PROJETO DE LEI N.º 1.281, DE 2015
(Dos Srs. Beto Rosado e Jair Bolsonaro)
Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e a Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, para determinar o bloqueio do uso de celulares e
radiotransmissores em presídios e penitenciárias.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5437/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e
a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, para determinar o bloqueio do uso de
celulares e de radiotransmissores em presídios e penitenciárias.
Art. 2º A Lei nº 9.472, de 16 de Julho de 1997, passa a vigorar
acrescida do artigo 130-B, com a seguinte redação:
“Art. 130-B. As prestadoras de serviço de telefonia móvel
deverão assegurar o bloqueio de sinais de comunicação em
presídios e casas de detenção com mais de 200 detentos em
todas as localidades do País, na forma da regulamentação.”
Art 3º. Acrescente-se o inciso XI e o § 2º ao artigo 5º da Lei nº
7.560, de 19 de dezembro de 1986, com a seguinte redação, renumerando-se os
demais:
“ Art. 5º ...................................................................
..................................................................................
XI – ao ressarcimento das despesas geradas com o bloqueio
de sinais de comunicação em presídios e casas de detenção
com mais de 200 detentos em todas as localidades do País, na
forma do art. 130-B da Lei nº 9.472, de 16 de Julho de 1997.
....................................................................................
...................................................................................
§2º Será destinado no mínimo 1% do fundo de que trata esta
Lei para compensação das despesas geradas pelas
obrigações impostas no inciso XI deste artigo.” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta (180) dias após
sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
É antigo nesta Casa o debate sobre o bloqueio da
comunicação telefônica nas dependências de unidades de detenção de criminosos
condenados pela Justiça neste País. Há várias iniciativas tramitando nesta Casa,
bem como legislações já aprovadas em nível estadual.
Parece ser este um problema insolúvel, do ponto de vista da
tecnologia, porque há sempre um sistema ou aplicativo novo desenvolvido para
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burlar os sistemas anteriores. Ademais, a implantação dos bloqueios tem sido algo
lento nas penitenciárias, em parte por falta de recursos, mas também por uma
cultura de resistência aos bloqueadores que cancelam os sinais de
radiocomunicação num raio pré-determinado. Inova este projeto ao prever o uso de
recursos do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, para custear as despesas
geradas com a instalação dos equipamentos, sistemas e dispositivos que restringem
o emprego de radiofrequências ou faixas de radiofrequência específica em
estabelecimento penitenciário.
Ao prever uma fonte de recursos orçamentários segura para
combater o funcionamento de celulares nos presídios, notoriamente usados para
que presos possam articular ações criminosas de dentro da prisão, a proposição que
ora apresentamos visa acelerar o processo de adoção de sistemas de bloqueio de
sinais em locais de detenção em todo o País, além de permitir o uso de tecnologias
mais avançadas que evitem a interferência negativa e indesejável de perda de
comunicação nas cercanias dos presídios e outros centros de detenção.
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres parlamentares
desta Casa para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 27 de abril de 2015.

Deputado Beto Rosado

Deputado Jair Bolsonaro

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento
de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nº 8, de 1995.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO III
DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME PRIVADO
CAPÍTULO I
DO REGIME GERAL DA EXPLORAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 130. A prestadora de serviço em regime privado não terá direito adquirido à
permanência das condições vigentes quando da expedição da autorização ou do início das
atividades, devendo observar os novos condicionamentos impostos por lei e pela
regulamentação.
Parágrafo único. As normas concederão prazos suficientes para adaptação aos
novos condicionamentos .
Art. 130-A. É facultado às prestadoras de serviço em regime privado o aluguel de
suas redes para implantação de sistema de localização de pessoas desaparecidas.
Parágrafo único. O sistema a que se refere o caput deste artigo está sujeito às
regras de mercado, nos termos do art. 129 desta Lei. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.841, de
9/7/2013)

CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
Seção I
Da obtenção
Art. 131. A exploração de serviço no regime privado dependerá de prévia
autorização da Agência, que acarretará direito de uso das radiofrequências necessárias.
§ 1° Autorização de serviço de telecomunicações é o ato administrativo vinculado
que faculta a exploração, no regime privado, de modalidade de serviço de telecomunicações,
quando preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias.
§ 2° A Agência definirá os casos que independerão de autorização.
§ 3° A prestadora de serviço que independa de autorização comunicará
previamente à Agência o início de suas atividades, salvo nos casos previstos nas normas
correspondentes.
§ 4° A eficácia da autorização dependerá da publicação de extrato no Diário
Oficial da União.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_3630

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1281/2015

5

bens apreendidos a adquiridos com produtos
de tráfico ilícito de drogas ou atividades
correlatas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA ,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo de Prevenção,
Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas - FUNCAB, a ser gerido pela Secretaria
Nacional de Entorpecentes, cujos recursos deverão ter o seu plano de aplicação e projetos
submetidos à apreciação prévia do Conselho Federal de Entorpecentes. (“Caput do artigo com
redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

Art. 2º Constituirão recursos do FUNCAB: (“Caput”do artigo com redação dada pela
Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

I - dotações específicas estabelecidas no orçamento da União; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

II - doações de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras,
bem como de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

III - recursos provenientes da alienação dos bens de que trata o art. 4º desta Lei;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

IV - recursos provenientes de emolumentos e multas, arrecadados no controle e
fiscalização de drogas e medicamentos controlados, bem como de produtos químicos
utilizados no fabrico e transformação de drogas de abuso; (Inciso com redação dada pela Lei nº
8.764, de 20/12/1993)

V - recursos de outras origens, inclusive os provenientes de financiamentos
externos e internos. (Inciso acrescido pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)
VI - recursos oriundos do perdimento em favor da União dos bens, direitos e
valores objeto do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins,
previsto no inciso I do art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. (Inciso acrescido pela Lei nº
9.804, de 30/6/1999)

Parágrafo único. Os saldos verificados no final de cada exercício serão
automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a crédito do FUNCAB. (Parágrafo
único com redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

Art. 3º As doações em favor do FUNCAB, efetuadas por pessoas físicas ou
jurídicas declarantes do Imposto de Renda nos termos da legislação em vigor, serão
dedutíveis da respectiva base de cálculo de incidência do referido imposto, desde que
devidamente comprovado o recebimento pelo COFEN.
Art. 4º Todo e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do
tráfico de drogas de abuso ou utilizado de qualquer forma em atividades ilícitas de produção
ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda, que haja sido adquirido com recursos
provenientes do referido tráfico, e perdido em favor da União constituirá recurso do
FUNCAB, ressalvados os direitos do lesado ou de terceiros de boa-fé e após decisão judicial
ou administrativa tomada em caráter definitivo.
Parágrafo único. As mercadorias a que se refere o art. 30 do Decreto-lei n º 1.455,
de 7 de abril de 1976, que estejam relacionadas com o tráfico de drogas de abuso, sofrerão,
após sua regular apreensão as cominações previstas no referido decreto-lei, e as mercadorias
ou o produto de sua alienação reverterão em favor do FUNCAB.
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Art. 5º Os recursos do Funad serão destinados: (“Caput” com redação dada pela Lei nº
12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)
I - aos programas de formação profissional sobre educação, prevenção,
tratamento, recuperação, repressão, controle e fiscalização do uso ou tráfico de drogas; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

II - aos programas de educação técnico científico preventiva sobre o uso de
drogas; (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)
III – aos programas de esclarecimento ao público, incluídas campanhas educativas
e de ação comunitária; (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)
IV - às organizações que desenvolvam atividades específicas de tratamento e
recuperação de usuários; (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)
V - ao reaparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle e
repressão ao uso e tráfico ilícito de drogas e produtos controlados; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

VI - ao pagamento das cotas de participação a que o Brasil esteja obrigado como
membro de organismos internacionais ou regionais que se dediquem às questões de drogas;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993)

VII - aos custos de sua própria gestão e para custeio e despesas decorrentes do
cumprimento de atribuições da SENAD; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.804, de 30/6/1999)
VIII - ao pagamento do resgate dos certificados de emissão do Tesouro Nacional
que caucionaram recursos transferidos para a conta do FUNAD; (Inciso com redação dada pela Lei
nº 9.804, de 30/6/1999)

IX - ao custeio das despesas relativas ao cumprimento das atribuições e às ações
do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, no combate aos crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei nº 9.613, de 1998, até o
limite da disponibilidade da receita decorrente do inciso VI do art. 2º; (Inciso acrescido pela Lei nº
9.804, de 30/6/1999)

X - às entidades governamentais e não governamentais integrantes do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). (Inciso acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012,
publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Parágrafo único. Observado o limite de quarenta por cento, e mediante convênios,
serão destinados à Polícia Federal e às Polícias dos Estados e do Distrito Federal,
responsáveis pela apreensão a que se refere o art. 4º, no mínimo vinte por cento dos recursos
provenientes da alienação dos respectivo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.764, de 20/12/1993, com
nova redação dada pela Lei nº 9.804, de 30/7/1999)

Art. 5º-A A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), órgão gestor
do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), poderá financiar projetos das entidades do Sinase
desde que:
I - o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o
respectivo Plano de Atendimento Socioeducativo aprovado;
II - as entidades governamentais e não governamentais integrantes do Sinase que
solicitem recursos tenham participado da avaliação nacional do atendimento socioeducativo;
III - o projeto apresentado esteja de acordo com os pressupostos da Política
Nacional sobre Drogas e legislação específica. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012,
publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após a publicação)

Art. 6º O FUNCAP será estruturado de acordo com as normas de contabilidade
pública e auditoria estabelecidas pelo Governo, devendo ter sua programação aprovada na
forma prevista pelo Decreto-lei n º 1.754, de 31 de dezembro de 1979.
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Art. 7º O Poder Executivo baixará os atos necessários à regulamentação desta
Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 2 º do art. 34
da Lei n º 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Brasília, 19 de dezembro de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
JOSÉ SARNEY
Paulo Brossard
Dilson Domingos Funaro

FIM DO DOCUMENTO

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_3630

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1281/2015

