-
gão encarregado de elaborar o laudo de constatação da 

natureza da substância ou o laudo de exame toxicolóB!. 

co";41» 

CONS:I:DERANDO que este órgão, dentro da !!. 

tual sistemática policial é, na Capital do Estado, o 

Serviço Técnico de Toxicologia Forense do Instituto 

Médico-Legal; 

CONSIDERANDO ainda que se torna necessário 

estabelecer um regime de r!gido controle do volume das 

substâncias apreendidas ou submetidas à pericia; 

CONs:::rSRAHOO que as dificuldades encontr~ 

http:U.LIJ.VJ..n..nJ
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encontradas pela Polícia para a guarda de maconha qua~ 

do apreendida em vultosa quantidade (falta de espaço, 

necessidade de núc~o maior de pessoas para a vigilân 

cia, possibilidaae de desvio do entorpecente, etc.) 
... 

d " f •tornam recomen ave~, de Of1C10 ou por provocaçao da 

própria autoridade policial, a autorização judicial de 

antecipada incinerêção deste material, a ser transmiti 

da ao órgão competente, preservada a quantidade reputa -, da indispensável para eventual contra-prova pericial; 

r~~ ,..~ 

R!.ê0~'yE 

Art. 12 - O auto de apreensão policial de 

substância entorpecente, ou que determine dependência 

.rlsica ou ps!qtdca, e de medicamentos que as conte.:c:ham, 

deverá apresentar, entre outros requisitos, a mençao 
)).~ 

da quantidade apreendida pela autoridade policial. 

Art. 22 - Os laudos de constatação e toxi 

col6gico deverão obrigatoriamente mencionar. o peso das 

substâncias apree~didas, a quantidade empregada na pe 

r!cia, com o escla~ecimento do nÚmero do lote de onde 

foi retirada e, eventualmente, a quantidade não util~ 

zada nessa per!cia, observada essa cautela também em 

relação aos medicamentos, objeto de verificação peri 

cial. 

' '. A b A.Paragrafo un1CO - s su stanc1as entorp~ 
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entorpecentes, ou que dete~~nem dependência física ou 
,

psíquica, e os medicamentos que as contenham, apos a 

pesagem e a retirada da quantidade suficiente para a 

perícia, deverão ser embal~dos e lacrados em sacos 

plásticos ou de papel. 

Art. 3º - Nenh~a unidade cartorária do Es 

tado poderá receber, junt~ente com o inquérito ou, 

isoladamente, em anexo a laudo de constatação ou a la~ 

do toxicológico, qualquer quantidade de entorpecente, 
- . ,:~~i~1~~~:rt~~'~~. 

de substância que determine dependência f!sieâ ' ou paí
'-' ' "',,, ... .-"'-:.. 

quica, ou de medicamento que a contenha.•. 

Art. 42 - As snbstâncias entorpecentes ou 

determinantes de dependência física ou psíquica, e os 

medicamentos que as contetiham, depositados atualmente 

em unidades cartorárias e referentes a processos em ~ 

damento, deverão ser, de Lmediato, remetidos, tanto na 

comarca da Capital, quanto nas comarcas do interior do 
., . ~ ... " '''~~,-~-':' 

Estado, à repartição policial onde se processou o re~ 

pectivo inquérito. 

'" , '" «,

Paragrafo unico - O ofl.cio de encaminham8!t 

to, em duas vias, deverá conter o nome do acusado, o 
,

número do processo, a na~eza da substância e o num,!. 

ro do laudo químico-toxicológico, além de menção e~ 

pressa ao estado do processo. O recibo de entrega 

constará na segunda via do ofício, a ser juntada aos 

autos da ação penal. 
o' 

,', -.~:-:, 

Art. 52 - As substâncias entorpecentes, as 

....~. 
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que ocasionem dependência física ou ps!quica e os medi-
camentos que as contenhac, vinculados a processos fin 

dos, deverão ser encaminhados, pelos Drs. Juizes de Di 
reito e pelas Autoridades Policiais, à Divisão de Exe~ 

c!cio Profissional, da Secretaria da Saúde, do Estado, 

com sede no Largo são Francisco n.181, em são Paulo. 

Parágrafo único - O ofício de encaminham~ 

to, em duas vias, mencionará os dados constantes do § 

~/ 	 Único do artigo anterior e deverá ser instru!do "com 

certidão do trânsito em julgado, da sentença. Na seSU!!, 

da via,·· será colhido o recibo daquela repartição. 

Art. 62 - As autoridades policiais, da Ca-
pital e do interior do Estado, deverão, com o trânsito 


em julgado da sentença, re~eter as substâncias entorp~ 


centes, as que ocasionem dependência f{sica ou ps!q~ 


ca, e os medicamentos que as contenham, ao órgão da Se 


cretaria da Saúde referido no artigo anterior, comuni 


f' cando, mensalmente, a renessa ao respectivo Juiz Co~ 

- "'-:, 

regedor da PolIcia Judiciária. A comunicação deverá 
, 
 '~ ....-~ '7", 


conter o nome do acusado, o numero do processo, a natu 

reza da substância e seu peso. 

Art. 79. - Havendo sido apreendida grande 

quantidade de maconha, cuja guarda se torne, por qual 

quer motivo, inconveniente, poderá o juiz, de ofício 

ou mediante provocação da autoridade policial, ainda 

que em curso a ação penal, mas, tendo em vista laudo 



PODER JUDICIARIO 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

- 6 

positivo, de verificação da natureza desse material, 

e sempre ouvido o Ministério PÚblico, determinar a sua 

incineração, desde que preservada quantidade suficien-
te para exame pericial de contra-prova. 

Parágrafo único - Nesse caso, a autoridade 

policial sob cuja guarda esteja o material~ lavrara
, 

auto circunstanciado, no qual fará constar a quantid!!, 

de de maconha existente, e a quantidade preservada, e 

encaminhará o material à Divisão de Exercício Profi~t< 
sional, da Secretaria da Saúde, do Estado, para a inci 

neração, comunicando a remessa ao juiz do processo. 

Art. 82 - Este Provimento entra em vigor 

na data de sua publicação, comunicando-se o seu teor 

aos srs. Ju!zes de Direito das Varas Criminais e Dis 

tritais da Capital e do interior do Estado, bem como 

aos srs. Ju!zes de Direito com competência criminal 

nas demais comarcas do Estado. 

t
Publique-se, e comunique-se aos srs. Secr~ 

tários da Saúde e da Segurança PÚblica, do Estado. 

são Paulo, 28 de julho de 1980 

~~(,~ 
Desembargador ADJl~~O MARREY 

Corregedor Geral da Justiça 
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PWVL'!==t!'O ~ 20/80 

Estabelace re~ d8 controla d~ vol~o de 


substância. ezltOr;>KtGte8, ou qult dote~ 


ne= dopac4;noia tisiea ou pa!quic&,ou dos 

llutdicamanto8 ~a &.li contanhu. apraendldo.a 

ou submlttlio. à p~-!eia, prolo. o recebi 

mento ou p~énc.1.. da tais Buost&ac1011 

OU t>edlea.:amto8 nu unidade8 eartorá.I·laa 

do Estado, regQlaaaata 8 ra2e8sa do ...t~ 


". 	 rial apre~, ao órgs.o colII:pet.mt-e; rec.5!, 
menda, s tItulo exer.>cl.onal.a ino1.ns-raç Ão • .: ;. .. ." pelo órgiio co~mte, de IIl8.conha quando 

apr"endidll _ sran40 qI.!&Dtidada. dá o~ 


tras provHênciu. 


o DES::l91$OU)C3 ADRIANO ~1ARRE":l', CORRECEDOR 

GERAL DA. JUSTIÇA IX> ISrADO ~ SÃO PAULO, no U80 de auas I1 


atribuiçõe. lagai_, 


CONSII:laU!X) qu.8 .. s~i.o do De~dto e Gu~ . 

d8 d. Objet08 e A=&a, da Co~eg~r1ada Polich Jud! 


ci~ia, c:>nt1nuA a r~ob.r do. Cutóri08 do·. DistribUi 


dorss c:riJ:ÜJllda d" são Paul.o, eJI acompanh9Jll8!lto d9· 1::!. 

~uéritos policiai. di5tT1~do., q~tidad89 ~8 entoi:' 


pOOt\D.t:iS e outras !r.1bstÂ!leLu q'.1e- date=-:dnu d epe:ndêJ!. 


eia r!oiéa ou ps!quica õ 


CONSI~"DO Cila ma.t8!'bl idêntico t_ so!. 

do igualDent~ enc~o i3 Varae Distritai", ond~ 

p~rmanace no agua.~ do dest"cho da açio p~&l; 

CONSID>2.UDO ~ue tal. pr~tica sstá sOZldo ,~ 
adotad.·· e!!! algu.m.aa CO...a::-ca5 ~o l.ator1or do · E,,·éado: 


CONS:rw:;u.~ qu. o li 111 40 art. 110 da Lei 


. n. 6,Ga/76 dete~ qu. os ~t01'p~"t89, 8::1 gcra.l.,
 

qulUldo· t.preandidolÍ, d6'Y~ p:a=anecer 80b • g-ua.rdll • 


rp.spoll.saoilidade das eucor"Aadea paliei.io, atá o 


sito em julgado da s,ntança, 


COliSID~1Xl que a Baoollanda9ão n. 1 da. D,! 


legacia Geral da Foliaia, datada de 9 da 3&nei~ de 


1979, cuidando da .,a...-.1a· a cO:ltrole daa aubstânci.... ~ 


.. ,
torpec"Iltes ou que <!et~e.ll dep~nde.nc_1a tuiea ou ~" 

I~ 

· 

tr~ 'i' 
;1' 

rp~ O· . 

&-2-~O 

,l-t-
..~"'~ 

1~6J' )if' 
\CI~lJ 

~. 

http:paliei.io
http:algu.m.aa


------
...., Ft~~ 

..\ ' , 
~ '!. 

' o' 

, ~ 

.. ,.. , .~ 

~ 

',: :-' 

• 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

psiquica •. llstabelece e relle••• de.... m,aterlal ao ·õ.t: 

g';:o encarregado de elabOrar o laudo de ~eon8ta.tação da 

nat=eza da BUbatânoia ou o laudo de ex.aJIi. tO:l:ieológ1 

co·· 
, . 

CONSIDE:iU..!iDO qu. uts órgio, dentro d.. ~ 

tual sistemática policiLl é, na Capital do ' Eatado , o 

Serviço Téc.n.ico de Torl:;l?log1& .,Pore.zae do Instituto 

l'Iédico':'Legal, 

, COrlSIll~.!iDO ai.nd.'I que se tom_ necea.árlo 

eS,t ...belecer um regilM d. rigit10 cont:rol. do volwae da/l 
, t ,'" 

8u'bstânciall apre8DdU.u ou aub••tida. à :pu!clal 

com;InEaJ.mlO que .. dUiculdad.. e.ncon:;r!l. 

da, 'pela Pol!cia:para a õÚa-~ de ma~ qUAAdo apre~ 

didi 'OI. vuÚ08a, quantido.de (falta de esp.ço, nece881:da 
I ' 

de dá nÚlaU'O' m&1or de p~aou ,para a vig:1lânc1a, PC"!. 
. bll1dade de de.rio c!o en~~te, eto·.) toro.. , rao,!? 
/",., -.n8lidanl, da ox~c1o ou :õ>O~ :r;>l:'Oyooaeao dA D1:oDr1a auto 

r1dade polio1al, a auto.r1N9io ~lohl ,h azItao.1J1llda 

inemeração deste naterlel. a eor tra:o.aaitida aI:' órgão 

oo..patent., preaernda a q=o;idad.e reputada iDdispe~ 

sável para eventual cOI1tre-~ p~rlcial; 

o!!. !.§. .Q , !:. Y'! 

, , ' 

Art~lll - O auto de apre«nsão policia~ da 

D·~8tânei. entorpacQte, Ou liUe 4atarllline dependência 

:í!lic. ou Jl!l{quiea, 11 c!._~ ~edi~.a;:u'nto3 ~ua 33 conteIl!H~, 

d.,nra allreaentar, eotre ciu~à r 'equisit08, R J:l8Jlçã., 

da quantidade apre8l1d.ida pela autoridade- policial.. 

Art. 22 - Ca la~. de conatat!lÇiio ' Q tox1:, 

eólógico deverão obriga:;ori&JlUl~. l:leIlCiOll&.r o peso da" 

subatânciaa Rl'rsendi4aa, • q1!&Ctidada empregada ' na p.! , 

ncia, CO~ o eBclareeil..nto do nÚ»e.ro .do lote de ' oilde 

' ~oi retirada e, e7an~~te••' qwuatidade nio util! 

uda n•••• .,erio1a. oba ....-nda .... caut.la t8.!llbé18 ea 

relação aoa uedicam.atoa. objato de verificação pari 

clal.'.. 
ParÁgraro i':u1co - .la substânoUa ' e.n~0X'P.!( 

cente,.', 011 que, datllrlÚ.D._ d..,l!!Il4e:ncia t!:sica ou Jla!qnl 

ca, e o. ZIIed!elUaallto. que ... COlltenhall, ..peSa.. pesaghl 

e a retir"da da qU&Atida4e aut"1ci_t. para a ,:pericia, 

deTeria aer ••baL040. e l.cradoa "" ...co. :pláat1~. 011 

de papel. 

~ 
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Art. 3 g - Ben.!l'l:2& UA1<1a4e cart'ór3.riQ do E.1'.. 

tado pod3~. receber, 3antaaent. coa o inquérito ou, 

1aolad3lllGlte, e,. AIltaO • 1l<Qc1o de conah.t,a.9io OU" lal:l 

do tOld.OCIlósico, çua],qu.r qIU-lItidad.. de entorpeoente, 
da aub8!;Qol. qUlt detersi.ll. de'S'M:Alcoia tldca ou pG!. 

quica, ou da lu.<1icalteclto que a contenha. 

Art. 40 - AiJ sUbatMciu entorpocomt88 ou ... 
dste=1õU1.tea de depec:.4ancia t!l!Iie. ou psíquica. e 08 

..; .;. ' l!led1cal:llmtoa que aa conteaha.a, depositados atualmon,te 

em unidadea'cartorir1aa • rer~te~ a proc8sáoa e~ ~ 

dam811to, deverio ser, de :l.mecUato, r81lotidoa. tanto Da 

comarca .<1 .. Capital, quanto-nu co&lU"oas do intodor dó 

Estado, à reparti...", pollc.ial. emAe se processou Ó rea.. 
pectiTO inquérito. 

, ParágraIo único - O odeio de eDcuillbamli!!. 

to, 811l duae viaa, deTm conter o nome do acu88do. ~ 
• I' 

número do proce!lll o , li. :uture.za dJi subatâ.nclll o o nw..'? 

ro do laudo qu.Luco-taxico~óg:l.co, alá", da meação -e~ 
pro89,, ' ao eatado do proc.aao. O recibo de entregà 

con8t~~ na segunda via do orreio, a ser' juntada aos 

autoa da oç;o p~al.. 

Arb. 50 '- ].3 ' IIUb.tâncb:ian~orp~ceutes. aa 

Gt:" oc..lli~w d"plllld~ei", tieiça ou pslquica e 08 ~eà! 

clUJar.toa 'lI'. ,~8 contl!lDhU; vincula4oa.. processos !~ 

<!.oe, deverão , ,, ...r enea!Ú.llhadOl!l, peloll Drl!l~ Ju:!. ...ee d!l D! 

reito e p'elu Autor1dadH l'ol1ci&1a, à IHvisão de Exc!: 

cicio Próti.831011.~. da ~ eer.tar1.a da SalÍd!l, do , Estado, 
./ 	 ' 

co", 88<1 .. DO 	 LIlr30 são Zr&!lciaco nll.181, em são Paulo. 

ParágrafO ~eo - O odeio de e.:1elLlllinhllJll"B. 

, to, <l!3 duas Viaa, mencionará 011 dado• .:constant". do . § 

ún1~o do artigo anterior .. de~' s~r instruido co.. 

certidão do tra.n5ito , 8lI jul6!.do, da sentença. lia s;,~ 

da via, ~erá colhido o recibo daquela repartição. 

,
" , 	 ------- - -.--_._-- -\, 

., 

.. 


http:jul6!.do
http:qu.Luco-taxico~�g:l.co
http:uture.za
http:detersi.ll


.....,. 

~.
•' •• ,1.-. 

.;.' , . 
.".

.. 
.- " . l) 

~ 

Art. 611 - J.a ._utorldadlls policiais, dI< C!, 

pital a do interior 4" Estado, c!.n=io. CODl o trÂnai.t;e>; 

_ ~ulsada da 1I=':OGliõl. ra:nt;u- &5 .;:!:atân~iL!t .nto1'p.! 

. c=tes. 80 que ocu.1=_ cl8l'~ãcQi... rlaica 0\.1 lI!1iqu! 

~... e 08 J:l...u.Ca:MA~. que .. co.ntenÀ.ll!!, ~O órSiQ G. · .S.!!. 1 

- c:ret!L.-1a da SaÚde re!erl:l.o zzo a.rtibl> QA':e.rior. co=! 
'>. 

c ando • J:leu1sal.l:l~·•• a re.e&1DC a.o re-':;:~1:ivo- Ju121 Co,!. 

t: !.' re!edor da Pol1c.1a JwUclár1a. .l (;OlI2l:IlJ.~ão deverá: 

c<lllteX" o nO:le do a=a&.io. d =.ér..a..-o do ~C... IO. n nllt~ 


.' 
re:a dll eubet~=", 'e elnl p"o• 


~. 'Ífl - B!I.~o ~o çrecndida (ÇI"...D~h 


q~:mt1dBda de ;u.c:oAha, cu~a SU"-:!-a.9 t.o~a, por qu~ 


, quer motl~t inc.uYeBl.ao.t:e. ~...n.. o ~J., de orici~ 


D:l :IIed1ant. provoc.ção da autor"...d.a4& v->llc:illl • .n1nu .· 

que e=- cureo a ação p~, lOU•• tend.Q. 8"- vist;.. 1Aud·o. 

posit1vo, de . vllriri.C4Ç~ da na';urua d9U~ JU.tDr1~l~ : · 
a , 8~";>:-. ouvidO', o tü:ú:atérlo PIÍb~. c!eterlÜJl&l:''' sua. ' . 

bcinara~iot . desde q'C!a pr~~~, ~~':U\&d.' euueiei" \ 
te para ex=e perici.&l.. ds contr_pron. '._, ' \ 

I
p..ráà;ri.!o &de.o - !l~._ -c.a.ao t a liut;oridad. 

policial sob .cu,ls ~ - 'esteja o ~';erl.al. :i.,,-vr$r~ . 

auto circunstanciado, no ' qual r=ãc.cnat.ar a qU!ll1U,d.!i 

de da tlaconha ex:1stll!l':e, • a qu.a::tt1.~", p:r&8o.rvada. ' .e

enca:únha:rá o lIIat .....-!~ à D17is;ü. d. :E::urdcl0 Prori..!!, 

sional. da S-ocretaria da Ss,!d.: éo :lS;ado • . para a iDe,!. '. 

Iloreção. col:lUllic~ • r=essa ao ~u11 ~o p:::-oceeao.. 
. r . • 

.lrt. &:I , - ~ta Provi;:____..o 'e!l'O:ra ~ vigor 

Ila data da sua p~llCólÇão. C;)cnm.ic~... · o lIeu teor . i 

aO& ~ra • .ruIz".... Jl1.rri~ d.aa Vara.a Crl:rl.:itais. o Di.!!, . i 

trita1â da .C .. .,ltal e do ~t9..-1o:- . ~ ~tad(), bela ' ·co_ 

aOIl IIr". ' juizes de D~'..i.to . co:. =::.prtM:.cüa crlm1.nu 1 
' )u..s c1~ ~ 40 ~..... 

I 
. Publi~t • coll<lm1~ . aõà Br&. Se=;!. 

tbr1o, da SaÚd. · a d:a So~ .. ~,!)llcal' C:o :Ea~o •. I 
i
I , 

Bio~uJ.o~ 23 d. ~ ,b !geO. I 
I 

i 
(a) De!llt5W :~ .lII!U.UO l'J.B:331" I 

" 

' 

.. 
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