.
CAMARA DOS DEPUTADOS

( DO SF . ELIAS MURAD )

ASSUNTO:

Dispõe sobre a prevenção , o tratamento , a fiscalização , o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e dro gas afins e dá outras providências .

I'

-

DESPACHO: __~S=E=G=U=R=I~D~A~D~E~SO~C~I~A~L~E=~F~A~M~Í~L~I~A~-~C~O~N~S~T~._E~J~U~S~T~I~C#A~E~D~E~R~E~D~.____

AO ARQUIVO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ em ~)-=t
-'---de

OUTUBRO

de

19_9~1__

DISTRIBUIÇÃO
Ao Sr. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , em

19_ __

O Presidente da Comissão de
Ao Sr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ , em
~

19_ __

O Presidente da Comissão de
AO Sr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , em
Q
•

;Z

O
E-c
~

~

19_ _ _

O Presidente da Comissão de
Ao Sr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ , em

19_ __

O Presidente da Comissão de
Ao Sr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , em

19 ____

O

cx:::

Q..

O Presidente da Comissão de
Ao Sr. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________ , em

19_____

O Presidente da Comissão de
Ao Sr. __________________________________________________ , em

19_____

O Presidente da Comissão de
Ao Sr. ______________________________________________ , em

19 ______

O Presidente da Comissão de
Ao Sr.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - -_ _ _ __ _ _ _ _ , em
O Presidente da CG'nissão de
GER 20.01.0011.4 - (JUN/91)

19_____

----

- - _ . _ - - ---

- - -- - -

-

-

-

- - -----,

. _--~
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N9 1 . 873 , DE 1991
(DO SR. ELIAS MURAD )

Dispõe sobre a prevenção , o tratamento, a fiscalização,
--- .
. .,. .
.
o controle e a repressao do traflco lllclto e do uso ln
devido de entorpecentes e drogas afins e dá outras

pro

videncias .

(ÃS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA ; E DE CONS
TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO )

•
"
\I

)

GER 20.01.0007 .5 - (S ET/S6 )

,

I.

CAMARA

DOS

As Comissoes :
2 COllst ituicao E .Justica
Redacao
-1 S<-:':'glJriclc\c1e::~ SDc:i~\l e F'amil c\

#

DEPUTADOS

Em

PROJETO DE LEI Nº

18 / 09 / 91.

IJ

t (:.'

.,.
(:.'
<.., I' lo"1 (:.'1"
I
.•.
•. I . ..

/g)-~ , DE 1991

(do Senhor Elias Murad)

•

o

Dispõe sobre
mento, a fiscalização,
são do tráfico ilícito
entorpecentes e drogas
providências.

a prevenção, o tratao controle e a repres
e do uso indevido de
afins e dá
outras

CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPITULO I - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

~ dever de todas as pessoas, nacionais
Art. 1º
ou estrangeiras, com domicílio ou sede no País, colaborar na pre
venção do tráfico ilícito e do uso indevido de substância entorpecente e drogas afins.

Parágrafo 8nico - A pessoa jurídica que, solicita da, não prestar, injustificadamente, a colaboração prevista neste artigo terá imediatamente suspensos ou negados quaisquer auxí
lios ou subvenções da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de suas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações, sob pena de responsa bilidade da autoridade concedente.
Para os fins desta lei serão considera
Art.2º
das substâncias entorpecentes ou drogas afins aquelas que assim
forem especificadas em lei, tratados ou convenções internacio
nais, ou relacionadas pelo órgão competente do Ministério da Saú
e
de. Imcube à Polícia Federal,elaborar normas de controle
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listagens a respeito dos produtos químicos utilizáveis na preparação, extração, produção e transformação de substâncias entorpe
centes e drogas afins.
Parágrafo 1º - Sempre que as circusntâncias o exigi rem, deve ser revista a especificação a que se refere o "caput "
deste artigo, com exclusão ou inclusão de novas substâncias en torpecentes ou drogas afins.
Parágrafo 2º - Incube ao Ministério da Saúde, através
de seus órgãos especializados, e em conformidade com a políti
ca estabelecida pelo Conselho Federal de Entorpecentes,
baixar
instruções de caráter geral sobre proibição, limitação, fiscalização e controle da produção, do comércio e do uso de substância
entorpecente ou droga afim, ou de especialidade farmacêutica que
a contenha, podendo a fiscalização e o controle serem delegados
a Orgãos congêneres dos Estados e do Distrito Federal.
I

Art.3º - O Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização, Controle e Repressão de Entorpecentes, é constituído
pelo
conjunto de Orgãos e Entidades que exercem, nos âmbitos federal,
estadual e municipal, as atividades de prevenção, fiscalização,
controle e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins, bem como as de recuperação de dependentes,nos limites de suas atribuições.
Parágrafo único - O Sistema Nacional de Prevenção
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes é organizado e formalmente estruturado por decreto do Poder Executivo.
Art.4º - Ao Conselho Federal de Entorpecentes, Orgão
central do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização, Controle e Repressão de Entorpecentes, constituído e organizado
na
conformidade da lei, incumbe propor a política nacional de entor
pecentes e drogas afins.
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Art.5º - ~ facultado à União celebrar convênios
com os Estados e Municípios, visando a prevenção, o tratamento
a fiscalização, o controle e a repressão do tráfico ilícito e do
uso indevido de drogas.
Parágrafo Unico - Podem os Estados e Municípios,
para os fins deste artigo e para atuação nos limites de suas respectivas áreas e competências, constituir e organizar, na conformidade da lei, Conselhos de Entorpecentes .

•

•
I

Art.6º - As autoridades sanitárias, judiciári
as, policiais e alfandegárias devem organizar e manter estatísticas, registros e demais informes, inerentes às respectivas atividades, relacionadas com a prevenção, a fiscalização, o controle e
a repressão de que trata esta lei, remetendo anualmente, ao Cons ~
lho Federal de Entorpecentes, os dados, observações e
sugestõe s
entendidas pertinentes à sua aplicação, bem como a elaboração do
relatório anual deste ao órgão Internacional de Controle de Entor
pecentes.
Art.7º - Ao Conselho Federal de Entorpecentes,
às autoridades judiciárias e ao Ministério Público é facultado
sempre que entendido necessário, e independentemente da instauração de procedimento penal investigatório ou judicial, requisita r
às autoridades sanitárias ou fiscais a realização de inspeção em
empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitala
res, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como os servi ços médicos e farmacêuticos que produzirem, venderem, comprarem,
consumirem ou fornecerem substância entorpecente e drogas afins.
Parágrafo Primeiro - A instituição ou autoridade
requisitante pode designar representante ou técnico especializa do para assistir à inspeção de que trata este artigo, ou, se for
o caso, comparecer, pessoalmente, à sua realização.
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Parágrafo 2º - No caso de falência ou de liquidação judicial das empresas ou estabelecimentos referidos neste art i
go, ou de qualquer outro em que existam substâncias entorpecentes
e drogas afins, ou especialidades farmacêuticas que as contenham
incumbe ao juízo perante o qual tramite o respectivo procedimen
to,promover a imediata lacração de suas instalações, ordenando
à
autoridade sanitária em lei designada a urgente adoção das medidas
necessárias ao recebimento, em depósito, das substâncias entorpe centes, drogas afins ou especialidades farmacêuticas arrecadadas .

•

Parágrafo 3º - A venda em hasta pública de especi
alidade farmacêutica arrecadada ~eve ser realizada com a
presença
de representante da autoridade sanitária atuante na arrecadação.
Parágrafo 4º - Da licitação, em hasta pública
só pode participar pessoa física ou jurídica regularmente habilit~
da na área específica que comprove, antecipadamente: o uso
lícito da substância ou produto que pretenda arrematar.
CAPíTULO

11

DA PREVENÇAO E DO TRATAMENTO
SEÇAO I - DA PREVENÇAO
Art.8º - Incumbe aos Conselhos de Entorpecentes
difundir, por todos os meios de comunicação, as medidas tomadas
para a prevenção do tráfico ilícito e do uso indevido de substân
cias entorpecentes e drogas afins.
Parágrafo 8nico - As medidas de que trata este
artigo poderão ser efetivadas, também por pessoas, entidades públicas ou privadas, devidamente autorizadas pelos Conselhos
visando esclarecimento sobre os efeitos e consequências do
uso
indevido de drogas.
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Art.9º - São proibidos, em todo o território nacio
nal, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração sem permissão
legal, de todas as plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes, incluídas na listagem dos órgãos do Ministério
da Saúde.

•

Parágrafo 1º - As plantas de que trata este artigo
devem ser destruídas pelas autoridades policiais em seguida à sua
localização e as providências indispensáveis à respectiva documentação. (Art. 51 e parágra fos) .
Parágrafo 2º - A erradicação das plantas de
que
trata este artigo far-se-á de modo não prejudicial ao ecossiste
ma, levando-se em conta a preservação genética das espécies e
do
meio ambiente .
cultivadas
Parágrafo 3º - As terras em que forem
tais plantas serão, mediante procedimento adequado, expropriadas em
conformidade com o disposto no art.243 "caput" da Constituição Federal, ressalvada a boa fé do proprietário que não esteja na
sua
posse diretd.
Art. 10 - Para extrair, produzir, fabricar, tran2
formar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar,
reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender,comprar,
trocar, ceder vu adquirir, para qualquer fim, substâncias entorpecentes ou drogas afins, ou produto químico destinado à sua prepara
ção, é indispensável licença da autoridade sanitária incumbida de
concedê-la, observadas as demais exigências legais.
Parágrafo Onico - t dispensada da exigência previs
ta neste artigo;
1- a aquisição de medicamentos m~g~ante prescrição

médica, de acordo com os preceitos legais e regulamentares;
11- a venda de produto químico em pequena quantida-

de necessária à consecução de finalidade lícita.
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Art. 11
Os dirigentes de estabelecimento de ensino ou hospitalar, ou de entidade social, cultural, recreativa, espor
tiva ou beneficiente devem adotar, sob orientação técnica dos Conselhos de Entorpecentes, ou de outro Orgão do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, ao qual conferida
essa atribuição, todas as medidas necessárias à prevenção do tráfico ilícito e do uso indevido de substâncias entorpecentes e
drogas
afins, no recinto de sua atividade.

4t

Art.12 - Nos programas dos cursos de formação
de
professores devem ser incluídos ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes e drogas afins, para que possam ser
transmitidos
com a imprescindível cientificidade.
Parágrafo único - Nos programas de disciplinas
da
área de ciências naturais, integrantes dos currículos dos cursos de
primeiro e segundo grau, incluir-se-ão, obrigatoriamente, pontos que
objetivem a prevenção, o esclarecimento da natureza e dos
efeitos
das substâncias entorpecentes e drogas afins e dos métodos utiliza dos para a indução à dependência.
SEÇAO 11 - DO TRATAMENTO
Art.13 - O dependente de substâncias entorpecentes
e drogas afins fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo
e
Seção.
Art.14 - As redes dos serviços de saúde dos Esta dos, do Distrito Federal e dos Municípios devem contar com programas
específicos ao tratamento de dependentes de substâncias entorpecen tes e drogas afins, a que esta lei se refere.
Art.15 - O tratamento sob regime de internação hos
pitalar é obrigatório quando o quadro clínico do dependente ou a natureza de suas manifestações psicopatológicas o exigir.
Parágrafo 1º - Verificada a desnecessidade de inter
nação, submeter-se-á o dependente a tratamento em regime ambulatorial, com assistência médica e do serviço social.
GER 20.01.0050.5 - (ABR/91)
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Parágrafo 2º - Os estabelecimentos hospitalares,
públicos ou particulares, que receberem dependentes para tratamen
to, devem encaminhar ao Conselho Federal de Entorpecentes, até o
dia 10 de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no
mês
anterior, com a indicação
do código da doença, segundo a classificação aprovada pela Organização Mundial de Saúde, vedada
a
menção ao nome do paciente.

•

Parágrafo 3º - No caso de internação ou tratamen
to ambulatorial por ordem judicial, deve ser feita a comunicação
mensal sobre o estado do paciente ao juízo competente, que
dará
ciência ao Ministério Público.
CAPITULO 111
DOS

•

CRIMES

E

DAS

PENAS

Art.16 - Importar ou exportar, remeter, prepa rar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou ofer e
cer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, tra zer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma. a consumo, substância entorpecente ou drogas afins
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar .
Pena - reclusão de seis a quinze anos e pagamento de cem a trezen
tos e sessenta dias-multa.
Parágrafo 1º - Nas mesmas penas incorre quem, in
devidamente:
I - importa, exporta, remete, produz, fabr ica
vende, expõe à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente,
tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda matéria- prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de substân cia entorpecente e drogas afins, ou que possa para esse fim
ser
empregado.
semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas
destinadas à preparação de substância entorpecente e droga s afins
listadas pelos Orgãos competentes do Ministério da Saúde.
11-
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Parágrafo 2º - Nas mesmas penas incorre, ainda,quem:
1- Induz, instiga, ou auxilia alguém a usar substân-

cia entorpecente e drogas afins.
11- Utiliza local de quem tem a propriedade, posse

administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem
se utilize, ainda que gratutitamente, p~ra tráfico ilícito de
tância entorpecente e drogas afins.

dele
subs-

111- Fabrica, tem em depósito ou vende indevidamente,

solventes inalantes inebriantes ou produtos que os contenham e medi
camentos controlados pelo Orgão competente do Ministério da Saúde.
IV- Contribui de qualquer forma para incentivar
ou
difundir o uso indevido ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou drogas afins.
Art.17 - Fabricar, adquirir, vender, importar, exportar, transportar, fornecer ainda que gratuitamente, possuir
ou
guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objto destin~
do à fabricação, preparação ou transformação de substância entorpecente ou droga afim, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

•

Pena - seis a quinze anos de reclusão e pagamento de 100 (cem)
360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

a

Art. 18 - Associarem-se duas ou mais pessoas para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nesta Lei, exceto o crime previsto no artigo 22.
Pena - seis a dez anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) a
360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Art. 19 - Adquirir, receber ou ocultar. bem ou valor sabidamente proveniente de tráfico ilícito de substância entorpecente ou droga afim, bem como transformá-lo, dissimular sua ori gem, destino, propriedade ou transferência.
Pena - seis a quinze anos de reclusão e pagamento de 100 (cem)
360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
GE R 20.0 1. 00 50.5 - (ABR f91)
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Parágrafo 1º - Nas mesmas penas incorre quem instiga,
influi, ou de qualquer forma concorre para que terceiro de boafé adquira, receba ou oculte bem ou valor proveniente de tráfico ilícito de substância entorpecente e droga afim.
Parágrafo 2º - Adquirir ou receber bem proveniente de
tráfico ilícito de droga, que, pela desproporç~o entre o valor
e o preço, ou pela condiç~o da pessoa que o oferece, se
deve
presumir obtido por esse meio criminoso.

•

Pena - detenç~o, de dois a seis anos, e pagamento de 50 (cin quenta) a 100 (cem) dias-multa.
Art.20 - Prescrever ou ministrar, culposamente, o mé
dico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem,sub~
tância entorpecente ou droga afim, em dose evidentemente maior
que a necessária, ou em desacordo com determinaç~o legal ou regulamentar.
Pena - detenç~o de seis meses a dois anos, e pagamento de
(trinta) a 100 (cem) dias-multa.

30

Art.21
Ceder, em ocasi~o única e gratuitamente, pe
quena quantidade de substância entorpecente ou droga afim a pe~
soa de seu estreito relacionamento para juntos a consumirem.
Pena - detenção de dois a oito anos, e pagamento de multa
100 (cem) a 200 (duzentos) dias-multa.

de

/

ti

Art.22 - Adquirir, receber, guardar, ou trazer consi
go, em pequena quantidade, para uso próprio, substância entorp~
cente ou droga afim, sem autorizaç~o ou em desacordo com determinaç~o legal ou regulamentar.
Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e pagamento
J
30 (trinta) a 60 (sessenta) dias-multa.

de

Parágrafo 1º - Se o agente praticar o crime previsto
neste artigo em ocasi~o única fica sujeito a pena restritiva de
direitos e pagamento de multa prevista.
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Parágrafo 2º - ~ isento de pena o agente que, tendo co
metido crime previsto neste artigo, era, ao mesmo tempo da ação,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão
de
dependência grave, comprovada pericialmente, impondo-se-lhe tratamento ambulatorial ou outro adequado.

•

Art.23 - Violar, de qualquer modo, o sigilo de
que
trata o art.28 desta Lei.
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de
30
(trinta) a 60 (sessenta) dias-multa, sem prejuízo das sanções ad
ministrativas a que estiver sujeito o infrator.
Art. 24 -As penas previstas nos artigos 16, 17, 18
19 desta Lei aumentadas de um _ a dois terços:

e

1- no caso de reincidência;
11- no caso de tráfico com o exterior ou de extraterritorialidade da lei penal;
111- quando, dada a natureza, a procedência ou a quantid~
de da substância entorpecente ou droga afim apreendida, as
circunstâncias do fato e os antecedentes do agente evidenciarem envol
vimento com o tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional;
1V- quando o agente tiver praticado o crime: prevalecen
do-se de função pública ou, mesmo que não exercendo função públi
ca, desempenhar missão de guarda e vigilância;
V- se visar ou atingir menores de dezoito anos, ou pes
soa que tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capa
ciade de discernimento ou de autodeterminação;
V1- se qualquer dos atos de preparação, execução ou co~
sumação ocorrer nas imediações ou no interior de estabelcimen
to de ensino ou hospitalar, de sede de entidade estudantil, soci
al, cultural,recreativa, esportiva ou beneficiente, de local de
trabalho coletivo, de estabelecimento penal ou de recinto em que
se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza e sem
prejuízo de interdição do estabelecimento comercial.
GER 20 .01 .0050.5 - (ABR/91l
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Art.25 - Nos casos de infração aos artigos 16, 17,
18 e 19 desta Lei, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou reduzila de um a dois terços quando o agente noticiar eficazmente ação de
bando ou quadrilha por ele integrado ou não, propiciando ação penal.
Art . 26 - O condenado por infração do disposto no s
arts. 16, 17, 18 e 19 desta Lei, exceto na hipótese do art. 25, deve
cumprir a pena privativa de liberdade integralmente em regime fechado, vedado o livramento condicional.

CAP1TULO I'i
DO PROCEDIMENTO PENAL.
SEÇAO I - DAS REGRAS GERAIS.
Art.27 - O procedimento relativo aos processos por
crimes definidos nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capítulo,apli
cando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal.

•

Art . 28 - Ressalvadas as prerrogativas do juiz, do
Ministério Público, da autoridade policial e do advogado, na
forma
da legislação em vigor, devem ser mantidos sob sigilo, os registros,
documentos ou peças de informação, bem como os autos de prisão
em
flagrante e de inquérito policial para apuração de crime
definido
nesta Lei.

u

critério do

JUIZ

Parágrafo 8nico
Instaurada a ação penal, fica a
a manutenção do sigilo a que se refere este artigo.

Art.29 - Para efeito de caracterização
definidos nesta Lei, a autoridade atenderá à natureza ou
de da substância apreendida, ao local ou às condições em
senvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão,
a conduta e aos antecedentes do agente.
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Da fase pré-processual.

Art . 30 - Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
policial dela fará comunicação no prazo de 24 horas ao juiz competente, remetendo-lhe uma cópia do auto lavrado.

•

parágrafo 1º - Para efeito da lavratura do auto
de
prisão em flagrante,no tocante à materialidade do crime, é suficiente laudo de constatação da natureza da substância, firmado
por
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, escolhida ,
preferentemente, entre as que tenham habilitação técnica.
Parágrafo 2º - O perito que subscrever o laudo
a
que se refere o parágrafo anterior não fica impedido de participar
da elaboração do laudo definitivo.
concluído
Art.31º - O inquérito policial deve estar
no prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, e de trin ta, quando solto.
Parágrafo 8nico - Os prazos a que se refere este arti
go podem ser duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da
autoridade policial.

!

Art.32 - A autoridade policial, mencionando concreta
mente as circunstâncias referidas no artigo 29 desta Lei,
deverá
justificar, logo após a lavratura do ato, as razões que a levaram
à classificação legal do fato.
Art.33 - Findo o prazo estabelecido no artigo 31
os autos de inquérito policial devem ser remetidos a juízo,sem pre
juízo de realização posterior de outras diligências destinadas ao
esclarecimento do fato, inclusive a elaboração do laudo de exame
toxicológico e, se necessário, de dependência, cuja
apresentação pode dar-se até o dia designado para a audiência de instrução
e julgamento .
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SEÇAO 111 - Da instrução criminal.
Art.34 - Recebidos os autos de inquérito policial em
juízo, deve ser aberta vista ao Ministério Público para, no prazo
de 10 (dez) dias, oferecer denúncia, arrolar até cinco
testemunhas , requerer as diligências e, se entender cabível, a suspensão
do processo no caso de infração ao artigo 22 caso o réu seja pri mário .
Parágrafo Onico - Para o oferecimento da denúncia
suficiente, no tocante à materialidade do crime, o laudo a que
refere o parágrafo 1º, do artigo 30.

,

e
se

Art.35 - Recebida a denúncia, o juiz, em 24 horas
ordenará a citação ou requisição do réu e designará dia e
hora
para o interrogatório que se realizará dentro dos 15 (quinze) dias
seguintes.
Parágrafo Onico - Se o réu não for encontrado
endereços constantes dos autos, o juiz determinará a citação
edital, com prazo de 5 (cinco) dias.

!

nos
por

Art . 36 - No interrogatório, sendo o réu acusado
de
infração ao artigo 22, o juiz indagará sobre eventual dependên
cia e, em caso de resposta positiva, sobre seu propósito de se tra
tar convenientemente, advertindo-o para as consequências de
suas
declarações.
Parágrafo Onico - Se o réu, acusado de infração
ao
artigo 22, admitir a prática do delito, mas não se declarar dependente, será indagado sobre seu propósito de não mais se utilizar
de substância entorpecente.
Art.37
Interrogado o réu ,ou declarado revel, será
aberta vista à defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias,
oferecer
alegações preliminares, arrolar testemunhas até o máximo de 5 (cin
co) e requerer as diligências que entender necessárias.
Havendo
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mais de um réu, o prazo será em dobro e correrá em cartório.
Parágrafo 1º - Se o Ministério Público requereu a su ~
pensão do processo e o réu, ao ser interrogado, manifestou propósi
to de realizar tratamento ou de não mais se utilizar de substância
entorpecente, a defesa deverá se manifestar a respeito,dizendo se
concorda com o pedido.

•

Parágrafo 2º - Se não houve pedido do Ministério Pú blico, mas o réu, ao ser interrogado, manifestou propósito de realizar tratamento ou de não mais se utilizar de substância entorpecente, a defesa poderá requerer a suspensão do processo,
sendo
a respeito ouvido o Ministério Público.
Art. 38 - Arguída na defesa prévia matéria prelimi nar, deve ser aberta vista ao Ministério Público, pelo prazo
de
5 (cinco) dias, para manifestação.

I

Art.3S - Em seguida, os autos serão conclusos
ao
JUIZ para, no prazo de cinco dias, proferir despacho saneador,
no
qual decidirá a respeito de matéria preliminar, do pedido de sus pensão do processo e das diligências requeridas pela defesa, indis
pensáveis ao julgamento do feito, designando, para um do s próximos
40 (quarenta) dias, audiência de instrução e julgamento, notifica~
do-se o réu e as testemunhas, intimando-se o defensor e o Minist é rio Público, bem como cientificando a autoridade policial sobre a
n e c e s s i da d e d e r e me s s a dos laudos d e e x a me t o x i c o 1 ó g i c o e o s ó r g ã o s
dos quais dependa a remessa de peças ainda não constantes
dos
autos.
Parágrafo 1º - Determinada a suspensão do processo pe
lo prazo de dois anos, o réu assumirá compromisso de se tratar ou
de não reiterar no uso de substância de entorpecente, sendo advertido de que, em caso de não honrar o compromisso, o feito terá seguimento, podendo então ser submetido ao exame previsto no parágr~
fo seguinte. Decorrido o período de dois anos, sem descumprimen
to do compromisso, o processo será extinto. Durante o prazo da sus
pensão não corre prescrição.
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Parágrafo 2º - Caso haja necessidade de exame
de dependência toxicológica, o juiz dará oportunidade às partes
para apresentação dos quesitos, em cinco dias, designando a audi
ência de instrução e julgamento para um dos 60 (sessenta)
dias
seguintes, devendo o laudo ser juntado aos autos até a data
da
audiência .

•

Art . 40 - Na audiência de instrução e julga
mento, serão inquiridas as testemunhas, dando-se depois a pala vra, sucessivamente, ao Orgão do Ministério Público e ao defen sor do réu, pelo tempo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogá veis por mais de 10 (dez) minutos, proferindo o juiz, em seguida, a sentença .
Parágrafo 1º - Se o juiz não se sentir habilita d o a j u 1 g a r d e i medliato a c a usa, o r d e n a r á que o s a u tos 1 h e se j a m
conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir sentença.
Parágrafo 2º - Caso não tenho sido juntado aos
autos o laudo de exame (oxicológico, ou de dependência, o juiz,
após ouvir as testemunhas, marcará outra data para a continuação
da audiência, no prazo de quinze dias .
Art. 41 - Ao isentar o acusado de pena;
nos
termos do art.22, parágrafo 2º, o juiz determinará, na sentença,
que ele seja submetido a tratamento médico ambulatorial.
Parágrafo 1º - O juiz será informado, a
cada
3 (três) meses,a respeito do tratamento e da evolução do quadro
clínico do acusado.
Parágrafo 2º - Após o decurso de dois anos
,
será necessariamente realizado exame de verificação de recuperação do agente, Sendo que o juiz, se comprovada pericialmente
a
recuperação, ouvido o Ministério Público, deve determinar o encerramento do processo.
Parágrafo 3º - Antes do período de dois anos ,
o exame referido no parágrafo 2º poderá ser realizado por determinação do juiz, de ofício, ou em atenção
nistério Público ou da defesa.
GEA 20.01.0050.5 - (ABA/91)

a requerimento do Mi-

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Parágrafo 4º -Seo agente frustrar, de qualquer mo
do, o tratamento ambulatorial, ou vier a ser novamente processa
do por crime previsto nesta Lei, ou, ainda, se após dois anos, não
ficar comprovada a sua recuperação, o juiz pode determinar que
o
tratamento seja feito em regime de internação hospitalar, por tempo
não superior a um ano.
• • •
Parágrafo 5º - Se, após 3 (três) anos do
InICIO
do tratamento ambulatorial, não for realizado o exame a que se refe
re o parágrafo 2º., ou não vier a ser determinado regime de interna
ção hospitalar, o processo será extinto.

Art.42 - Caberá o sequestro preventivo dos bens
do indiciado ou acusado se houverem indícios veementes de sua proveniência ilícita.
Parágrafo 8nico - O Ministério Público deve,desde logo, pedir o sequestro preventivo dos bens do indiciado ou acu
sado, podendo contar com efetivo auxílio dos órgãos da Receita Federal e Instituições Financeiras Oficiais, a fim de ser realizado
minucioso levantamento de sua situação econômico-financeira.
Art. 43
O juiz determinará, na sentença,
o
confisco de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do
tráfico ilícito de entorpecentes e, ainda, o perdimento dos
bens
que o condenado por infração aos artigos 16, 17, 18 e 19 desta Lei
tenha auferido ou adquirido em decorrência de sua atividade criminosa.
Parágrafo 1º - Incumbe ao acusado provar, durante a instrução, a origem lícita dos bens.
Parágrafo 2º - Os bens havidos na forma deste ar
tigo serão vendidos em leilão ou utilizados em espécie, devendo o
juiz criminal destiná-los com observãncia dos seguintes critérios~
a- se a apreensão decorrer de atividade da Polícia federal, metade (1/2) seráacla destinada e a outra metade (1/ 2 )
ao CONFEN (Conselho Federal de Entorpecentes);
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b- se a apreensão decorrer de atividade das polícias estaduais, metade (1/2) será a elas destinada e a outra
metade
(1/2) ao CONEN (Conselho Estadual de Entorpecentes) que
repas s ará
parte aos COMENs (Conselhos Municipais de Entorpecentes).
Parágrafo 3º - ~ vedado aos Conselhos a utilização
dos bens apreendidos para automanutenção, devendo os mesmos
ser
aproveitados na conformidade do artigo 52 desta Lei.
Parágrafo 4º - Havendo risco de deterioração
dos
bens apreendidos ou sequestrados, o juiz criminal poderá providenci
ar o leilão durante o processo, ficando o valor apurado em depósito
judicial com atualização monetária.
Parágrafo 5º - Sendo o réu absolvido, os bens se questrados, ou o valor deles apurado em leilão, serão a ele devolvi
dos.
Art.44 - ~ efeito de condenação perder o natural i
zado, condenado por infração aos artigos 16, 17, 18 e 19, a naciona
lidade brasileira.
Parágrafo Onico - O juiz, transitada em julgado a
sentença condenatória, oficiará ao Ministro da j ustiça para o cance
lamento da concessão da naturalização.
Art. 45 - ~ passível de expulsão, na forma
da ~
legislação específica, o estrangeiro que cometer crimes
definidos
nos artigos 16,17,18 e 19 desta Lei, desde que cumprida a condena
ção imposta, salvo se o interesse nacional recomendar sua expulsão
imediata.
SECA0 V - Outras disposições processuais.
Art. 46 - O processo e o julgamento de crime
de
tráfico com o exterior cabem à Justiça Estadual, com a
intervenção do respectivo do Ministério Público, quando cometido em comarca
em que não instalada Vara da Justiça Federal.
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Parágrafo Onico - A competência recursal, nesse
caso, é do Tribunal Regional Federal.
Art.47 - Nos casos de conexão ou de continên cia entre os crimes definidos nesta Lei e outras infrações penais,
o processo deve ser o previsto para a infração mais grave, ressal
vados os da competência do Tribunal do Júri e de jurisdições espe
ciais.

•

Art.48 - O condenado por infração do disposto
nos arts. 16, 17, 18 e 19 desta Lei não poderá apelar sem reco
lher-se à prisão.
CAPITULO V
DA COOPERAÇAO INTERNACIONAL
Art.49 - Preservadas a soberania nacional,
a
ordem pública e os bons costumes, o Governo Brasileiro
poderá
prestar a necessária cooperação a outro País, sem nenhum ônus
quando solicitado para:

•
I

1- produção de provas;
11- exame de objetos e lugares;
111- informação sobre pessoas e coisas;

IV- presença temporária de pessoa presa,
cujas
declarações tenham relevância para a decisão de uma causa;
V- facilitação do traslado de testemunhas;
VI- outras formas de assistência permitidas pela
legislação em vigor.
Parágrafo 1º - A solicitação de que trata este
artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá
quando necessário, à apreciação do Orgão Judiciário competente pa
ra decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de
atendê-la.
Parágrafo 2º - São requisitos da solicitação:
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/
1-

O

nome e a qualificação da autoridade solici-

tante;
11111-

o objeto e o motivo da solicitação;
a descrição sumária do procedimento em curso

no país solicitado;
IV- especificação da assistência solicitada;
V- a documentação indispensável ao esclarecimen
to da solicitação, quando for o caso;

•

Art.50 - Para a consecução dos fins visados n e~
ta lei, deve ser mantido e instituído um sistema de comunicaçõe s
apto a facilitar um intercâmbio rápido e seguro de
informaçõe s
sobre o tráfico de entorpecentes e drogas afins com Orgãos congê
neres de outros países.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇOES

FINAIS

Art.51
Todos os entorpecentes e drogas afin s
apreendidos por infração desta lei, ressalvado o disposto no Parágrafo 2º deste artigo, devem ser destruídos pela autoridade po
licial, mediante autorização judicial, na presença de represen tante do Ministério Público, assistido por perito da área.
Parágrafo 1º - Documenta-se a ocorrência mediante termo anexado aos autos do inquérito policial, ou, se for
o
caso, da ação penal.
Parágrafo 2º - Para comprovar a materialidade da
infração, a autoridade policial deverá manter sob sua guarda,at é
o trânsito em julgado, quantidade suficiente da substância entor
pecente ou droga afim, devidamente especificada no termo previ s to no parágrafo anterior.
Parágrafo 3º - Procede-se do mesmo modo
quando
se tratar de culturas ilegais de plantas psicotrópicas, colhen do-se, apenas, quantidade suficiente à realização do exame periGER 20.0 1. 0050.5 - (ABR/9 1)
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cial, destruindo-se o restante, conforme parágrafo 1º, do art.9º,
desta Lei.
Art.52 ' - Todo e qualquer bem apreendido em decor
rência de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
será
confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de dependentes e nu aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle,prevenção e repressão ao crime de tráfico dessas substâncias.
Parágrafo 1º - Após a apreensão, esses bens deverão ser depositados judicialmente e entregues à custódia de Orgãos
Federais ou Estaduais que atuem na área de entorpecentes, comunicando-se o ocorrido ao CONFEN e ao respectivo CONEN.
Parágrafo 2º - O juízo competente para processar
e julgar o delito poderá autorizar o uso dos bens apreendidos ,
sempre que necessário para a prevenção, fiscalização, controle e
repressão dos crimes definidos nesta Lei, ou para a sua conserva
ção, até o trânsito em julgado na sentença.
Art.53 J - Os Tribunais de Justiça dos Estados e
Distrito Federal, nas capitais e grandes centros urbanos,e obser
vado o artigo 125, parágrafo 1º, da Constituição Federal, devem
instituir juízos especializados para o processo e julgamento dos
crimes definidos nesta Lei.
Parágrafo Onico - Os Ministérios Públicos dos Es
tados e do Distrito Federal providenciarão, nas capitais e coma~
cas de grande movimento, a criação de promotorias especializadas
para atuação nos processos dos crimes definidos nesta Lei.
Art. 54
Nos setores de repressão à prãtica de
crimes definidos nesta lei, atuarão autoridades e policiais com
especialização adequada.
Parágrafo 1º - Sempre que fundados elementos
o
justifiquem, o JU1Z poderá autorizar, em decisão motivada, a não
interdição policial do transporte, guarda, remessa e entrega de
mercadorias, objetos, documentos, valores, moeda nacional
e
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estrangeira, substâncias materiais e equipamentos, relacionados com
o tráfico ilícito de entorpecentes, antes da apreensão considera
da significativa para a repressão a essa modalidade de crime.
Parágrafo 2º - As ações serão desenvolvidas no Território Nacional e em âmbito internacional, desde que previstas em
acordos, tratados, convenções e atos internacionais.
Parágrafo 3º - O resultado da operação será imediatamente relatado em auto circunstanciado ao juiz que a autorizou ,
para avaliação.
Parágrafo 4º - A infiltração em organização crimino
sa de agentes da polícia especializada será, em caráter sigiloso
solicitada pela autoridade policial ao juiz competente, que a autorizará, no próprio requerimento, se houver indícios da prática ou
tentativa de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e
se
a providência for necessária à apuração ou assecuração das provas.A
autorização judicial será dada para policial determinado e por tempo definido,permitida a prorrogação.
Art.55 - A autoridade policial, mediante autorização judicial, poderá requisitar, a qualquer autoridade,
informação' documento ou diligência relativa à investigação e prova
de
crimes relacionados com o tráfico ilícito e organizado de entorpe centes.
Parágrafo Onico - O sigilo dos serviços e operações
financeiras não pode ser invocado como óbice ao atendimento da re quisição prevista no caput deste artigo.
Art.56 - O Poder Executivo deve regulamentar
lei, em cento e vinte dias contados de sua publicação.

esta

Art.57 - Esta Lei entrará em vigor noventa
dias
após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as da Lei 6368, de 21 de outubro de 1976.
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JUS T I F I C A T I V A

A elaboração do presente Projeto de Lei tem como base
a Lei 6368 que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão

ao

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, publicada em 21 de outubro

de

1976.
Passados quinze anos de sua efetiva publicação e promulgação e baseados nos princípios estabelecidos pela nova Constituição brasileira, entendemos se fazerem necessárias algumas modificações e adequações com vistas a uma atualização e nos

moldes

de nossa realidade atual .
De tal forma, três pontos foram considerados fundamen
tais na elaboração do presente Projeto de Lei: 1º - atenuação

da

situação atual do usuário, dependente ou não; 2º criação da figura
intermediária entre o usuário e o traficante; 3º - maior rigor

no

tratamento legal a ser dado ao traficante.
Para o usuário, o Projeto em tela, acompanhando

o

trabalho de algumas legislações modernas que obtiveram nele absolu
to sucesso, prevê menor rigor e estabelece, em alguns casos, sus pensão do processo, com possibilidade de tratamento espontâneo
através de rede pública ou particular.
Estabelece ainda, em caráter absolutamente inovador ,
Ta do tipo intermediário entre o usuário e o traficante, pon

to em que a atual legislação é relativamente omissa, não

dispon-

do,por exemplo,de preceitos para situações em que o usuário,
ser traficante

fornece, ainda que ocasionalmente, pequena quanti-

dade de entorpecentes a amigos ou pessoas da família.
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Finalmente, o Projeto que ora apresentamos, recrudesce
as penalizações impostas ao traficante que, atualmente, é punido com
penas reduzidas, se comparadas com as reprimendas impostas à crimes
de igual, ou até mesmo, menor gravidade. Mais que isso, pretendemos,
no caso do traficante, regular de forma destacada a situação do traficante ligado ao crime organizado e ao tráfico internacional.
Em vista do exposto acima e, principalmente em

função

da necessidade de inserção na Legislação vigente de preceitos relati
vos às novas conquistas na área da prevenção ao abuso de

drogas,pri~

cipalmente oriundas do trabalho dos Conselhos Federal, Estadual e Mu
nicipal de Entorpecentes além do estabelecimento de regras para
distribuição e destinação dos recursos obtidos com o tráfico

a

ilegal

de substâncias entorpecentes aos Orgãos afins, submetemos o presente
Projeto de Lei à apreciação dos ilustres pares e para o qual,
vista de sua grande importância, solicitamos a sua aprovação.

~

•
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LCCISLArAO CITADA . A"'C).ADA 'eLA C'OOIWCNAÇ'A CI
DAS COMISSOCS ,eIl.MANEN7'U

CONSTITUIÇÃO
-

REPÚBLICA IUJERAnVA DO BRASIL
1988

-

-

- -

-

Titulo IV

•

DA O RGANIZAÇAo DOS PODERES

-

-

Capitulo '"
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção VIII
Dos Tribunais e Juízes dos Estados
Art. 125. Os Estados organizarão su a Justiça. observados
os prinClpios estabelecidos nesta Constituição.

*

I A competencia dos tribunais será definida na Con sti.
tuição do Estado. sendo a lei de organização judiciaria de inicia tiva do Tribunal de Justiça.

•

lltuJo IX

DAS DISPOSICÕ ES

CONSmUClOrtA$ OERAlS

"-•

.

-

-

-

-

Art. 243 . As gleblls de qUlllquer região do País onde forem
'

..

Iocalizlldas culturas Ilegais de plantlls psicotr6piclls serão imediatlImente expropriadas e especificllmente destinadas ao assentamento de colonos. para o cultivo de produtos alimenticios e
medic/lmentosos, sem qualquer Indenizllção ao proprietário e
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

LEI N." &.368 -

DE 21 DE OUTU BRO DE 1976

DISPOE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO
TRÁFICO ILlCITO E USO INDEVIDO DE SUBST ÃNCIAS .
ENTORPECENTES O U QUE DETERMINEM DEPEND~NCIAS
FISICA OU PSIQUI C A, E DÁ OUTRAS PROVlDtNCIAS (5)

,...,..,... . . . ...

,...~

_... _- -
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PRGPOSICAO :
PL. 1873 1 91
AUTOR : ELIAS MURAD - PSDB/MG

DATA APRES.: 18/09/91

Dispoe sobre a prevencao, o tratamento, a fiscal izacao, o controle e a
repressao do trafico ilicito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins , e da outras providencias.
Despacho :
Const ituicao e Just ica e de Redacao
Seguridade Social e Familia
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N9 1.873/91

•

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da
n9 10/91, o Sr. Presidente determinou a a b ertura - e
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para

Resolução
divulgação

apresentaçao

emendas, a partir de 30/10/91, por cinco sessoes,
tendo, ao

de
seu

término, este órgão Técnico recebido 07 emendas.
Sala da Comissão, em 06 de novembro de 1991

fiV/

Maria Inês de Bessa Lins
Secretária

•
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CÂM A RA

DOS

D E PU TAD OS

COMISSÃO DE SEGU RI DADE SOC

Ofício n 2

c2=t-1

cis o VIII , do Re g ime nt o
que - se .
Em

Z0

.rJ

/

7 / 92 .

I nt e~no .

Pub 1 i -

)J l

P~ld e n te

Brasília, 1 9 de junho d e 1 99~

/92 - P

Senhor Presidente ,

Atendendo a requerimento do Deputa d o EJia s
Murad , solicito de Vossa Excelência autorizar a apensação

do

/

Projeto de Lei n 2 " 2 .7 65 / 92, do Senado Federal, ao de n 2 1.873
/91, do Deputado Elias Murad , por versarem matéria análoga .
Atenciosamente,

Deputa o EULER RIBE RO
Presidente

A Sua Excelência o Sen h or
Deputado IBSEN PINHEIRO
DD . Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

GER 20.01. 0050 .5 - (ABR!9 1)
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CÂMA RA DO S

D EP UT A DOS

COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAC E FAMILIA

R E QUE R I M E N T O

J,l';,

.23i <j~

(Do Senhor Deputado Elias Murad)

Solicita a tramitação conJun ta dos Projetos de Lei nºs 1 . 873/91
e

2 . 765 /9 2 com a apen s açã o do

segu ~

do ao primeiro.

Senhor Presidente,

Estando e m tramitação nesse Orgão Téc n ico os
tos de Lei n ºs 1.873/91, de autoria do Deputado

Proje -

Elia s Murad,

que " dispõe sobre a prevenção, tratamento, a fiscalizaçã o ,
controle e a repressão do tráfico ilícito e do us o

o

indevid o

de entorpecentes e drogas afins e dá outras providências",

e

2 . 765/92, do Senado Federal, que "dispõe sobre medidas

de

prevençã o e repressão ao tráfico ilícit o e uso indevid o

de

EXMO SR .
PRESIDENTE DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
DEPUTADO EULER RIBEIRO

GER 20 . 01.0050.5 - (AB R/91)
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica", requeiro a Vossa Excelência, com base nos critérios de
antigUidade e abrangência, como assim o determina os Artigos
e 143 do Regimento Interno, a tramitação conjunta das

142

referidas

proposições, com a apensação da segunda à primeira.

Sala das Sessões" em

í

)1 da-

1ft~j!t:t/t

ta do Elias M rad
/

GE R 20 .0 1. 0050.5 - (ABR/91 )

~~j9g.z,
PSDS/MG

CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE SEGURIDAD E S OC IlÚ , E FAMíLIA

r- '
·
o
. TICIO
n_
O

~9 C»/9?.--F'
•.

Brasíl ia, l!':i de julho de

1.99~~

Defiro . Publique - se.
Em (~ / 7 /92 .

Presidente

Sen h or Pr e s idente,
Considerando entendimentos havidos entre os relatores dos
Projetos de Lei nºs 2.765/92 e 1.873/91., respect ivamente Deputados
El ias Murad e Cldvis Assis, sol icito de Vossa Excelincia tornar sem
ef"eito a sol icita~io de aprecia~io feita atrav~s do Ofício nº277/92-·
P, de 19-·06--92.
Agradecendo as
est ima e consideraçio.

providênCias,

renovo protestos

,

•

IHBEIRO
Pres i dentf.~

A Sua Excelência o Senhor
Deputado I BSEN PINHEIRO
DO. Presidente da Cimara dos Deputados
N e s t a

de

alta
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CÂ M AR A DOS DEPUTADOS
sfOlo DE SINOPSE

PROJETO DE LEI

N.·

2. 765

de 19

A U T O R

92

Altera a Lei n9 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas de
SENADO FEDERAL
prevençao e repressao ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que deSE N. FRANCISCO ROLLEMBE RG
termine m dependência física ou psíquica" e dá outras providências.
(PFL - SE)
(Dispondo sobre o tratamento ambiental, hospitalar e assistencial do depende~
PLS N9 203 /9 1
te de substânc i as entorpercente).
EMENTA

Sanc ionado ou promulgado

ANDAMENT O

c eM ISS ÕES
POD Eí ~

1 ·.,. r· . : I~ JATIVO

Artig o 24, Inciso 11
(Res. 17/ 89)

Pub licado no Diár io Ofic iai de

MESA
Despacho: Âs Comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição
Justiça e de Redação (Art. 24, 11).
PLENÂRIO
~ lido e vai a imprimir.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
Distribuído ao relator, Dep. ELIAS MURAD.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
03.06.92

Prazo para apresentação de emendas: 08 a 12.06.92
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

15.06.92

C DI 20.48.0018.8
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CÂM ARA DOS D E PUT ADO S

Gab inet e da Dep utad a TEL MA DE SOUZA

REQUERIMENTO N°

/2001.

(Da Senhora Teima de Souza e outros)

Senhor Presidente,
,,
\,
. ,

.

Representando um terço dos membros da Casa,
requeremos a Vossa Excelência, com base nos artigos 153 e
154 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
urgência para apreciação do Projeto de Lei 00106, 1996, que
" Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de
entorpecentes e drogas afins, e dá outras providências".

Q;f {d. -10 \
Sala das Sessões, em 04 de Dezembro de 2001.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete da Deputada TELMA DE SOUZA

REQUERIMENTO N°

/2001.

(Da Senhora Teima de Souza e outros)

Senhor Presidente,

Representando

um

terço

dos

mem ros

requeremos a Vossa Excelência, com base
154 do Regimel to Interno da Câmar

da

Casa,

os artigos 153 e
dos Deputados ,

urgência para apreciação do Projeto de Lei 00106, 1996 , que
" Dispõe sobre t'\ prevenção ,_o tratamento, a fiscalização , o
controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de
entorpecentes e drogas afins , e dá outras providências".

Sala das Sessões , em 04 de Dezembro de 2001.
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Defiro a apersaçao do PL n'? 3.901/93
ao PL n'? 1 . 873/91 . pub1ia e
Em {)g /
/93
CÂMARA

DOS

DEPUTADO~

Presidente

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, Cl

Oficio N° p- I.12193

Brasí lia, 27 de outubro de 1993

Senhor Presidente,

•
Solicito de V.Ex", nos termos do art. 142 do Regimento Int erno da
Casa, providencias no sentido de ser o PL nO3.90 1/93 , do Sr. Eduardo Jorge, que "di spõe sobre
a prevenção do uso indevido de drogas" , apensado ao de n° 1.873/9 1, do Sr. Elias Murad, qu e
"dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fi scalização, o cont role e a repressão do tráfico
ilícito e do uso indevido de entorpecent es e drogas afi ns e dá outras providencias", tend o em
vista tratarem de matéri as análogas.

Atenciosamente,

•

Dep
Presidente

Exmo Senhor
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
DO. Presidente da Càmara dos Deputados
Nesta.

GER 3.17.23.00<4-2 • (MAII93)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 3.901, DE 1993
(Do Sr. Eduardo Jorge)
Dispõe sobre a prevençao do uso indevido de drogas.
(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO; DE SEGUR!

DADE SOCIAL E FAMíLIA; DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUI
çÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 10 As atividades referentes à prevenç~o do
uso indevido d e drogas devem integrar~ especialmente~ as
politicas públicas nas áreas de saúde~ educaç~o e cultura e
ser~o implementadas com o apoio~
sempre que necessário~ dos
demais setores da administraçào pública.
Art. 2 0
As atividades de prevençào do uso
indevido de drogas s ào i ntegradas à Politica Nacional de
Drogas, proposta pelo Conselho Federal d e Entor p ecentesCONFEN- 110 â mb1 t o de s ua c ompetênc1a legal. p revista no art .
.1 o
j
['JE'?cret:o
.
'
.-.
.'-t
__ (O
n L)
.__ "d c::~l. 11 U.
(j e .c. d e se t em b ro cj e 1 08
, ( l_.-) •
C"

Art. 3 º To das a s drogas p sico a ti v as - licitas e
ilicitas- s erào o bjeto dos programas pre v enti v os, destinados
aos prime1ro e s egundo graus de ensino~ como trabalho
multidiciplinar~
integrado ao desenvolvimento normal do
curriculo. envolvendo toda a comunidade escolar, CUjas
caracteristicas próprias serào levadas em conta na
formulaçào dos respectivos programas.

Caixa: 94

Lote: 69

PL N° 1873/1991
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2
Art. 4Q O CONFEN coordenará a organizaç~o de
programas de capacitaç~o de professores~ por intemédio dos
orgaos nele representados~ especialmente nas áreas referidas
no art. 10.
Art 50 Os programas públicos de prevençao~
compreendidos de forma integral~ se desdobram em três fasesprimária~ secundária e terciária-conforme se dirijam à
pessoa antes do uso ou da ocorrência de problemas dele
consequentes; durante a vigência de problemas decorrentes do
consumo~
com o objetivo de superá-los; após a superaçao~ em
que a finalidade é a reinserçao social.
& lQ A implantaçao de programas públicos de
prevençao~ abrangentes das diferentes fases referidas neste
artigo~
poderá ter a participaçao de entidades nao
governamentais~ de acordo com normas a serem formuladas pelo
CONFEN.
& 2 0 S~o legitimas as atividades que v isem
implementar qualquer das fases que integrem os programas de
prevenç~o integral~ cabendo ~o CONFEN~
como orgào normativo
e coordenador da Politi c a Nacional de Drogas~ dirimir
eventuais dúvidas surgidas sobre matéria relati~te
parágrafo.
Art. 60 ~ v edado o uso pessoal de drogas~ c om açao
no Sistema Nervoso Central~ em desacordo com os termos
nlediante os quais tenham sido aquelas drogas incluidas~
regularmente~ em listas elaboradas pelas autoridades
s anitárias nacionais~ para fins de controle ou proscriçao~
salvo autorizaçao legal.
& 10 O ó rgao ou autoridade a quem incumbir a
execuçao dos programas de prevençào apreenderá~ sempre a
droga destinada ao uso p essoal e ilicito~ encaminhando-a~
imediatamente~ à autoridade policial competente~
c aso a
apreençao nào se tenha realizado por essa ú ltima~ lavrado~
em qualquer hipótese. termo circustânciado.
& 20 O possuidor de droga para uso pessoal~ nas
condiç~es mencionadas neste artigo~ será advertido pela
autoridade encarregada da apreençao~ sobre a
responsabilidade penal incidente nas hipóteses de
resistência. desobediência ou desacato.
& 3º As pessoas j lJridicas o u qualquer s ociedade de
f ato q ue tolerarem o us o ilicito de drogas e m' s eus
e stabelecimentos. s u j eitar- s e- a o a uma das s eguln t es
sanç~es. considerada a intensidade da culpa:
a ) multa. c onforme e stabelecida na regulamentaçào
da presente l e1.~
b) suspensào provisória de ati v ldades e multa~
c) interdiçao definitiva.
& 4Q Quem quer que faça uso pessoal e ilicito de
drogas fica sujeito às seguintes sançbes~ além da apreensao
da droga e~ se for o caso~ da compulsória retirada de
estabelecimento de uso público:

•

3
a) suspens~o~ por selS meses~ de licença para
conduzir- qualquer veiculo terrestre~ aéreo ou maritimo~ se a
infraçào se der quando da conduç~o do mesmo ou por ocasi~o
dela. Em caso de repetiç~o da infraç~o~ a suspens~o será por
um ano~ cassada a licença se a mesma se r-epetir pela
terceira vez;
b) suspensâo~ por um ano, da licença referida na
letra a supra e nos casos ali previstos~ quando se tratar
de qualquer meio de transporte público, cassada a licença na
hipótese de repetiç~o da infraç~o;
c) suspens~o de licença para porte de arma, por
seis meses~ cassada a licença, na hipótese de repetiç~o da
infraçao;
d) pagamento de multa, cumulada com outras sanç~es
que tenham sido explicadas, exceto no caso de provar o
infrator~ na forma da lei~ estado de pobreza;
e) se se tratar de estrangeiro~ em vlagem de
turismo~ será suspensa a sua permiss~o de estada no pais~
independentemente das demais sanç~es cabiveis.
Art. 7º As sanç~es previstas nas letras a~b~e e d,
& 40~ do art. 6 0 , serao aplicáveis~ independentemente da
responsabi I idade pena I que couber ~ a quem ~ nos . me~.=:. ,casos
ali indicados~ se apresentar em estado de embrl~ez;
Parágrafo único- Aplicam-se aos ca sos contemplados
no art. 6º~& 4º~ a e b, todas as demais sanç~es previstas na
legislaçào sobre trânsito~ relativamente à direç~o em estado
de embriaguez, independentemente da responsabilidade penal
cabivel na hipótese.

•

Art. 8 0 ~ vedada a publicidade~ sob todas as
formas. das drogas psicoativas referidas no art 3 0 , salvo
prévia e expressa autorizaç~o do CONFEN que avaliará~ em
cada caso, o eventual interesse público envolvido e sempre
acompanhada a publicidade, quando autorizada, de mensagem
esclarecedora quanto aos riscos de consumo, com duraçao e
qualidade idênticas à da promoçao do uso.
Art. 9º O CONFEN providenciará, a cada periodo de
doze meses, levantamento e publicaç~o de dados relativos à
e :-:ecuç
r~. o
cj C,."\
- r-'r"O
'.{
relatando as estratégias adotadas e as novas
o rlentaçdes que as c ircLlnstâncias indicarem.
c.(

'li

Art. 11) A cada tr-ês anos, a par-tir- da entrada em
presente lei, o CONFEN p romoverá conferênc13
v igor- da
nacional sobre a questao da droga no Brasil~ co m base,
incluslve, nos levantamentos anuais previstos no art. 90
Parágrafo único- A conferência referida nesse
artigo se rá amplamente divulgada, convidado o público, em
geral, e , especialmente~ pessoas e entidades públicas e

4
privadas que exerçam atividades relativas~ em qualquer
nivel~ à PND. As conclusôes da conferfncia ser~o
encaminhadas ao Ministro da Justiça~ acompanhadas de
recomendaç~es~
com o objetivo de identificar eventuais
correçôes da legislaç~o anti-drogas~ com base na experifncia
até ent~o realizada.
Art.
presente

11 O Poder Executivo regulamentará a

dentro de 60(sessenta) dias contados de sua

lei~

publicaç~o.

Art.
12
Revogam-se as disposiçôes em contrário~
6.368~ de 21 de outubro de
em especial o art. 16 da lei
1976.
Art.

e'
1 '-'

Esta lei entrará em v1gor na data de sua

publicaç~o:

JUSTIFICAÇ~O

A ineficácia das nossas atuais politicas póblicas
no tratamento do problema da droga~ me levou a estudar
alternativas em em execuç~o nos outros paises.
No entanto foi aqui mesmo no Brasil que encontrei
a formulaç~o que considerei mais adequada para nossa
realidade.
Este texto foi preparado por c onselheiros do
CONFEN~ embora nâo tenha sido o ficializado em ú ltima
instância pelo Ministério da Justiça.
Assim resolvi assumir a apresentaçâo do
anteprojeto elaborado e a seguir transcrever todo o trabalho
dos conselheiros entre os quais se destacam o Dr. Domingos
Bernardo Gialluisi da Silva Sá e o Dr. Alvaro Nunes de
Oliveira~ onde estâo os fundame
_os teóricos do projeto.
Sala das
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Sessôes~

de junho de 1993 .
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LEOISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO

N~

86.110, DE 2 DE SETEMBRO DE 1980
Institui o SisUlma Nacional de Preven·
ç'o, Fi.caJizaç'o e Repreu'o de Enu>rpe'
cenUl8, e dá outru provid~nciu .

Art. 4~ Compete ao Conselho Federal de Entorpecentes propor a
política nacional de entorpecentes, elaborar planos, exercer orientaçAo
no~tiva, coordenaçAo geral, supervisAo, controle e fiscalizaçAo das
atividades relacionadas com o tráfico e uso de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica, bem como exercitar outras funções em consonlncia com os objetivos definidos no art.
2~ .

LEI N." 6.561 -

DE 21 DE OUTUIIRO DE 1976

DISPõE SOBRE MEDIDAS eE .PREVENÇÃO E REPRESSÃO AU
TRAFICO IlICITO E USO INDEVIDO DE SUBSTÁNCIAS
ENTORPECENTES ou QUE DETERMINEM DEPENDtNCIAS
FISICA OU PSIQUICA , E DA OUTRAS PROVlDtNCIAS (5)

CAPITULO JII -

DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 16 - Adquirir, luardar ou trazer consigo, para uso próprio, sub,·
lineia entorpecente ou que dekrmine dependência flsica ou psíquica. sem
aUlorizaçlo ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - detençio, de 6 t5eis) meses a 2 (dois) anos , e pagamento de 20
(vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa.

Caixa: 94

pr:N° 1873/1991
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ELEMENTOS PARA UMA PROPOSTA DE
POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS
I

INTRODUÇÃO
IO Brasil adoLa_ ue faLO. uma "política de crimi nalização de certas
drogas". cristalizada num sistema "auLO-rcfercncia,tt que se reproduz iàeológica
e maLeI;almeme (cf. Alessandro Baralla). ( I ) A esse sisLema basicameme
informado pela visão jurídico-penal, está associada a perspecLiva médicopsiquiáLrica. De Ludo isso resulLa que o problema de drogas é co mpreendido
nessa "po líLica" co m o sendo sempre um "caso de polícia" ou de "doença
menta''', .-\.ssim . toda a questão está. presentemente. entregue a essa "\'isào
simplista". com o refere Carl ini e Cols. (2)
2Ora, :1 quem cumpre, legalmente, lidar co m c nlllinosos~ E com
loucos: :\s respostas encaminham soluções. necessariamente. para os âmbito!:!
policial/judicial e médico-psiquiátrico. co m os quais c. teo ncamellte.
inconciliável a manutenção de centros de referência e de excelênCIa do próprio
CONFE.'\'. co m seus respectivos programas de prevenção Integral (primaria.
secundária e terciária). E isso por um si mples motivo: a maIOna da clientela
desses centros somente existe porque escapou à ação policial. Caso contrário.
grande parte dessa mesma clientela. "rei ncidente" no comeumento do cnme
de uso de drogas. estaria na cadeia. conforme determina a lei em \·igor. O
mesmo se daria com os grupos de mÚLUa ajuda. do mo\'imento anônimo. e m
que seus integrantes se confessam, perante a comunidade a que pertencem.
usuários de drogas em recuperação. E. ainda. idêntico fim - a repressão policial
- teriam numerosos destinatários de programas de prevenção. na área de
educação. POSLO que adolescemes mas já penalmeme responsáveis.
3Em outras palavras: para a existência da clientela de centros de
referência e de excelência, grupos anônimos de problemáticos por co nsumo
de drogas e de eSLudames jovens. participanLes de programas de prevenção
integral, é indispensável, na maioria das vezes, que a polícia não tenha
fu ncionado a contento. Rigorosamente. frente à legislação em vigor. trata-se
de um universo de pessoas que cometeram um crime, e ainda muiLOs rencidem
na mesma "prática criminosa".
A "política de criminalização de certas drogas", \igora nte entre nós.
impõe, assim. um pesado tributo a toda a co munidade nacional. com o sistema
que se auto reproduz ideológica e materialmente.
4A reprodução ideológicase dá porque a imagem que o legislador Leve.
em dado momento histórico. foi a de que o uso de cenas drogas co nsutuia
crime. Assim, gerou, o bjetivamente, o criminoso . Essa imagem da realidade
passou a ser confirmada. então, pdas mais diferentes atitudes - conscienteS r.:
inconscien tes - de outros atore~ do sistema "autoreferencial" .. \S~: '"por
exemplo, se um manual de prevenção diz, genericamente, que os trá.fi.c.aolZ
Sim, devem permanecer no ámbito da repressão policial e. pouco adiante.
afirma haver sido consLaLado que a obLenção da droga por eSlUdames, pela
primeira \'cz. se deu, na maioria dos casos, por intermédio de seus próprios
amigos - co mumente, aliás, colegas de colégio - esse manual co nfirma. de fato.
a image m da realidade. cunhada na lei. que defi ne a ação daqueles amigos
como tráfico de entorpecentes, ao lado de mais de uma dezena de outros
co mportamentos, sem qualquer distinção. Esses amigos, e ntretanto, ~ão .
provavelmente, também estudantes e destinatários do mesmo programa de
prevenção. ~fas co mo "trafica ntes" - segundo o manual - de\'eria m estar pre-

A simples e inafastável co nvi \'ência dc centros de refe rência e seus
respe ctivos programas de prevenção. ao lado de um sisLema legal que impõe
a clandestinidade a grande pane da cliemela daqueles centros denunCIa. po r
si só. a contradição a que esses últimos de\'em se submeter. Também eles se
LOrnam clandestinos,
t: possível, assim. a manutenção de relaçôes claras. \·erdadeiras . se.m
te m ores:,
Essas considerações iniciais introduzem os tÓpiCOS seguintes em que
são formulados objetivos e princípios. co m o propósito de embasar programas
de ação a se rem fo rmulados. os quais depe nderão da adesão fo rmal aos supracitados objetivos e princípios. para terem apoio oficia1. em qualquer nível.

II
FONTES OFICIAIS DE REFERÊNCIA
PARA UMA NOVA POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS
7O CO?\FDI. em reunião o rdinária de 24.9.199 1. deCIdiu os pOntos
principais que integ rariam o seu prog rama de trabalho para o corren te Jno de
1992. O segundo pomo Lem a seguime redação: "Recolher LOdo material
produzido pelo CONFEN, em suas diversas gesLões. co m o propósiLo de. após
a análise do mesmo. discutir e votar texto que conso lide c proponha os termos
da "Po lítica :--:acional de EnLorpecemes ". co nforme prevê o arL. 4· do Dee. :--;.
85. 110, de 2.9.1980". Importa nOLar que o decreLO referido usa. com o de resLO
o faz. Lambém. a lei 6.368. de 21.10.1976. o Lermo "emorpecemes-. e não
drogas.
8Assim . fo ram selecionados os principais documentos produzlàos
pelo CO:\'FE."\,'. direla mente ou mediante cOIl\'cnios. bem como outros trabalhos
relacionados co m os já refe ridos. Esses documentos passJm J. constItUir IO ntes
o ficiais de referência para a prese nte formulação de uma 110\'3. Política
0:acional de Drogas-PND. São eles:
I. "ProposLa para uma Po líLi ca ~acional a respeito da queSlão das drogas" julho de 1986:
2. ":Vlutirào da Prevenção " - RelaLório I'inal - 1986:
3. "OrienLação para o Processo de Re\;são da Le I :--:. 63GS. de 21.10.1976- 1986;
4. "Política :'\'acional na QuesLão das Drogas" - 1988:
5. "Consumo de Drogas no Brasil. em 1987" - Carli ni e Cols:
6. "lI Le\'antamento Nacional sob re o Uso de Psicolrópicos em Estudantes dc
I· e 2· Graus - 1989 - Carlini e Cols:
7. "SugesLões para programas de Prevenção ao Abuso de Drogas no Brasil" Carlini e Cols:
Além dessas fontes oficiais. numerosos outros trabalhos foram
consultados e se constituiram em \'a liosos subsídios para a elaboração da
preseme proposta.

m
A QUESTÃO DAS DROGAS E SEUS DOIS EIXOS PRINCIPAIS:
OFERTA E CONSUMO

50S.

A reprodução ideológica pode ser consLaLada. pri ncipalmente. "da
atitude negati va do público que está. por sua \'ez. co ndicio nada pela
criminalização e ati\'ada pela ação dos meios de co municação"' (3 aralla)(3) .
5:\ reprod ução material é co nsequente. "Trata-se do processo pelo
q ual o sistema produz uma realidade conforme a imaljem da qual su rge e que
o legllima. ·'. maralla )(4)
É fácil concluir. e ntão. que uma \'ez criado o monSLro. indispensá \" el
será co mbatê-lo . se m trégua. co m lodo o aparato policial necessári o nas casas.
nas escolas. nas ruas. e nfim, o nde estiverem os "criminosos." Os pais c
professores, quando ve nham a lidar co m filhos ou alunos que façam uso de
drogas perdem a legitimidade para LraLar. co m exclusi\·idade. da quesLão.
posto que es tão frente a um fato crimin oso e m que. a rigor. não pode ser
afasLada a imer..enção da aULoridade policial.
6O CONFEl"l aprovou, em julho de 1986. o LexLO relati vo a uma
"proposta para um política nacional a respeito da questão das drogas". Esse
ie'xto se rviu de base. com pequenos aditamentos e supressões. à "Política
~acional na Questão das Drogas ", publicada pelo CONFDI em junho de 1988.
~a "Imrodução" desses Le"LOS era enfatizada a urgência de que se operasse
"uma verdadeira e necessária mudança de menmlidade pertinente ao tratamento
do assunto ". (5)A experiência desses an os mostra, porém , que essa "verdadei ra
e necessária mudança de mentalidade" é quase impossível. sob a vigência desse
sistema autoreferencial que se reproduz ideológica e materialmente. de forma
amp la e generalizada.

9Há duas verLemes principais - c bem distimas - na questão das drogas:
uma diz respeito ao consumo e a outra refere-se à oCena . :\ primeira tem no
usuário, com suas diferentes espécies. o centro de suas atenções e a última
ocupa-se, basicamente, do tráfico ilícito e de todas as ações próprias à sua
reJliz:1ção. () le~"lSbdor de\'c CUIdar. nidenlclllclltc. de ;lInoas :15 \'('I'ICnlC~
EnllCl:lOto. ,\ ma tcri a espccífic::I de GH.b uma cXlqc a :1UO(;10 de diferente:,
Irata mentos. E é Ileste ponto . prCCiS;lI11Cllte. C"}ue \'llllOS . . \0 longo dos :1nos,
adotando (' promo\'c nd o Icr:1LO lóg-ica mistura . od iosa (o nfus5.o. reduzlIldo
toda a questão ao ;i mbito do dirclto pcnal.. \ lei em \' I~or e. fu ndamentalmcntc .
lei penal. apoi:1da pela óticJ. "pslqui:ul"lzada " dos problemas causad os pelo
"' liSO de drogas".
Qual o u'Jta rncnto pre\'lsto para o usuario de drogas - não dependente
- l1ale i \igente: Eo \'eX:lmc d:l prisão. tio cambur:lo . do disllllO policial e. tamas
\·ezes. lamenta\'elmente. a agrcssão física t' o achaque. Tudo por conta do
;lrtigo 16 da Ici 6.3G8. de 21 de oULUb ro de 197G. que pre\'(;' a pena de seis mesc:,
.1 dois anos para o ponado r dc d roga. p:1ra \ISO própno
Impõe-se. entrctanto. lima imponallllSsil1l:1 IIld:1 ga(;10:;1 CI"IIllIll:1Çj()
do lISUaflO c a co nsegucllte lep ressão ;10 111CStllO Icdu711am t i ('o n:'UIllO'
POSIlI\·amCnte. não ..-\0 contrano. o liSO de dro~as - (' de lodos o:, [lpO:'. liclt:b
L' ilícitas - ~...;a nh oll p rop o rrõcs illeditJ.s. E 11;10 tOI por /alta <it' prende r U'illano
t) 'lue. Id c!i'c:1(bs. ;\S Ilo~sas \anas leI:' ("1I:1.III:1da:, ·.lnU({)Xlco~·· CO lltelllplalll
L I ~c. l"llljelan\l.J ..'lcr:lI:1r as dlferelltes :,ecll':' olldl' de\"am ~c r 11 aLaua:,
J.S duas ITIJ.[criJ.s.
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IV
A OFERTA
la A m:llériJ rcbti\'J, à ofen:t de drogas exige prcliminarmcnlc. ddiniçáo
legal 'lue elimine a ambigüidade. originada do an. 12 da Lei 6.368. de
2 1.1 0.1976, sob re a conceituaçõo de tráfico ilícito de drogas.
~a

realidade.

J.S

noções sobre o

(\UC

sej am a indústria e o comércio

t:

suas va riações. estão já definidas, com toda clarcz:l. nos diversos ramos do
direito 'lue lhes são próprios.
Ponanto. a IIldúslria e o comércio ilícitos de drogas. de â mbito
nacional ou internacional. be m com o LOdos os atos praticados com a intenção
de re:llizar tais aLividadcs c mais ainda, a \'ciculaçáo de drogas com o propósito
de instigar o seu uso é que devem ser objcLO de fiscalização e controle penal.
Ai nda. é indispensável prever circunsLâncias atenuantes, as principais
decorrentes de se rem eventuais às ati vidades da indústrIa ou do co m~áo
ilícitos, ou de pequena mOllla ou, ai nda. quando tais ati\'idades sejam praticadóls
por depe nde n te.
\....
_
11 A proposta ora formulada climi na c<l ulparações Indc\;das como. por
exemplo. entre o co mércio ilícito e a entrega "de:; qualquer {orma·'. redação
impreCISa de que se originam tipos abeno surgidos. ainda. na redação do § 2'.
IH, do mesmo artigo: ~contribui de qualquer fonna. para incentivar ou
difundir o uso inde\1do ou o tráfico ilícito .....

12 .-\ sedc da questão pertinente ao uso de dro~as não pode se r o dirclto
penal. ~Iuitos são os argumentos que de:;mo nsl ram o acerto desta alirmação.
entre eles avulta o de que o di reito penal náo pode ler po r objeto co ndutas
es tritamente p ri vadas.
Vale transcrever. :linda, as observações co nstantes dos textos de 1986
e 1988. do CO:-.!FEi'l, para uma Política :\acional na Questão das Drogas:
.-\tualmente. o consumo de produtos capazes de :litcrar o psiqUismo humano
faz parte da \;da e m sociedade" . O álcool. cUJo uso é permitido (' ate
esti mulado. geral mente é considerado como um "mediador das relações
sociais" . .-\ maconha. para muitos jove ns. cu mpre o papel de fac ilitar ~ua
integração ao grupo. ou até mesmo uma forma de transgressão c agressão :lO
meio no momento crítico de sua passa~elll .1 Idade:; adulta. O :lbuso dc
determinados medicamentos pode tamoém ler rO ll1o ungem ~ I le..: lll.\lI \;l dt'
minimizar as lcnsões geradas pela sociedade mode rna.
.-\ questão agrava-se quando a droga CO IlSlltUI-~e:; uma flllalioade nH SI
mesma. tornando seu usuário dependente dela. sc m qualquer outra nlOllVJ.c:10
a não ser a necessidade física ou psíqUica de co ntinuar consumllldo,
É fundamenta l partir-se da pessoa e sua postura diante da droga para
estabelecer as necessárias ações preventivas ou terapêuticas. ,\tlludes
intempesúvas. tais como hospitalizações em meio p!liquiátrico. prisõe~ ..1 ~TC~~ÕCs
familiares etc .. podem produzir efeitos de gravcs co nseqüênCias para todos l'
para o usuário em particular.
O CONFEN entende que o discurso aterrOrizante t' ce ntrado lIa
droga, e não na pessoa e suas motivações. te nde a a~ravar O problellla, Ek ola
atento às co mprovações científicas dos maldícios causad os pelas drogas líclta~
o u ilícitas , mas centra seus esforços na ligur:l humana do usuário. :,em
preconceitos. para que o problema possa !lc r e ncarado !las suas I caiS
proporções. " (6)
13 Mas a proposta de que o tratamento do uso de drogas não seja no
âmloilO do dire ito penal não significa. absolutamente. liberação do uso . O 'lue
se quer é que à infração seja de outra natureza que não penal. co mo hoje !lC
contempla no art. 16. da Lei 6.368, de 1976. ,\ infração. no caso, pode ser
sanitária, o u administrativa.
Adminislração Pública pode. nesse caso. exercer o chamado" poder
de polícia", (7) 'lue não deve se r confundido com o poder da políua.
desempenhado na repressão aos atos c rimmos os. O "poder de polícia" \cm
definÍdo no art. 78da Lei 5.172. de 25.10.1966 co mo "au\;dade da.-\d'Tllnlstração
Públi,c~ que. limitando ou disciplinando direIto. Illteresse ou liberdade. I egula
a prauca de ato o u a abstenção de falO, e lll razão de interesse püblico
c~nc.ernente à segurança, à higiene, à orden,l. aos cost~r:nes, à trancl'ijlith.tde
publica. ou ao respcllo a propncdade e aos direitos lI\dlVlàuals Oll co IC[IV o~"
E o exercício dessc podcr sc dá, a mais d:lS vezes. por se n 'ido rcs público~ <1\1('
nem, sequer S :1.0 agentes policiais, Proibi çõcs desse gê nero são, po r ('xt: lllpl o.
fu mar em determinados ambientes ou o liSO de aparel hos so norO:-i CIII cc n os
locais,
.\ lei italiana em "'gol'. :\. 162. de ~6.6.1990. pre\'ê. por l'Xemplo.
sanções administrativas pal':l. o uso Ilícito de drogas. <..:o mo :t ~lIspe n são da
cartei ra de habilitação para dirigir, da licença de porte de arma c ate do
passapone.
1'1,.-\ vencllIe do co nsumo c:, portanto, m:ncria pl'Opl'l:1 :lO direito
~ n:ado. em. Clue ,só de~'e ,lIltcfvir J .-\dmllllstração públicJ. t:lltrC1JnlO, para
ilmltar ou d lsclpltnar {lIrellos. Interesscs ou libel uadcs pessoais 110 "intc l esse
públi co concernentc .\ se~ urança ..\ higie nc. :1 o rdelll. 30S COSll IIll C5 .. 1
tranqüilidade publica.. \ las. ~e mrrc .. \ drO!,;a e que c!c\'c ~cr :ll>l cClldida. não
o usuário.
lO

Ij Lonv('IIlIIld:I!.!.JI SOD rc qual.\ COI H 110\ II( .i.0. efct i \'amCIllC ('(] m provada.
(jlle a pcna pI'lV:\IIV:1 de liocrcl:Hk trouxe,;1O cd)() dt' dCC:Hi,h <Iv ;lpht,l( ,Úl. 11,11.1
redUZir (J (O Il ~U III O de (11 0t;as. U (On~1I.1I1~IIIICI1l0 qlll' ,I 1 npo."'[,L 1.1I .dlll l'llll'
trad, cXI(;irá huscar 1l0\'O~ Gl 111 111 ho:-. ,
De taIO ..1 malena de..: liSO de cllo~as e do ;'lllIb1l0 do dlll'lttl IH 1\;\(1\).
em que o Estado de..:ve 11 He !'\'! r. .\pena!l. ~ubsid I:ÍlI:\ oI! :-.1I pkll \ .11I1l' 11 [l'
16 Além de IIlCCalllSmos não penais de cO lllroll' puhllc o, I c!n H!O . . . . I1H('~,
é preciso dar a co 1I1t1llldade UIII alva ra tk !lollu ra. OIlLO I ~:1I -I ill' C:11 LI de .II! U I I 1.1.
para que ela pOSS3 descrIvoher. livrt: t· criaUvalllCl\tl', lIa:-. di\('I:-';I~ .\lC:l:-' d.l..,
relações pessoais. LlI niliares. escob l'(,s e protissIOIl:lIS. l)S \':lI'lad o ... IIlt·LIIII"'IIIO..,
SOCiais uc co ntrole, .\ pr:lllCa j~l dcmo llslroll 'luc. lia IlIalOII:\ <1;1." \ ( · / n . • 1
co mullldad e tem ca paCld:1<lc pa ra resolve r os contli lOS ~ll l ~ldo ... l)\lCIILlllllllh.1I
so luções adequadas. co m recursos !lOIIll:1II1l CIllC eXI~lCIlIr::, !lO.., \;1110 . . dt':-.do·
bramentos cOlllu nltâ,ri os.

VI

PREVENÇAo
I i.-\qul esta o ponto sohre o <lua!. prova\'e lmenlc, 1I1Cldl' ,I m;lIs 11(.\
\'ariecladc co ncellual e..: program:llica . Co mpr cel1de·~c ;\ OCO II ('I1CU do
fe nômeno, pois é. cxata ment c aí e m que. natl! ra Im<.: nt e. :,t' abre .\ ('Olllllllld.H 11'
o mais amplo ca mpo de atuação. O mesm o 11 :i.O ~c d:i CIII Olllr:l.S;1I C.\S I (·I.I1I\.\~
à matéria como, por exemp lo, a repressão. 1l:l0 OhSla nle a Illlllli ('OIlVO('I(,,::lO,
nesse se ntido. feito no arl. 19 da Lei 6.368. de 197G.
\fel,hor será buscar. prim eiro. po ntos sob re os 'luais lia POSS!llllid.HIc
,
maIOr de u~l l.dadc , pa ra tratar. depois. soore questões lllalS dispuL.'1cbs,
18 Imclalmente , cump re reiterar que não se deve entender no ;llllbllO de
I~r~\'enção às aU\ldad,es de ~epressão ou de IiscahzJ.clo. 'lpena::, porque n~a:-.
ulumas desunam-se a IInpedlr o co nsum o de drogas. Se asslln fosse alei csl.lIl:l
usando palavras inútcis. ao referir-se. sepa radamcnte.:l preven ç:1o, tiscalizac'io
e ,re pressão, Além disso. a natureza que Informa as a tlvid adcs de prc\'C"llção ('
cit~'er~a daqueb que embasa as outras :1u\'idades , Essas últimas estão dingldas.
pnnclpalmente. ao produto .:l droga c:\ sua proibiç:io. e nquanto a prevcllç:i.o
deve ter na centralidade de pessoa humana o objelO principal de .\11: \
preocupação.
19 Além da necessária distinção acima. m ura unidade provavcl l' {'11I
torno da aoran~êncla de um,a política naCional de drogas Clue de\'(· .\(' OCUp:H
de TODAS AS DROGAS pSlcoati\'as - lícitas c Ilícitas.
~O .\inda. parece não havcr discrepânCia de ClllC a hi sto rla do liSO de
drogas PS IC03U\'as tem a idade do homem. (h It'XIOS de I ~)8{) t· I qHK I lo
~O:\'FE:\. ~obre a política de drogas. I cponam : .. \ dro~a st'mpre fOlllldl/;Hi.1
Sua o nt;CIll ~c perde na história, O home m ~t'mpl (' procuroll lIluddi(;1I ."'1 1.1
\lsão de lIlundo e ampliar seu c:l. mpo de pcrccpc.::'io, lIulil:llldo-.\t' dt' \ ,lll\h
meios. en tre eles () uso dc produtos llalllralS 011 ~t Il1CIIC O'i . ,I!I d i OI.!,~I'" .\ ...
motivações ~.'io ;IS IIlai s diversas: lIlísllco-rcliglO:-.as, ~l rll Sl1CO·( 11:111\:\"',
te rap êuticas. sociais. etc'-' (8)
De fato. o se r humano é. ele próp ri o. pSlcoau\·o. BUsCl ntllll\lI.H;õn
de toda o rdem quc reveza. porém, com mom emos de calma l' I cl:L'C\IIlt'IIIO
Alé,m ?i,sso. so nh3. r3nrasla. delira e transce nde . E ~ pCd~lt;OgICO klll!H;1l Cjut'
a hlsto rla regutra mUllas fo rmas de agir sob re ° psiqUismo .. llclll do I ('UI ISO
a substânCias pSICOtrOplCJS, As danças. os ntuals. as SCItJ.S. o cxtase aSCt'IICo, o
poder. o jejum. o Jogo. J música. a arte c a poesia conSUlUem parle do .\I,\{·Il:11
psicoativo quc a nossa história revela. Ilele incluidas as dro~as.
21 E.m resumo. parece se r co n.sensual quc:
a)
a cc ntralidade de pessoa h uma na - t' n:lo da dro~a - (' nsellCl:11
cm qualquer programa de prevenç:lo:
b)
uma política nacional dc\'e abranger todas as drogas PSIC03U\·a.-.
- lícitas e ilícitas:
c)
faz pane ua história do ser humano a sua relação COI11 açõc~ l'
subst:incias psicoalivas, por múltiplas moti\'ações. Clllrc clas a de
.l mpliar o seu ca mpo de percepção ou de alterar o !leu cSlado
físico ou psíquico.
partir do co nsenso sobre esses ponlos clc supc rlativa Il1IpOI LiIlCI .• ,
Impon,a formula!'. ~ nt:i.o o q,uestionamcnto :0.::131. desdobr:-tdo em duas partc!:h
o que c prevcnçao.'" O que e prevenç;:io. e m matéria de drogas~

?2 -

:\

23 . \ pnmelra pane pode scr aSSOCiada a prevenção em mUllas Ol)[ ra~
áreas. por exemplo. na de aCidentes do lrabalho Oll de trânsllo, Prc\'t'llIr :11.
co nsider~do de forma bem objeuva. e infonnar CO m antecedência a pesso.l.
com o objeuvo de capacitá-Ia a evitar prejuízos ou lesões, pesso::us ou lnatcnalS .
nas relações que mantenha e m suas atividades laboraiS ou no lr:i nsllo
tenômenos de sc u co udiano, Prevelllr. aSSim. [t:Ill. 110 caso. n !lC lludo til:
pr eparar a pessoa para lidJ.f co m fenõme n o~ que Illtcgram a ~ua \ Ida . de lal
maneira que saiba se relacionar com eles. evitando danos1uluros 011. lIIcsnlO.
a talhando os presentes, com evitação ..LS51111. dc agravamento pOslCI IOI , ou de
recidiva. co mo por exemplo 1\0 caso Jc trabalhadores que 1I:l0 usem lIIa~ca r:l S
co ntra gases lóxicos.
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24 .
E p reve nção e m m até ria de d rogas~ Parece não have r dúvi da qu e.
ta mbé m aqu i. preve nção pod e rá. e m sua polissemia. significar a ntecipação.
cviLação. inte rru pção e acautelarnc llLO . Evide nte me n te. nem sempre u m
determinado program a preventivo e nglobará lodos esses se ntidos, d J.Í po rqu e
é ind ispensáve l. em pri meiro lugar, ao elabo ra r o programa "declinar clarame nlc

qual o objetivo a ser ati ngido". (Carlin i e Cals.) (9)
25 Impo rta notar que os p roble m as deco rre ll tes do co nsumo de d rogas
não res ul ta m . ape nas. dos efeitos "pri má ri os" dasubstãncia. mJ.S. pri ncipalmente.
de seus efeitos "secundá rios", fr u to da "política de cnmma liz3c:io de cenas
d rogas". "que são igu alme n te te rríveis social m ente (se não mais) que os efeitOs

"pri mários'das pró prias drogas' ( H C LS \1.~' -apud Cabal\e ro) ( 10), Exem plos
desses efe itos "secu ndá ri os" são a m argi nali zação do us uário. o es ti g m a que
atin ge se us dive rsos am b ie n tes de con vívio c os problemas de ordem po licial

e j ud icial. Daí po rque afi rma A. Barana: "Boa pa rte dos efeitos que amiúde.
impro priamente. se es tu dam co m o efe itos p rim ári os d a d roga sobre os

adictos, são em realidade efeitos secu ndá rios" ( 11 )
26 .
Entre outras poss íve is d ivisões de prevenção. adota-se aqu i a seguinte.
por parece r m ais co nse n lâ nea com as fontes de refe rência da presente P;..JD c
co m o u nive rso de possíveis obje ti vos de u m p rogram a integ ra l de p reve nção:

PREVENÇÃO PRIMÁRIA, co m a fi nalidade de:

a)

antecipar-se ao

início da experiência de uso de d rogas. expe ri ê ncia essa - \;ve nciada

em di fe rentes planos - do grupo fa miliar, da co munidade esco lar. do
m eio profissio nal e do vi nual u su ár io; b) atalhar o ap rofundamento

do "liSO experimental" (Carlini e Cals.) (12) c) "evitar problemas
deco rrentes do uso de d rogas" "o abuso e a depe ndência" (Carlini e
Cals.) ( 13) gue são efeitos "primários', e os efeitos ··secundários'.
PREVENÇAO SECUNDÁRIA, co m a fi nalidade de atalhar problemas
de co rrentes de efeitos "p rim á rios" c "secundários", po r uso de

d rogas.
PREVENÇÃO TERCIÁRJA, com a fi nalidade de promover a
reinserção da pessoa nas atividades sociais de que se afastou e m razão
d e de pe ndê ncia já que, co m o obscn':l A nastacio ~ t orgado "é a
essência d a de pe n dê ncia: o des propo rcio nal investi m e nto no objeto,
e m prejuízo d e uma pa rti cipação e m o utros setores da vida" (14). :"Jão
há recuperação. efetiva , sem opo rtun idade de re inse rção social.

co mo um dos fato res mais impo rtan tes de su pe rar os éfeitos
"secundários" e evitar a recidiva.
Idealmente. u m p rograma Integra l de p reve nção devera abrange r

lodas as pan es e nunciadas acima.
?7 Conforme ficou dito antes . le ndo e m \ '; 5t:1 a ce n tral idade da pessoa
Ilu ma na nos programasdc prevenção. c, portanto. aco nsu lta. p rim o rd ialme nte.
ao seu inte ressc. co nsidcr::lndo. ITI::lis se r in d ispe nsável ab range r ::lS d rogas
licitas e ilícitas na P)!D . ate n ta ndo. ta m bé m. para a históri ca rc lação do se r
hu m a no co m os psicoativos e conside radas. fi na lme nte, as fases de um
progr am a in teg ral de p revenção. pode-se a firm ar que os destinatários dos
prog ramas de p revenção so m os todos nós, e m nossas com plexas interações .
inse paráveis do co n texto e m que \; ve mos, usuá ri os de drogas - quaisquer que
sejam os usuários e as drogas - t: os não usu::ír ios,
28 O que se quer pre\'enir é o uso indevido ..-\Iternam-se os ::ldjetivos: u ns
afi nn::n n que a prevenção desuna-se ao abus o de d rogas. outros q ue ciJ se
d irige :lO uso indevido. Opta-se pela ú lti m a hipótese, porque o abuso in clui a
idéia do uso e m excesso ..1 noção de des comed irncnto. :'\ 5.0 há dúvid::l que
deve a p revc nção diri~r-sc. necessariamente. ao abuso, \ Ias. em p rimc lI'o
lugar. nem se m pre o uso indevldo ~ um abuso, embora o abuso sej a se m pre
u m uso indevido. emmedica m ento to m ado e rro neamente. a au tomedicação,
mes m o se m' excesso. uma dose mode rada e até espo r::idic.l de ::ílcool. mas
d uran te dete rm inado trata m e nto. com o qua l seja inco m pa ll vc l. co nstituem
uso impró pri o. In de vido. m es m o se m have r excesso ou desco m edimento,
Em segu ndo lugar. se a P~ D ab ra nge drogas lícitas. co mo por
exem plo. o álcool. o tabaco e m es mo os m edica me n tOs, há uso devido, ta nto
na ace pção de legítimo, uso q ue é de di re ito, co m o n o se nti do de be néfico ou

provei toso. :-Ião se pode ja mais esquecer que A QUESTÃO DAS DROGAS.
ESPECIALMENTE COMO SE COLOCA NOS DIAS DE HOJE, E
EMINENTEMENTE SOCIOCULTURAL. E nessa li nha. o po rtuna é a
observação de !\ , ll araua,

"~ in gué m

em nossa trad ição cultural, poderia negJr

o aspecto positivo de u m bo m copo de vinho ou de u ma xícara de café" ( 15)
a taça de champanha co m q ue se brinda m bodas, anive rsári os, :\fatal e Ano
~ovo, o cho pe o u o "\; n d' ho nneu r" são usos devidos de droga e m nossa

cultura. Program as de preve nção que igno rem tais reali dades certamente
perde m credi bilidade, pela ambiguidade da mensage m.
É a partir do estudo das relações do brasi lei ro co m o SEU AMBIENTE
29 PLURAL q ue será possível construir uma PN D. Esse , a liás. o sentido do'termo

...

ecologia, como criado por Hernst Haekel. em 1869 .
É possível. assi m, definir q ue PREVENÇÃO DO USO INDEVID O DE
DROG AS E TO DO T RA BALH O DESENVO LVIDO CO ~1 O SER HU MAl'\O ,
:-IAS MÚLTI PLAS I:--ITERAÇÕES COM SEU \ [EIO E QUE O BJETIVA O
RELACIO NAMEJ'\ITO ADEQ UA DO COM O FEJ'\IÕ MENO DA DROGA.
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30 Po rta n to , o "relacionamento ade quado" não pre [ende eliminar o
fe nõ meno. a té po rqu e d rogas sempre as tive m os e se m pre as te rem os, Além
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disso, pane-se da realidade b rasilei ra. sem p ro p ostas retóricas de eliminar o
uso indevido (nele incluído. asslln o abuso I, apen:J.S qua ndo esuvessem
ga ra nti das as co ndicões de be m -estar da comunidade. Os C:lrentes, os despossuidos. então. dificil me n te teriam nos programas de prevenção,
31 Oportunas as obser\'ações de Carlim c Cals, relativame nte as Cflancas
de rua: "p rogramas de prevenção para eSl:J.S cnanças devena m m erecer alta
p ri o ri dade das auto ridades dada a g ravidade constatad3 de co nsu m o .. , .\sslln .
ê n fase de\'e ri3sercolocada na preve nção secund::íria e pri ncipalmente le rci;iria.
pois es tas crianças são de alto risco para adquirir moléstias co mo hepatites c

.-\IDS peio uso endove noso de drogas ... ! 16) ":-lo campo da prevenção não se
pode faze r generalizações. os dados obtidos com estas cri anças m ostram que
se a e las e dada oportunidade de trabalharcm há uma grande redu ção 110
co nsu mo de drogas .. , ESla redução foi observada quando as cria nças de rua d3
cidade de São P:tulo tinham oportu nidade de traba lha r dur3nte o d ia, fazendo
pequen os objetos que \'cndiam mais tarde ... O Simples f:110 dc ficarem
traba lhancio. ~em que se falasse nadasobre os pen~os chs drogas. reduZlu o uso
diár io de solvcntes de 3 i.-t % (porcentagem de cnancas que nio trabalhavam)
para 4.8%". ( I i \
32 .-\ prevenção terciária (ta lvcz a f:lse mais :lrdu:.l dc Impleme n tar) COllla
co m poucas iniciativas nos programas de prevenção - mas há algumas. t.:
importa nte frisar. Por isso é de grande "alia pnonzar nesscs p rogramas.
estratégias de remse rção como, por exemplo, cO lwcnios com se rviços naciona iS
de em pregos. cle Jprend izado industrial c comerciJ.I. com e m p res3.s que
desti nem pane do rodísio de seu pessoal. para apOlO à rClnserçio. mclusI\'e
co m est::ígios, além de outros convênios com eSlabelecImentos de enslllO ('
orgalllzações não governamentals.
33 Há hoje no 13rasil numerosos progr3.mas com o objetivo de enfrentar
as questões pertinentes à prevenção primária.
Diversas instituições gove rname ntais não govern am entais c centros
de referênc ia se ocupam de preve nção secundá ria, alé m da p rim ária,
34 É indispe nsável. no qu e se refere isduas p rim eiras panes da preve nção:
a) que os prog ra mas res pecli vos estejam fo rm a l e perfeita me nte defimdos
q uan to a seu m odelo teó ri co; b) d ispon ham do mate ri al d idático adotado em
se us cursos de ca pacitação, com o desenvolvimento dos d iversos te mas, e não
so m ente a lista dos mesm os; c) dis po nham dos estudos realizados e seys
resultados fi nais: d) te nham o registro de atendimentos comprovadamente
realizados, com resultados de acom panha m en tos feitos e e m q ue p rezo: c )
de mo nstrem co m que equipe de trabalho co ntam . efetivam e nte,
Esses dados devem es tar à d isposição do público que te m o d ireito de
saber. com o mínim o de clareza , a na tureza dos serviços q ue lhe são oferecidos,
35 É fu nda m ental. e ntretanto, e\;tar a teo ri zação es té ril ou a autudc
pse ud o-científica q ue leva à p e rd a do contato co m p rocessos po pulares ou
alterna tivos de lidar com o tema, q uando m ais ú til seria para a com un idade
buscar seu es tudo, para compatibilizá·los co m os mé todos técni co-cien tíficos,
:\. propósito , vaiiosa é a obscn'ação de Carlin i e Cols. " - não rest nn gu
sua ação so m e nte :la cam po das idéias . pois estas po r si só, po uco pode r têm
de m odificar o co mpo rta me n to hu m a no: - p rocu r3r colocar co mo agentes dc
preven ção pessoas q ue sej am co n hecidas e respeitadas nio so pelas suas Idcias.
m as prin cipalmenle pelo se u m odo de agir; - não se eXi mi r de Info rm ar CIe ntifica m e nte os estudantes sobre os efe ito à3.S drogas psicotropicas. :'\:10 ali m enta r , no e nta nto, a expectativa q ue o m e ro ap rendizado leorico destes falOS \'a.
im ediatame nte. refleti r-se n uma di minuição ào consum o de d rogas",(18)
Anota O li eve nstcin "qu e o proble m a sofre ria um a defo rmação, se o
es tu do mul tid ime nsio nal fosse realizado ape nas por cspcclalistas dos d iversos
ra m os", e indica a conve niê ncia, e m "clín icas livres", "despsIquatrizadas". da

"prese nça de ex-d rogados. que conhecem a "musico' melhor que todos'. ( 19 \

VII
A LEGISL\çAO
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:Y[uito ji fo i dito sobre o papel fundamental de adequada ICgIslacão

para o dese nvo l\;me nto ha rm ôn ico de ullla P;...rD e a Int ranspo nível dificu id:J.de
de . prese nte me n te, ser lograda essa ha rm o nia,
As penas corporais e privati vas de liberdade impostas ao usuário de
d rogas não sio coisa nova, fo i assim co m o tabaco. illlroàuzido na França em
1560 e que, "em quat ro séculos se to r nou a Plimei ra droga recrcativ3 do

mundo mas ta mbé m a mais mortífera. Segu ndo a O \[ S. as doenças ligadas a
seu uso fazem a cada ano 2,5 milhões de \'íti m as no mu ndo", (20) ~ t as. e m tOrno
de 1620, soberanos da época. na Eu ropa. se declaravam inimigos jurados cio
tabaco ao po nto de. na Ingla terra. decapitarem Si r Raleigh, 1Il\'entor d o

cachim bo. Os papas Crbano VIII e InocénClo XlI prOIbiam o uso do tabaco.
sob pe na de exco munhão. Na Rúss ia, czares e grão-duques pro m etiam o açoite
aos fu mantes e o nari z cortado aos ch eirado res de rapé . ~o Orientc, o Sultão
Am u rat IV, co nsiderando o tabaco su bstância inebriante e que a embriaguês

era proibida pelo Carão, o rde nava a execução de quem fosse su rpreendido
fumando. Anota, porém, Caballero, que "todos esses castigos e outros ai nda.
não ti ve ram g ra nde efeito. O háb ito de fu m ar. de cheirar rapé e de mascªr

9

fu mo se expande lenL.'1 mas segura mente na po pulação. Os govcrn3nte~
mudam. enLão, de tática. Começa o tcmp o d o rC:1lismo fi sca l. " (2 1).
37 Seguem-se. en tã o. dive rsas fases. :10 lo ngo (1:1 hi stó ria d o tafutco a
demonstrar - co mo també m no caso do álcoo l - que so m e nte mediante o
trabalho com a pessoa Ilumana, nas suas múluplas interações (0 111 os fenômen os
que a ce rcam. sem arrancá-la ao seu ambiente . t: possível t: lcgllimo prevenir
a r elação indevida. ruinosa ou prejudicial do indivíduo com aqueles fenômenos.
Também co m o tabaco houve corrupção, tráfico. co ntrabando. \'iolcncia.
com o, igualmente. sadias iniciativas de proceder a cswdos epidemiológicos. A.
lei dispôs sob re prOIbições de \'c nda a Jove ns. oC \ISO t'1lI transportes co letivos.
~o b rc C::l mpanhas dt: escb rcclInento. l"egu bmentJ.cão de publicid ade . c nlim.
so b re \'erdJ.de iros progrJ.lTIJ..S de prcvenç;lo.
.\ hislOriJ. demonstra. assim. que a po líti ca ue Incf1l1llrlJ.cáo ao uso de
d rogas e inutil - pior que ISSO - prejudica o bo m ent rclltamelltO do problema.
38 .-\ lei em \'igore os projetOs cm andJ.mento ale aq w.lO l1tl'J.I'IJ.m . co mo
demo nst rJ.d o. prograJnJ.s de prevenção de abr::mgcncla lnlC:grJ.1. E. :lIn da.
c hoca m-se co m a \·is~i.o ecoló~ica dJ. pre\·enção. cllunclJ.dJ. aCi ma. rcs p aldada .
inclu si\·c. no :1rt. ~2 7 . ~ 3Q • \'1I da ConstHuição do llr:lSli .
De Euo. pre\'(~ o disposiLÍ\'o constitucIOnal que "(', de\'cr da fJmiliJ. d:1
,>oclt;tb.dt: (' do Estado assegu rJ.r :l c ria n ç:1 c: ;10 adolcsct: lI lC. CO ill absoluta
pnoridaue. o direlto .... 1 CO Il\'i\'ê n cia familiar (' CO lll u nHan :I". E acres ce nta que
u di rei to ;'1 p ro tcç;io l'spcc\:d rele rlda ab r :lr\~e " p rogr:1Il\:ls de [)I'(.:\'(' I1 Ç:10 ('
.1lc n Ui mCll 1O ('spcr !:1 liz~ltio :'1 Cr1:1llc::l (' .10 .Hiok:sccl1tc dqwlldelltc (ic
l' III O rpeC C nll~ s c drog:1~ alins.··
01':1 ~:i o IllIPOSSI\'eis tais progr:1Il1:1s. U>l 1I a~sc':!,111:1ç:io do dll c !t o ",\
lO ll\'i\'t' llciJ. b l!l ili:1r t' co m LI nl ta ri:1" ~ c o ~ld o!c~(C Il I('. FI pel1al IIIC Il I~ rt'spo !\s:l\'e L
l'st~i suje ito :1 rcp rc ss:io policia!. :lO xadrcL. ~1O ac!t:HlllC (" .1 :lÇ:10 pCl1:d. O
Irobalho CO Ill o pessoa :>IAS MULTIPL\s INTERAÇÕES COM O SEU ~IEIO
l:. c lItão. ri go rosa lllcnte lm'ii\'cl.
39 :\ histó ria do uso de subs tãn cI:1s PSICO;lU\'as ~c:;uc. pr:1l1Gl lT1Cl lle. u ma
trilh:1 co n stJ.l1 lC: ;1) dcscobcrta: lJ) uifus5.o: C) rC:Jção: til cO IIl p reeIlsão: CI
rc\'o lta: f) Sll pc ra ção c g) co n t ro le soc ial. Jpoiado. subs id ia ria t: Sll plcti\':lI11cn tc.
pela pública administra ção. Cada fase das CltJ.d as co mp o n a rIa longa disserL."lção .
Impo rta ressaltar. a fJ.se c e m d iante .. \ rea ção t'. de ordi ll JflO reação penal.
Ja I ele ri da anterio rm ente .. \ co mpreensão t: a busca ti<..: elllcfHillll e ll to do
fenô men o. sob lIIúltiplos aspectos. e ntre t:lcs. u cplde lTlI ológlco. SOCIJ!.
antropo lógico, medico. fa rmacológico. ps icológico-e n ullCl ação meramente
~ xemplificati\'a. replta-se ..\ revolta é J. do povo interessado em solução. é:1 da~
populações ca re n tes c 11:10 ca rentes, co m posse e despossuidas. meninos de rU :1
e co m telO, enfim. da co munidade perplexa que. no llrastl. há mais de meio
séc ul o ass istc o rigoroso cu mprimento da lei penal. de varias edições c
diferentes números. pródi gas em prender t: incapazes de co ntflbuir pa ra o
efetivo enfrentamento d:1 questão. Estamos n essa rase, :\ superação será. uào
a solução do uso indevido de drogas, mas o afastamento do p roblema f&l~o,
t ra~l1 zid o nos ~feiLO~secund:í ri os ge rados p~la política c riIl1ill:l~izJ.nte. S9 ~n~nlc.
c nta o . podera surgir o ;Implo dese n volvlInento de IlleClIll SlllOS soct:rrs-c.tC
cO lltro le. prog r:1lllJ.s intcgrais de prevenção. ,>o b a ~ ó ticas eco lógica e
constitucional refe ridas J cima.
·10 Impõe-se. portanto, ao CO:"JFE::': a missão - illadi:,Í\,cl e sag r:1da missão
- de promover :1 imediata fo rma ção de Grupo de T ra b:1l ho. Illultidisc lpl inar.
que proponha alternativa à lei \·igente. J.pós ampla audiênCia da sociedade
b rasileira. para o que poderâ senir de início a "o nentação para o Processo de
ReVisão eb Lei ú.368. de 2 1.1 0. 19 76". docu mell to imc g rolllc das fo mes de
refe rênci a d a p re se nte p:--..rn,
L' m no \"o diplomalegJ.1. que J.pro\'eite, IIlclusi\'c. idé ias e dispositivos
\'3Iiosos dJ.lci em vi go r co mo, p o r exemplo, u Sisle ma~' aC IOl131 imeg r:ni\'o das
dife re nles :ul\i dJ.dcs praticJ.das no ;-lInbito <.1:1 politica de d ro gas, mas que
co nt c mple p ro postas IHltras indi cad:1s nest:1 PND. (lue :ldote ~o lu ções
divc rsiflc J.u:1s para a ques(;)o , de ac o rdo co m peculiaridades regionais do \'asto
te rritório b rasileiro. alentO, igu:11mentc. :'l riqueza de \·:1.nados aspeclOs sócioculturais.
Um instru mento legal assim. ce rtam e nt e d ad. ao C00!FE:--..r co ndições
indispens:\\' eis p:1ra be m cumprir o seu p;-tpel in slltuc io nal de coo rdenador da
P:"O.

VIII
ESTCDOS E PESQVISAS PL'I3L1C\ÇÕES
·11 De\'l~ 1l1 prossegui r os estudos (' pcs'lll lsas. pa rCial mente IInplementados. ~ob re o que assim se mJni fest:1 o CO :\FE:\. IIOS textos de 1986 e
1988 - "faz-se, portant o. da maior urgênC ia. o desell\'ol\'im e ll to de esmdos ~
pesquisas quc possibili te m um:1 co rrel 3 J\'a li3ç;-10 da extcnsão do problema,
para fundamentar as ações n esta J rea .
\ lesle sc ntido. o Conselho FederJI de Ento rpect:ntes in cen tl\'ará as
pesquisas epidemiológicas. clínic3s. fJr ma cológic:1S. anlro po lógicJ..5. be m como
im plantaç:1o de h an co de dJ.dos e de inform:1ções," (22)

o ( :O,\TFE:\' ap oia d ini ciati \'as q ue viabilizem a ob ten ção de rc cu rso~
inter n os c in .ernaciollais para essa ~irca . alocando. inclusi\'e. aq ueles forn ccidos
pelo Fundo de Prevenção. Re c upera ção e de Co mbate às Drogas de AbusoFUNCAB.
·12 -

As lesquisas. e ntreta n to. devem leva ntar dados co nfiáveis da oferta
que até hoje não foi fe ito - junto .lOS órgãos de fiscalização e repressão.
utilizada a m ediação do CONFEN . se mpre que ne cessá ria. integrado que é por
representan .es das diversas áreas que :1tuam n esse â mbito . O Brasil não dispõe
de um quad ro realmente claro das ve rdadeiras e efetivas fontes fornecedoras ,
Sobre temas de lJ.manha importância para a PND, há muito mais especu lações,
distOrçõe~ e fa ntasias, f:1name nte :1lime ntadas pelos mei os de co muni cação.
E p 'eciso dissipar lendas - co mo a do pipoqueiro-t raficante. 3. p'OrLa do ,
co légio - e :iescobrir a realidade . Isso precisa se r feito já e amplamellte
publicado p :10 CONFE:>I.
-13 Ainda, indispensável é a p esq uisa so bre processos al terna ti\'os ('
ex periment~ is utilizados n o e n frentamclIlo da questão. e m especial o trabalh o
do c hamado movimento anônimo. ou grupos de: mútua ajuda. com cinquenta
e sete a n os de existência em todo mundo, a cuias técnicas. aliás, se refere A .
\ lo rgado. CIl I (l"ab:11 110 p ubli cado lia Re\'lst J. :\ pai (:.?3), e :11 11 pb 111(' 111 ~ u ti iIzado~
no Ihasd,
.
·1 4 CU ll prc p roceder. t:1 mb é m,:t :nnpia r(,\'\s;1o d a~ a!l1 bl\.!,lI:1~ IlO, ÚO dI'
dcpe nd ê n cI; sob re 'lue. t: ntrctanlO . I.:s t3 : 1 ~~e l1tad:1 :1 ki pellal. .10 admal ()
equ i\'oc1do bt:1. lisIl1o r:1rmacoló~ico. pos il i\'ado 113 ('xprcss:l I e lert: IICI:l .1
sub sl;1I1cw,S <luC determinam dependência.
,15 O C O~ FE:"J deve re o rga ni zar co miss:io - e m 198G era des lg nad:1 p OI
C EP:\O -r!llt ~e oc upe de Estudos t; Pesq ui sas soh re () l'so indc"ido de DI 0L;:lS
<lue. fl:1 "Pn>poSI:1 pa r:1 11111:1 Po lí tica 0.'acio ll al a respeito d:1s dro~as" (r I.
rcCerellclJ. 1\ I. ite m 8 supra ), fo i objeto das segu lIl tes co nsldcrações:
..... l specÍ:1lmen tc co nslltllída p:1r:1 :1\':1liar os projetos dc pCS<l lll S;I~
nac OI\ :1IS (' rcglO nai s. c l:\ci lit:1r o inte rc;imbi o c ntre ()~ di\'t'l s<)<.
pes<lUls:1dores. coo rde n a li do :ldt:'luadaIllt:1l te a :1plic:1r:io de rC ("lIJ''''o~.
e m co \;1\)ora c:1o CO Il1 o C\"Pq. C;lpCS t' Fincp. S:io .ll l lbulcún li.1
C EP.\D : I .\sscsso ral".t Pre~ldl:Il CJ:l (" [1lcll:U!:1 tiO (,O\TE\ ('!l1
qUC'ilÕc.s de clJ'alcr Clt: n lllico; ~ .. \\':1II:u (' emiti r p: 1I C('CI ('C!I\{O
:'lob'e projetOs de 11l\'CS U~:1C-lO dí ni c 1. cp ldellllolo~lC:l ou 'iOCl OIOt!.IC,1
e m" auos ao CO;'\T FE:\'. ou a OUl r:1S IlI StllllIÇÕ('S gO\Crn:llll t'llt:1IS P;II;\
pau ocmio 011 apoio: :3. !7o Ill ent:1r. em :lnicuiJ.ç:-lo <"o m OI g:lo dI'
lillJ nci:1ll1 e llLO de Pesquls:1s. IIli ci:1I1\':15 Ill di\'idu:1 IS 011 1II .s(lt\lCIOIl:ll~
cle i l\'Csugaç;lO sob re te I1I:1S rO Ilsider:1uos pnori tirios pe lo CO \' FE:"\,
.\. Elabor:1 r lermos de rcfe rêllCl:1 p:1 r:1 :\ rl':lIi7. J. ç~o de pt'S<lIlIS:1S .,>oh l ('
asp" CloS específicos do :Ih uso de dJ'og:\~, .1 Sl'l"t.:!II CIlCl llllIl!t :Hlo.'l ,I"
insl tuições de fO ln t: ll to de pcsqllis:1S !lO País (' 110 EXUTIOI: .1
O r ~ a Ill Z:1 r e coo rde llar c m (O I~Unlo c o m :l DI\'S.\:,\'-\ l S. \1 111 \):lIIcn
de <lados cie ntífi cos sob re o co n sumo dc drog:1s n o P :lI~; I~ Propol ('
coo rde l1ar estudo s lI1ultiá' nt n cos soh re () :IIJUSO dc drogas t'! 11 t:sclbs
nac ollais: 7. Promovcr o ill tcrcimbio de info I'!l1:1ç:io (Jcllttiica soh re
o p l oblc lll:1 das drogas. :llr:1\'CS dc vciculos de dindgaç;1o CIC llll ficl ,I
se re \li criodos no úmbil o do CO NFEN ."( 24)
·16 :\ s p ublicações sã o exigência lIatural dos eSllIdos t: pesqUls:ls. Sob l l'
e bs :1ssim se refe riu a "Proposta" de 1986:
"H; muito que profiss io ll:1is de di\'ersas á reas intercss:1dos na quest:lo
do; buso de dro gas se ntem neccss ida d e de publi caçõcs que perlll1l:1111
;nu,dizar-sc t: tambélll ap rc~e lllar o resul l:1do tiL ~ lI:1S I dlcxõc~.
( ríl cas, preocupações. estudos ou pC5'lllis:1s. etc.
\
O (O~FE:'\'. para esta finalidade. co nsidcra importante :l c..! lal/IO de
d UJS publi cJ.ções que \'isam preencher cste espaço.
I. Jo rnol do CO:\ FE:\ . J'ublicoç:lo IIIcnsol. co m o linoltdodc dl' .11\1Jlga r as aLÍ\;dadcs do ó rg:io. dos Co nse lhos ESL.lduals e \ t UJl\Clp:1I5
de Entorpe centcs e falOS de interesse ge ral.
C)
Re\ista do CONFE?\ que se pro p õe sej a um veículo de Illterc:i m bio
cienúfico sob re o pro blema das d rog3s. de periodicidade se mest ra l.
dCS1Jn;lciO;1 dj\ul~':l C-\() <ic I'I1S:110s .. 11 11!2.0S dt: rc\'\s;-IU. Icl:l1or!o",
de pc:sq \lIsas. t :11 tas :l() ed !LO ! C co 11111111 c\(" ões de l' \'(' II Io~. 111 (' In ('f I_
Cl aIIl H.:nle J ('!t'l"I<!OS :10 (O llICX IO b r:lstlciro .
.\pt S:1r da C\T lll U:tl d~IlSI(bci(' l' Il go r Cll' lIldi co dcsc j:l\cl <lu lII:1lcn :d
:\ Sl r puhlicldo, .1 kic-\o d.1 Rt'\'I.'lI:l dn't'l":1 S( '\' IIIOdcl"ll :\ l' In'c t'm
le n l ()~ d .1 ~1l: 1 p r o!2.Tall\:lC.:;lo .~ r af i ca .
. \ I l:lIlIlICflCio ti ll:lIlCt'lr:l (' de illlr:l-nll"lllllr:l d.1 I~C\'l~t.l se r:1 li.1
res l olls,llJllid.ld(' (lo ( :0:-\ FI-:\' , qllt: 11 IrlU 11 :l 0'" custo.,> I10 ~l'1l OICUIIl' 11 It)
- O

re~llla r.

.\ C~P.\D CO\'FE\' dnTl:1. l' 1IIn' ~1l:1.'l ,unblllcõn, tll lllplll () p~lpd
de ( ,UII Il S-,.-1O de Rccl.lC,";-lo lLl I ~l"\ 15 lo \. 1\1I:l c~sa liJl:llid,ld t:. ~lIh llleln.1
.1 ri es !ci~'!I C1:1 Illll:l lI~t:l de t' ~[\ldiosos c p('~qll ! s:1do r('s q\lc LO lllpOI ;-10
() C J!lsdho I· ht(lll:d.
<

.\

C,) I IlI~~.-IO

.1p r ( ·~(,! ILI(I{),

!~ nl.\C-lll dd·lllll.1 1t'~r;IS de ,)\l i )lir~lC-\O d(l 11I.llt'll.d
(1) IIqn l l\('I" ~()11l .1", IH)! IIU,> \1':!,C!lIC:-, l'llI pllbllt.ltO(':-'

,il'

IIlClt ;":;IU.ls. ~:J)
S;i.o III;ldLL\('I:-. .1." publtc. ICú('s '\(1111

IlleJln O ILl tia~.
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IX
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
·17 .
A PND so me nte pode ser coordenada por ó rgão de delibe ração
co letiva c multidisciplinar. E isso e merge, naturalmente. do fato de que a
questão das drogas abrange aspectos de dife ren tes áreas de atuação, mas que
devem funcionar integradas. Esse papel insLiLUcional é atribuição le ga l do

CON FEN. nos termos do art. 32. I e arl. 42, do Decreto N2 85. 110. de 2.9.1980.
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Para o desempenho. porém. de suas [unções. especialmente para

implementar a PND, o CONFEN precisa de estrutura administrativa compatível.
recursos humanos e materiais, de acordo com organograma a ser imediatamente

formulado por grupo de trabalho organizado pela Presidência, com prazo de
trinta dias para apresentação ao Plenário e que seja, a seguir submetido ao SI'.

Mi nistro de Estado dajllstiça.
A coordenação a cargo do CONFEN inclui o trabalho conjunto co
Conselhos Estaduaisdc Entorpecentcs-CONENs, com o Colégio de Preside
de CONENs, com entidades governamentais e nio governamentais. nac o
e estrangei ras, alé m de todas as atividades supracitadas. Tudo iss"-J=_
recursos para o que, além de dotações orçamentárias, devem ser utilizadas as

fontes do FUNCAll.
Finalmente, deve o CONFEN, desde logo promover a alteração do
art. 52 do Decreto ,,285.110, de 2.9.1980, com o objetivo de atualizar a
composição do Colegiado, para incluir representações que. de acordo com
proposta do Plenário, devam participar das deliberações coletivas.
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48 A formulação de uma PND é grande parte do trabalho que cumpre
ao CONFEN desenvolver. Sem implementação, porém, a PND será como um
ato de fé que, s em o bras , nos rigorosos termos da sentença bíblica, será mona.
Essa implementação, contudo, é atribuição, em boa parte. da
Admir.istração Pública. Mas em outra. de superlativa relevância, depende de
toda co munidade nacional. especialmente das agências da sociedade civil. de
organismos não governamentais e centros de referência do próprio CONFEN .
É preciso reivindicar as mudanças. co m unidade de esforços. E é preciso.
fi nalmente. que LOdos nos ca pacitemos de que o avanço, o crescimento c o
progresso em tema de po lítica de drogas. exigirá de todos nós o preço da
Inaturidade.
É melhor enfrentar a crise inco ntornável de cresce r. a permaneceI'
com a mórbida acomodação aos gravíssimos mal es da política em curso.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI NII 1.873, DE 1~t
(Do Sr. ililll

Di.põ• •obre & prlVIRcio, o traTamenTO, a fiscalizacão,
o conrrole e 4 repressão do tráfico ilícito e do uso in
devioo de e n t o rpecentes e drogas af ins e dá o utras

pr~

vidências.

<As COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAH1LlA; E DE CONS
TrruICAO E JUSTICA E DE IU:IlACAOl
O CONGRESSO NACIONAL oecreta :
CAPITULO I - DAS OISPOSIÇOES GERAIS
E dever de todas as DeSSOIS . nacionais
Art . 1g
ou Istranoe1r.s. coa doalcl1Lo ou sede no Pais. cai.batir na Dt!
• ençlo 00 tr'rlco 11íclto e 00 uso lnoe.ldo O. substlncla entoroeClnte e dr091' .flns.

Par'graro Unlco _ A pessoa jurídlca Que, sollclta di, nlo orestar . injustificada.ente, I colaboraçlo prevista n15t • • rtloo ter' ta.diata.entl suspensos ou nlOldol QuaiSQuer lU.!
110s ou sub.OnçOOS Oa Unl10, dos Estaoos, 00 01strlto Feoeral e
doi MunicípiOS, bea coa0 de SUIS autarQuias, e_pf'S'S públicas
sociedldes de ecanoatl a1st. e (undlçOes, sob pena de responsa bl11dado da autorldade conceoonta.
Plra 05 fins de~ta lei serlo considera
da. substancial entorpeclntes ou droo's Ifins IQuelas Que Issi.
for .. esoecificadas e. lei, trltados ou convençOes internlcio
nais, ou relaclonadl' pelo 6rolo cO.Oltente do Minist.rio da Saú
de. I.cubl • Palicia federal.lllborlr nor.l' de contraI.
e
listagens I resoeCto dOS produtos QuiaiCos utiliz.veis n. oreoataçao, exttlçlo, prodUçlo e tran.tor.açlo de substancias entoro!
centes e orog ••• rins.
Art . ~·

p.r~orato lG - Se.pre Que as circusntlnelas o •• 1gi
re., deve ser revista a eSDeciticlçlo I QUI se retere o ·caout •
deste Irtigo, co. axclu.lo ou inclusao de novlS substancias en torpace!"tes ou drogls' I rins.

Plr.orlto 2G - Incube '0 Ministério di Slude, atrlvés
de seus 6rolo. esoecializados , e e. contoraidlde coa a 0011ti
CI Istlbelecida pelo Conselho federal Oe Entoroecentes,
baix.r
InstrucOes oe car'ter Qera! sobre prolblçlo, 11~ltaçlo, rlscalllIçlO e controle o.' prOduçlp, dO codrcl0 e 00 uso oe substlnc1a
entorpecente ou drogl afi., ou de esoecialidaOe tar.aceuticI Que
a contlnhl, oooenoo a fiscllizlçlo e o controle sere. delegl~os
a Or~os . congtneres Oos EstadOS o do 01strlto Federal.

Art.'. - O Slste.o Naclonal oe Pre.enclO, Flsca!l.açlo, Controle e Rearlsslo de Entoroeclntes. é constituído
oelo
conjunto de Orgias e Entidldes Que exercea, nos A.bitos federal .
estldull e ~niciOll , as atividades de orevençlo. fiscllizlçlo ,
controle e teoresslo dO tr'tico ilícito e dO uso indevida de entorpecentes e droOls afins , be. CO.O IS de recuperaçlo de oeoendentes,nos li.itls de sues ItrlbulçOes .
PlráOJato único - O Siste.1 Nacional de Prevençlo
FlScall.açlo o R~rosslo do EntorDoeontes • orQlnl%ado o '0 ... 1..ntl~estrutur.oo oor decreto do Poder E.ecutivo.

Mlndl
Art . 4G - Ao Conselho Federal de Entorpecentes. Orgia
central de 5iste"'. Nacional de Pr evença o. Flsc alizaçao, Contro_
l e e Reoresslo de Entoro ecente s, constituioo e organ1ZI00
na
c onfora1d.de di lei, incuaoe orooor a ooliticI nacionll de entor
oeeentes ( drogas afIns .
Art.~G _
E facultado' Un110 celebrar conven1os
co. os Es ':aoos e Jr4un1cío10s. viS lndo a Drevençlo. o trltl.ento
a fiscali :açlo, o controle e a r.oresslo ' da tr'fico ilíc1to e do
uso 1ndev ldo de droga •.
Plr'graro Unica - Pode. os Estados e Municíoios ,
pari os f i ns deSLe artigo e Plra atuaçlo nos l iaites de SUIS respectivas ireas e coaoettncias. cons titu ir e organ1zar. nl confor.iOlde di lei, Co nselhos de Entoroecentes .

Art . 6. - ~s lutorloades sanlt'rlas, juOlcl'ri
as, policiais e Ilfandeg'rias deve_ organlzar e _anter estlt1sticas. registros e de.als infor.es. inerentes ~s resoectivls ativi dades. reiaclonadas co. I arevençlo •• fiscalizaçlo. o cont roie e
a represslo de Que trata estl leI, re~etendo InUli.ente, la Cons!
lhO Federal de Entoroecentes . os aldOs. observlçOes e
suoestOes
entendidls oertinentes • SUl lollcaçlo, be. co.o a elaborlç'o do
r elat6rio Inull desta ao 6r910 Internlclonal de Controie de Entor
Decentes.
Art .7. - AO Conselho Federal de Entoroecentes ,
às lutorloaoes juolcl'rlas e la Mlnlstérl0 Públlco ó rlcultaoo
se.ore Q~e entendido necess'rio, e independente.ente OI instlurlç30 de orocediaento oenll investigatório ou judicill. reQ uisitar
~s autorJdldes sanit~rlls ou fiscais I r.alizaçlo de lnsoeç'o
eM
e-oresas industriais e coaerciais, estabeleci.entas hosoitala
r es. de resQuisa, de ensino . ou congeneres. assi. coa0 os servi ç os .'dicos e far.ac.uticos Que oroduzire., venoere., co_orlrem
consu.lr,. ou fornecere. lubstAneil entorpecente. drooal afins .
Par'orlfo Pr1~elro - A instltulçlo ou autoriOad'
reQuls1t l nte Dod. desionar representante ou técnico esoeeializa do Olra ,(ssistlr , insDeçlo de Que trata este artioo , ou, se for
o CISO, ,0aDarecer . pe.soalaente. , sua rellizlçlo .
Plr'orafo 2G - No caso de 'Illncil ou de liQuidaç30 judil;ill das e_oresas ou estabeleciaentos referidos neste a rt!
go. Ou drt QUIIQuer outro e_ Que exista. substAncias entoroecen t es
e droOls afins, ou especialidades rar.aceuticls Que as contenna.
incu.be ao juizo oerlnte o QUIl tr •• ite o resoectivo orocldieen
to. pro.o,er a iaedilta lacraçlo Oe SuiS instalaçOes, ordenlndo
~
autorida1e sanit'ril ee lei desionlda I uroente adoçlo Oas eedidas
nec ess'r lls ao recebi.ento. ea depósito. das substAneils entoroe cent es . lroOls afins ou esoecialidades far.actuticls Irrecadadas.
Par'orafo 30 - A venaa ea nas ta publica ae .spec!
alidldl rar •• c.utiel Irre~ ~eve ser real i zada co. I
oresençl
de reorl,entante da autoridaoe sanitár ia atuante na arrec.daçlo .
Par'9rafo AG - Da 11citaç 20, e~ nasta publica
s6 pode ,articipar pessoa fisica ou j urídicI reoulareente nabilit!
da na 'r.a eSQecífice Que co.orove. Intecioada.ente , o uso
líc ito da sUlstlneil ou oroduto Que oretenda arte.lter .

2

CA PITULO

SEÇAO II - D(I

11

DA PREVENÇAO E DO TR ATA MEN TO

TRATA ~EN TO

Art.l' - O oeoe no en t e de su ostancill en t orp e c ente s
e o rogas I firs fic l s u j e ito à s _edidls o rev i s t as neste Cl oi tul0
Seçlo .

SEÇAO I - OA PREVENÇAO
Ar t.8Q - Inc umoe aos Con selnos de Entorp ec ent e s
o i fund i r . oo r toOOS 05 meio s de comunl c aç 20 , as meoiaa s to maOIS
c ara I crevençlo 00 tráfic o ilíc ito e ao uso indevida de suostln
ei as entorpecentes e arogas a fins.

ilrt . 14
=s redes aos serviços Oe saude dOS Est a 005 . do Ois t Iito r ederal e 005 Mun i c í c io s de ve_ contar com o r ogr ••• s
es oec i f icos ao trl ta_en t o de dependentes de suostlnc ias entoroecen t es e orog as a fi ns, a Qu e e st a l e i s e r e f e re .

Parágrafo 0níco - As medid as de Que t rat a e st e
ar t igo pooerlo s er e f et iv aoas. tamoem oo r c essoa s. entid a des oú Ol icas ou crivaoas, devidamente autor i za oas celos Conselhos
vi sanoo esclarecl~ento SODre os e feitos e c onseQu~nc l as do
u SO
i ndevido de orogl' .
Ar t.9Q - s ao or 01 bl dos, em t odo o terr i t ó rio nacio
na l . o 01ant10 , a cu l tura . a col he it a e a eXDloraç30 se_ oer_lsslo
l egal, de todas as plantas das Qua!s 005sa_ s er extraloas subltan.
ei as entoroecentes. i ncluídas na lis tage~ dOS órglos 00 Minist~rl0
da Saüde .

Qrt.15 - O t rata~ent o 500 r egi _e de 1nternaç lo hOS
cit a l ar e ocrigatórlO Quando o Qu ac r o clinico co oec en de nte ou i na_
tu reza de su a s man ifes taçO es ps l copato lógi c as o e xi gir .

Parígraro 1; - As plantas de Que trata este artigo
oeve_ ser destruídas Delas autoridades oo l iciais e_ seguida. sua
la calizaçlo e IS orovidencias i nd i soenslve i s a respectiva docu_en_
t aç ao . ( Art . 51 .oariQraf05 l.
Parágrafo 2; - A erraaica ç 30 Oas plantas de
Qu e
t ratl este artigo f ar-se-á de mooo na o ore judicia l ao ecossiste
ma , l evando-se em conta I oreservaç30 genet ic a oas esoêc i es e
00
meio amOiente.

Pa r'gra f o l Q • verificloa I oesnecessioade de i nter
naç ao, suo.e t! r- s e -â o decendente I tr a t._ento e_ reg i _e amOul ator ial, ca~ ass is: ! nc i a méoica e a o ser Viço socia l.
Parágrafo 2; - Os estabelec i ~entes hospita l ares .
cúbli c os ou car t iculares , Que recebere_ dependentes oarl t r atl"~
to. deve. enc,.inhlr la Conse i ho Federa l de EntorDecent e s. at~ o
di a 10 Oe c ao l mt s, mapa e st at í sti c o dos casos atendidos no
~ ts
anter i or, coa I l ndlcaçao
do CÓdigo Oa doença, segunoo a cl a ssi f icaç ao aor l)vada ce l a Or gan i zaçlo Munoial oe Saúoe , veOada
a
lfIençlo ao nO. I! CIO eacien t e .
Par 'grl fo 3; - No c a s o Oe l nternlçlo ou trat a_e ~
t o alllou l ator i a l por oroe" ju dic i a l, deve ser feita a cOfl'lunic aç lo
Iftensa l s oore (I estado do pacien t e a o j uízo competente . Qu e
c ará
ci encia ao Mi ll istér i o Público .
CAPITULO 111

Parágrafo 3; - As t erras e~ Que forem
cul tivadas
t ais plantas serld, aedllnte procedimento ICleouadO, exproprllâaS e_
cantor. idade co- o disposto no a rt .243 "caQut" da Constituiçlo Fe_
deral, ressalvada a ooa fé do oroprietârio Que nlo este j a na
sua
oosse diret .. .
Art . 10 - Para ext r a i r, o ro a uzir , fa calear, trln!
formar, oreparar , possuir . manter em deoós ito, im portar . ex portar,
reexportar, remeter . transpor t ar , e xpo r. of erecer . vender .c omprar ,
t rocar. ceder ~u adquirir . para Qua l quer f lm . substAneias entorpec entes ou drogas .fins, Ou prOd uto au í mi co destinado à sua orepar!
Çao, é indispensável licençl da autoridade sanit'ria incuaOlda oe
c onceot-la, observadas 15 oe.lis e xig!ncias l lgl i s ,
ParágrafO Un ico - t di spensada Oa

exig~ncia

aos

C RI~ES

E

OAS

PENA ,

Art .16 - I mportar ou exportar , re_eter , oreoa ra r o produz ir , f abrica r, adQuir i r , venaer, e xpor ~ venaa ou afere
c er . a inda QU! gratuita.ente , t er em depósito , transoor ta f, t r a zer consi go, çuaraar , prescrever . mi nistrlr ou entregar . de oualQu er f orma . a co nsumo , suostAncia entorpecen t e ou drogl s afin s
s e. autor i zaç lo ou em desacorOo c o- deterainaçlo legll ou regull lfIentar.
Pene _ r ecluslo de sei s a Qu in z e anos e paga.ente de
to s e se ssen t a di as-_u l ta .

ce~

a t r ezen

orev is

t a neste artigo ;
1- I aQuisiçao Oe meOicamentos •• Olante orescr i çao
médiCI , Oe Icordo co- os preceitos l egais e regula.entares ;
11- • venda Oe Or oduto Qui_ico eM peQuenl Quantidld. n.c ••• 'ri • • con.lcuçlo d. f i nalid.de licita .
Art. 11
Os dirigentes de estlbeleciMento de ensino ou hosoltalar. ou de entidade social , c ulturll. recreativa, esoo!
ti va Ou oeneficiente dev._ adotar , 500 orientaçlo t~cnica 005 Conse lh os de Entoroecentes, ou de outro Orgia AO 51ste.1 Nacionll de Prevençlo . Flscalizlçlo e ReoresSlo Oe Entorcecentes. ao Qual c onfer i da
e ssa atrlbulçlo, todls as medidas necess â ria s à orevençao do t ráfic o ilícito e do uso indevida de suostlncias entorpecentes e
orogls
a fins, no recinto de sua ativIdade .
Art.12 - NoS orogr'.ls dos cu rsos de ror.açao
de
c rofessores deve_ ser incluídos ens inamentos re f erentes a substAnc i a s entorpecentes e orogas .flns . car a Que possaM s er
COM a iaorescindível cientiricidade.
ParágrafO Onico - NO S orogrl.as oe disciolinas
Oa á rel oe ci~ncils naturais, i ntegrantes 00 5 cu rr í cu lo s dOS curs os de
o ri~eiro e segunoo grau, in c lui r- se_ ao. oorig a t oriaMente . oo ntos Que
objetivea a orevençlo, o esclareclaento da natureza e 005
e f eitos
das substlncias entoroecentes e orogas a f ins e 005 aétooos utiliza _
do s oara I induçlo • deoend&ncia .

1- i mporta , e xporta , reMete . produ z . fa oric a
ve nde . exeoe i venda ou o f erece . for nece a i nda Que gratu it amente .
t ea e_ oepôsitl , t ranspor t a , traz consigo ou guarol _atér i l. ori~ I, i nsu.o Ou )roauto auí .i co oestinaao • orePlraçao ae su cst~n se r
ci a entorpecen :e e orogas af i ns . Ou Que possa para esse fim
emor_gadO .
l t - semeia , c ultiva ou f a z a colheita de olantas
dest i naoas ~ o ·epara ç ao de s uOstancia entorpecente e orogas afin s
l istadas pe l os Orglos coaOltentes da "inist~rio OI Saúde .•

1- Induz , in s t lga , Ou luxi l ia Ilgu •• a usar s ubstan _
ci a en t orpecen l e e arogas af i ns .
11- Util i za l oca l oe oue_ tea a prooriedade , posse
a d. i nlst ra ç lo . gu ardl ou vi gilânc i a . ou c onsente Que outr em
oele
s e utiliz e . a i noa Que gratut i tamente , pa%a trá f ico i líc ito de s ubsta nc i a entorp ecente e d roga s a fins .
11 1- Fabrica . t e. ea depósito Ou venOe I ndev i da.en t e ".
sol ve ntes in a ll ' t es in eOr l antes Ou produtos Que os contenha_ e -edi
CI Men tos contr o lad os ce la Org ia com petente ao M l nlst~ rio da Saud e .
ou
1 ' - Contribui de QUIIQuer for •• oar. Incentivar
di fundir o us o [ndevido ou O tr,rico ilícito de substlnci. entoroec ente ou arogls .f i ns .

•

3

Art.17

- Fabricar. adQuirir, vender, l!111portar, ex

partir. trlnlDoftar, rarnlcer ainda Que gratuita.ente , possuir
ou
gu ardar •• Qulnlsao, la.relho. lnstru •• nto ou QualQuer oOjto destin!
do • 'abrlcaçlo. orlo.raçlo ou transfor.lçlo de 'ubstancla entorolc ente ou droga Irl~. 5.a autorlzaçlo ou .a des.cordO COM oetlralnl.
ç30 legal Ou regula.entlr.
Pena - seis I Quinze anos OI recluslo e Olo ••• nto oe 100 ( ceM )
36 0 (trezentos. sessenta) diaS-Multi.

•

Art . 18 - 4ssoc l area.se dUIS ou ~.ls cessoas alrl o
de praticar, reiterlo •• ente ou nao. QualQuer das crimes previst es nesta Lei, exceto o cri •• prlvlsto no art1go 22.
f1_

Pena - seis I dez anos de recluslo I PIg, •• nto de 200 (duzentos) I
'6 0 ( trezentos I seSSlntl) dias-8u l tl .
Art. 19 - Adauirir, rec.eber ou ocultar betl ou valo r sloldl.ente orovenlente de tr'flco 1líclto de suostlncia entoroecente Ou droOI Ifi., Oe. co.o trlnsfor.'.lo, aissi.ullr sua ori ge_, destino. oroorilOld. ou trlnsfer,ncll .
a
Penl - seis I QuinZI Inos de recluslo e Olg ••• nto Oe 100 (ce.)
36 0 (trezentos I slsslnta) di.s-eulta.
Plrígrlfo ,; - NIS .es.l$ penlS incorre Que_ lnstio'.
fnflUl, ou de QUIlQuer for •• concorre olrl Que terceiro de 001fé Idauirl. receOI ou oculte De_ ou valor proveniente de tráfic o ilícito ae substAncia entorpecente e droga Ifi_ .
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Par'grlfo 2; - Adquirir ou receber De_ proveniente de
t ráfico ilícito de drogl. Que, pell desoroDorçlo entre o valor
e o areço, ou Dela condlçJo da oessol Que o oferece, se
aeve
o resu~lr oOtido oor esse meio cri.inoso.
Penl - det.nçlo. de dois I seis Inos, e Olga_ento de 5q ( cin _
ou.nt.) • 100 (c •• ) dl •• -.ultl.

Art .· 2A -.0.5 oenls orevistas nõi'""â"rtlgos
19 desta Lei au.antlaas a. ue i I 0015 terços :

JO

Art.21 - Cedlr, e. ocasilo única I gratuitl.ente, o~
ouena Quantidadl de suostlncil entorpecente ou arogl .fi. I De!
s oa a. seu estreito rellciona.ento oarl Juntos a consu.ire • .
Penl - detençlo de dois a oito anos, e olgl.ento de .ulta
10 0 (e.M) • 200 (duz.nto.) dlls-aultl.

ae

Art.22 - Adquirir, receoer, guardar. ou trller cons!
go, e. oeQuenl Quantidade, pari uso oróprio, substlncia entoro~
cente ou orogl .fi., see lutorlzaçlo ou e. oeslcordo CO. oeter·
.inaçlo leoal Ou regula.entar.
Penl - detlnçlo de , (tr~s) •• ses I 1 (U.) Ino , e OIOI.ento
JO ( trlnt.) • 60 (s •••• nt.) dl •• ~.ultl.

de

Plr'grafo 1Q - Se o agente oraticlr o cri •• arevisto
neste Irti90 e_ cc.silo única flcl sujeito I oenl restritiva oe
dlr.it~s e Olo,.ento de aultl prevista .
Plr'orlfo 2; - E lsento de o,na o Igente Que, tendo co
aet1do crime orevisto neste art1go, era, ao a.sao te~oo da aÇao,
l ntelr.~ente lnCloaz de entender o car'ter ilícito DO fato
ou
de
oe detereinar-se de Icorao coa esse entendiMento, e~ rllaO
aeoendencil grave. comprov.dl oericialaente. lmoondo-se-lhe trata.ento l.oulltorial ou outro laeQuldo .
ou.
Art . 2J - Viollr. de QUllauer eoOO. o sig110 de
t rata o art . 28 desta Lei . .
lO
Pena - detençlo o. seis •• ses I oois Inos : e Plgl.ento ae
( trlnu) ~ 60 (snsenu) dl .. -ault., sea ore Juizo das 'InçO'. .d
_lnistrltivlS • Que Istiver sujeito o infrator.
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1- no caso oe reincldlncil;
11- no CISO de tr'flco coa O exterior ou de •• trlterrl-

t orlllldlO. di 1.1 o.n.l ;
11 1- Quanoo, dada I naturela, I orecedtncl1 ou I Quantid!
elrde da suostAncil entorpecente ou drooa If1. lor.endldl, 'S
cunstlnci.s do fito e os .nt~ . ao 10lnte evidencilrea envol
v iMento com O tráfico i lícito organizadO, nacional ou l nternacional;

IV- QUlnoo o Igent. tiver oraticaoo o cri ••• or,vli~
ao-s • . de funçlo oúblicl ou ••es.o Que nlo exercendo funçlo eúDl !
CI, Ols •• oennar .is.lo oe OUlrdl I vigillncil;
v- se visar ou atingir ~enores de deloito Inos, ou OI!
sal Que tennl. por QUIIQuer clusa. diminuída ou supri.ida I caol
cilde ae alseerni.ento ou oe lutodeter.inaçloj
VI- se QUIIQulr dos atos de oreo.raçlo, execuçlo ou co~
su •• çlo ocorrer nas lmeailçOes ou no lnterior de estao.lci_an
t o a. ensino ou nosPitalar. de seOe de entidldl estudlntil, soe!
aI. culturll , rlcr •• tivl t esoortiv. ou oeneficilntl, d. locIl d.
trlollho coletivo, d. Istlblllei.lnto o,nll ou OI recintó . . ~I
.0
se r.llil •• eSPltáculos ou oiv.r.O.s a. QualQuar natur,zl I se.
pr.juizo d. lnt.rdiçlo do estaoeleci.lnto co_.r~ill.
Art . 25 - NOS CISOS de infrlçlo aOI artigos 16. 17 ,
18 e 19 destl LeI. o j uil ooaeri deixlr de aollclr I pen. ou rlauzil a de U. a dois terços QUlndO o , lgente noticiar eficII.entl IÇa0 dI
blndO ou QUldrilha oor ele integrada ou nlo. propicilndo lçlo o.nll .
Art . 26 - O condenaoo por infrlçlo do disoosto nos
arts. 16. 17, 18 e 19 destl Lei, excete nl hipótese da Irt. 23, dlVI
cumprir a penl orivltivl de liberdlde integrll.ente •• reoi . . f.enl_
da, v'Oldo o livrl.,nto condicional.

Art.20 - Prescrever ou _inistrlr, culoosa.ente, o _! .
dica, dentista, far •• ceutico ou orofisslor.ll de enfer.age.,sub!
tAncil entorpecente ou orogl afi., e. dos. evidente.ente .aior
Que a necessáril, ou e. desacoroo co. detertlinaçlo leg.l ou regul •• entlr .
Penl - detençlo de seis -eses I dois Inos. e pIga •• nto de
( trinta) • 100 (c •• ) dlas-.ulta.

16.

CAPITULO IV
00 PROCEOI"ENTO

PE~

SECA0 I - OAS REGRAS GERAIS.
Art . 27 - O orocediMento relltlvo Ias oroce.sos por
crl •• s O.finldo. n.st. L.I r.g.-s. p.lo dlsoo.to n.ste Cloitu l o,.ol!
Clnoo-s. suosidilri •• ente IS disposiçoes do CÓdioo de ProclSso Penll.
Art . 28 - RessllvldlS 15 orerragativls dO juiz. do
~1n1st~rl0 Público. da lutoridlde policill e do IdVOOldO. nl
rcr.l~
di legi.laçlo e. vigor, oev.a ser •• ntldOS soo siOllo, os reQIstros 1lll'
aocueentol ou Plça. O. infor.lçIO. Oee co.o os lutai di ori,lo
eM
rllgr.nt • • ae Inquérito oollel.l o.r • . lour.çlo de cri..
d.finldo
nestl Lel.
Plriorlfo anico - I~tlur.dl I lçlo p.nl1, fiel a
erlterlo da juiz ••• nut.nçlo do sigilo. Qu ••• r.r.r ••• t • • rtlgo.
Art.29 - Plra e~eito ne clrlcteriZlçlo
oefinidos nesta Lei. a autor!dld' atend~r' • naturlZI ou
oe OI substlncia 10r.lnOidl, ao lccll ou .5 condlçOI •••
senvolveu _ lçlo cri.inosa •• 5 circunstlncils di pri.lo,
I condutl I Ias antecedentes bo 101ntl.
SECA0 11 -

dos criaes
QUlntidl
QUI SI oe Oe.

OI fi'. pré-oroee"ull.

Art.JQ - Ocorrendo or1sl0 •• flagrante, • lutorlalde
colicill dell fará co-unicaçao no crlzo de 2' horll la Juiz CO.OItente. re_etendo_lhe U.I c60il do auto lavrado .
Parágrlfo , ; - Plra .feito di lavrltura do aUla
de
crlslo e. flaorantl,no tocante • • Itlrlalidade do cri.e, • sutlci1I0r
ente lauda de constatlçAo da nltureza Oa substancia, fira'dO

4

oe rlto-offêTãl ou, na ralta "óeste, oor pessoa IdOnea, escolhida
preferent e_ente, entre IS Que tenn •• nabl11taçlo ttentel.
par'or.to 2a - O oer1to QU' subscrever o IludO
a
Qu' se re'ere o o.r'or.'o anterior nlo ficI i_peOido de particioer
da .Iaboraclo do lauda derlnltlvo.

Art.,10 - O inquérito oollclol deve estar
concluldo
no orlzo de Quln~1 aias, se o indiciaao estiver preso, e oe trin t a. QuandO solto.
Plr 'or.fo Unlco - Os erazos • Que se retere este 1ft!
00 Oode. ser ~UDllcodos pelo juiz, oedlante pedido justlrlcado da
autoridade pollel_l.

Art.)2 - A lutoridad. policial •• enclonlnoo cencrat.
~ent. as clrcunstlnclls referidls no Irt1Qo 29 deste Lei.
devlr'
justificar , 1000 10Ó' • lavratura do Ito, as rlzOes Que a lev lr ••
~ classlrlcoClo leool da roto .
Art."
- rindO a orozo estabelecida na artioo )1
os lutOI de inquérito policial deve_ ser r ••• tloos a juízo,s •• Df!
j uIzo de r,ollz&çlo oosterlor de outros dlllOenclo. destinadas ao
esclar.ci_enta do rato. inclusive . ,.llbar.çla do laudo de e.a ••
toxieol ógico e, se necessário. ae deoendtncla. eu j a
apresentaç lo ooOe dar-se at' o dia dlsignaoo para a audlencla Oe lnstruçlo
e Julga.ento .
SECA0 111 - 00 Instruclo crl.lnal .
Art.)' - Recebidas os lutas de Inquérito oollcl.l e~
juiza, deve ser aberta vista .0 Ministério Público para, no prazo
de 10 (de z) dlas, oferecer denuncia, arrolar .té cinco
test •• unnlS, reQUerer IS diligencias e, se entender clbível. a susOlnllo
do orocesso no CISO de infraclo ao artigo 22 caso o réu seja ori drlo.
Paráorlfo Onico - Para o oferecieento aa denúncia
suficient e, no toclnte • • aterlalldade do cri ••• o lauao a Que
refere o oar'grafo lV, do artigo '0.

~

se

Art."
- Recebido o denúncia, o juiz, e~ 24 horas
ordenar' a cltaçlo ou reQulslclo do réu e deslonor' dia e
hora
po" o Interrogatório Que se r"eoUzor' dentro das 15 (Quinze) di ..
seguintes.
Par'orafo Ünlco - Se o réu nlo for encontraOo
endereços constlntes oos lutoS . o Ju iz deter.inari a citlçlo
edit al, CO. prazo de ~ (cinco) dias .

nos
oor

Art.J6 - No interrogatório, senoo o réY IcusldO
de
infraçlo la artigo 22, o Juiz indlgará sob ri eventual deOlnd.n
eia I, e. CISO de resDosta positiva. sobre seu orooósito oe se tr!
tar con.eniente.ente, Idvertlndo_o para as conseQuancias de
suas
dlei.rlçOes.

ao
Paréorafo Unico - Se o réu. aculldo de infrlçlo
artigo 22. lo.itir a prática / do delito. M.S nlo se declarar Oeoendente, seré indaoadO ~obr. seu prooósito d. nlo .Iis se utilizar
do suostlncl. entoroecente.
Art.17
Interrogada o réu,ou declaraao revel, será
aberta vista. de'll. p.ra, no orlzo de ~ (cinco) dIas,
orerecer
Il'OIÇO.S or.11_in.res. Irrol.r teste8Unn.s .té o .á.i.o de ~ (ci~
co) • r.querar .s dil~o.neias Qua entender necessárias.
Hlvendo
•• i. Oe ua réu, o prlzo·ser' ea dobro e correrí ea clrtório.

Paráor.fo lQ - Se o Minist.rl0 Público reQUlreu a luS
p.n.lo do oroeelso • . o réu, ao ser Interrogada ••• ni festou orooós!.
to da re.liz.r trat ... nto ou di nlo a.l. se utilizar oe substlnci.
entoroec.nte, I defesa oeveri se •• nlrest.r I respeito. dIzendo se
concorOI com o oeOido.

Pa r'ororo 20 - S. nlo houve oeOldo da Mlnlst'rlo Pu blleo •• as 11 réu. ao ser interrogado, •• nifestou propósito de rellizar tratln.nto ou de nlo 'Iis se utiliz.r oe substlneil entorOI cente, a Oe \'II. pOderá reQulrer • susPlnslo do orceelso,
sendo
a .. soelto nuvldO a MlnlsUrlo Publico.
Ar t. )8 - Argu!do no dereso pr'vle aot'rlo proll.1 _
na r, oeve s nr IDert. vistl ao l14inistérl0 Público, pelo prlzo
de
~ ( cinco) d. as, para .anirestaclo.
Ar t.3S - E. seguidl , os autos seria conclusos
ao
Ju iz Plrl , fiO prazo o. cinco oi.s , proferir desoacho .In •• dor, no
Qual decldl l ' o resoelto de .ot'rlo prell.lnor, da pedido do sus pen.lo do OJ ocesso • das diligenci.s reQueridl1 Dali def,sl, indi!
pen"v.i. I( Julga.ento do feito, del10nlnoo, p.re ue dos próxleos
40 (QuarenU) dilS, audiencil Oe lnstruçlo e Juloaeento, notif1cl~
do-se o rél' e IS teste.unhas . inti •• noo-se o defenlor e o 1141ni.téri o Público , oe. como cientificandO' lutorio.dl policial sobre I
nec.ssidlde de re.essa dos ~. d •••••• toxicol6g1co • o. dtO.os
Oos auais dependi a re •• ss. OI oeç.s .ind. nlo const.nt.s
dOI
lutoS.
Plráor.fo lV - Olt.rainadl • SUIOlnllO do proc.sso O!
lo orazo OI doi. anos , o réu assu.lr' coaproalllo de se tr.tar ou
de nlo reiterar no uso de 'ubstineil oe entoro.cent., sendo ao.erti do de Que, e. c.so de nlo honrlr o co~oroalssQI o feito ter' segui.ento. oed.ndo entlo ser suo.etido '0 ••••• or •• isto no c.ragr!
ro s'Quint •. Decorrido o per iOdO dI dois anos, sea oescuaprlaen
to do coaorolisso. o oroc.sso será extinto. Ourante o PfllO Oa sus
oen.lo nlo carre orescriç.~
Par'oraro 20 - Casa haja necessidade de
de deoondencia to.lcolóOlcl, o juiz dor' oportunidade as c.rtes
p.r. lor.s.ntlclo dos Quesitos , eM cinco dias, das19"anoo • 'udi
~ncia de instruclo e julga.ento p.r. u. dOI 60 (~es •• nta)
di ..
seguintes, d,vendO o Il udO ser juntldO .os autos até. d.ta
da
audUncla .

Art.40 - N. audltnclo de instruçlo o juloo
menta, seria inQuiridas IS teste.unn.s. dlnOo-s. depois I pala _
vra, sucessi, ••• nte. ao Orgia dO l14inistério Público. '0 deren sor do réu, I)elo te_oo de 20 (vinte) .inutos pari Cldl U., prorroo.vlis oor .Iis de 10 (dez) -inutos, proferindO o Juiz, e. seguid., I sen :enç •.
Par'ororo lO - Se a juiz nlo se sentir hODI1Itido' julO' ~ 118 i-edUto. caus., oroen.r' Que os lutos lhe s.j ••
conclusos o• .·. , no orllO Oe 10 ( dez) dias, prOferir sentença .
Parágr.fo 2Q - Ca so nlo tenho sido Juntloo aos
autos o llUdll oe Ixa.e to.icológico. Ou Oe deoendtncia , o jui z ,
após ouvir I ! . teste.unnas, .arcar' outra data o.ra a continuaçlo
da .udiencia no orazo oe Quinze oias .
Art. 41 - Ao isent.r o .cusado de oenl .
no s
ter.os do Ir ' .22 . parígr.fo 2 Q , o j uiz deter.inar'. na sent.nça,
Que ele seja suo.etido a tr at •• ento .'dico l.ouIatori.l .

Par'graro lO _ O j uiz ser' InrO"OdO, a
cadl
3 ( tres) MeStS,_ resDeito dO trlta.ento e da evoluçlo do Qu.dro
cl inico dO a(USIOO,
Par 'orara 20 - Aoós O decurso de dois anos
será neceSSI.ila.nte re.lizado I.a.e de verific.çlo de recuoeraçlo do agente. SendO Que o juiz, se co.orov.Oa pericial.ente
a
recuo.raçao , ouvida o Ministério Público. deve d.t.rain.r o en_
cer rlaento do processo .

,Q -

Parágrlfo
Ante. do oerlodo de doil Inos ,
o ••••• referido no carígr.ro 2Q DOder' ser realizado oor deterainaçlo do j uiz. a. oricio. ou ea atençao a reQu.riaento do ~l
nist'rl0 Publico ou o. O.fesa .
Paráoraro 4Q _s. •• gente frustrar, de QUIlauer ao
do, O trlta •• ,to l.buIatorial. Ou vier. ser nova. .nte Drocess.
do Dor crl"' . Heviste nesta Lel, ou, ainda , s e ICÓS dois Inos , n30
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ricar comprovaoa a SUl recuperaçlo. o ju iz oode Deterai nar Que
o
tratae ento seja feito ee reoi •• de internlçlO hospitalar. por te~
nlo superior a ua Ino.
Plrávrlfo 5. - Se, aoos J (t re.) ano. 00
lnlcl0
do tratl.ento "bulatorial. nJo for realizloo o ex ••• I Que se refe
re a oaragrafo 2; .• ou nla vier a ser aeterainado regiae de internl
ç 30 hospitalar. o processo será extinto.
Art.'2 - Ca berí o seQuestro oreventivo dos bens
do indiciadO ou acusaOo se nouverea indicios vee.entes de sua pro,enienei. illcitl .
Parávrlro Unico - O Ministerio Público oeve,o.sde 1000 , peoir o seQuestro preventivo dos Dens do indiciado ou leu
saoo. DoOendo contar co. efetivo auxilio dos órgJos da Receitl Feoe ral e InstitulçOes Financeiras Oriciais. a rim de ser realizado
mi nucioso le vantamento ae sua s it uaçlo econÔmico-financelra .
o
o juiz.. deterainará. na sentença,
ATt. AJ
confisco de bens de vllor econO.ico aoreendidos ea decorr@ncia do
trá rico ilícito de entorpecentes e, ainda, o perdimento aos
bens
Qu e o condenado oor inrraçlo aos artigos 16. 17. 18 e 19 desta Lei
t enna auferidO ou adQuirido e. decorr~ncia de sua atividade criai.
nosa.

Paríqrafo 1; _ In cu~De ao acusado provar . durant e a instruç 30. a o rigea lícita ao s oens .
Plrágrlfo 20 _ Os bens havidos na for.a deste ar
tigo seria vendidos e. lei130 Ou utilizadas e_ espéCie. Cevendo o
Jui z criminal destiná-los co- ooservincia dos seguintes critérlos~
a- se a aoreensao decorrer de atividade da Políci a federal. eetade ( 1/2) será a ela destinada e a outra _.taOe (1/2)
ao CONrEN (Conselho Federal de Entorpecentes);
b- se a apreenslo decorrer de atividade das polici
as estadua i s . metade (1 / 2) será I elas destinada e I outra
metade
( 112) ao CONEN (Conseiho E.tadual de Entoroecentes) Que
parte aos CO~ENs (Conselhos ~unic i pais de Entorpecentes ).

c a.o,

~

par1grafo Unico _ A c o~pat.ncillr ecursa l, nesse
do Trlbunl l Regionll federll .

Art . • 7 - NOS casos oe conexlo ou de contintn _
ci a entre os criees definidos nesta Lei e outras lnfrlçOIS ~.
o orocesso deve ser o previsto oara a infrlçla .a1. orave . ressa!
vadOS os oa comoet~ncil da Tribunal do Júri e de jurisdiçOes Isoa
c 1115 •
Art .• e - O eondenldo oor infrlç l o do disPO.to ·
nos arts. 16. 17. 18 e 19 destl Lei nlo pooer' 1011ar se. reco
Ih er-se ~ oris.o.
CAPITULO V
OA

COOPERAÇ~O

INTERNACIONAL

Art.49 - Preservaoas a so oerania nacional,
a
arde. pública e os bons costu.es. O Go verno 8ras11eiro
pOderá
orestar a necessária caooeraçlo a outro País, se. nenhu8 Onus
Qu anoo solicitado pari :
1- produçlo de oravas:
11- exa_e de Objetos e lugares;
111- lnfor.açlo Sabre oessoas a coisa.;
IV- presençl te~Dor.ria de oessol oresa .
cuj ls
decl araçOes tenha~ relevlncia oara a decislo de u.a causa;
v- faciiltaç30 ao tr aslaoo de teste.unhas;
VI - outras formas de asslstencia oer.itidas oell
l evl.llçlo e. vigor .

Plrágrlro 1. - A salieitlçlo di Que trltl estl
a rtigo será dirigld. ao Ministério d. JUStiÇl, Que I re.eterá
QUlnoo necessario, ~ aoreciaçlo do Org~o JUdici'rio co.oltente O!
ra decidir I seu resoeito. ou a enca.innará ~ lutar idade caoaz de
aUnde-la .

Parígr.ro 2. - 530 reQuisitos di solicitlçlo:
1-

o no_e e

I

QUliirlclÇlo di lut o ridlde .011cl-

tlntei
Plr'vrlro J. - E vedado aos Canseiho. a utilizlçlo
dos bens acreendidos oara auto~anutençlo . oevendO os mes.os
ser
aoroveitados na contar.idade do artigo 52 desta Lei .
Parígrafo 4; - Havendo risco de deterioraçlo
do s
ben s apreendidos ou seQuestrados. o J uiz criminal pOderi providenc!
ar o l ei lia durante o processo, ficando o valor acurado e_ depósito
lu pielal co~ atullizlÇlo .onet'r1a.
Parágrato 50 - Sendo o r! u absolvida, os bens se ouestrldos. ou o vaiar deles aourado em 1ei130, seria a ele devolvi
dos.
Art.44 - ( efeito de condenaçlo oerder o natural!
zado. cond enado por lnfrar;30 aos artigos 16. 17, 18 e 19, a nacionl
li daoe braslleirl .

11-

111no 011. solicitldo :

o oejeto e o Motivo di soiicltlçlo;
a descriçlo su.íria do procedi. enta e. curso

IV- .soeciric~çlo o. a.sistlncil solicltlda:
V- a oocu~entaçao indisoensível ao esclarecl.en
t o da solicitaçAo, Quando for o caSai

Art.50 - Para a cons ecuçlo dos fins visadOS ne!
t a Lei . de ve ser .antido e instituldO um 5i s t • • a Oe co.un1caçOes
apto I raellitor u. interc •• bio ráaido e seguro de
infar.açOes
500re o tráfico de entoroecentes e drogas afins co- Orglo. cong!
neres oe outros palses.
CAPIT ULO VI
OISPOSIÇOES

parágrlfo Un1co - O j uiz , tran.itadl e. j ulgado a
s entença condenatória. oficiará ao Ministro oa Justiça oara o cance
la.ento OI eoncesslo da naturallzaçlo .
Art. A5 - ( oassível de expulsA0. na for~a
da ·
1eg islaçAo especítica, o estrangeiro Que cometer cr i ~es
definidos
no s artigos 16. 17 . 18 e 19 desta Lei, desde Que cumprida a condenl
ç lo i_posta. salvo se O interesse nacional recomenoar sua expulsa0
1medieta .
SECA0 V - Ou tras disDosiçOes processuais .
Art. 46 - O processo e o Julg amento oe crime
oe
trá fico com o exterior cabe. ~ Ju stiça Estadual. com a
int ervenç3 0 do respectivo do Ministério púbiico. QuandO cometido em comarca
em Que nlo instalada vara da Justiça rederal .

fIN AIS

Art.S1
TOdOS 05 entoroecentes , e droOl1 afins
aoreendidos por infraçlo desta lei, ressalvada o disposto no Pa.
rágrafo 2; deste artigo. devea ser destruidOS pela lutoridadl D~
l1cial. mediante autorlzaç30 jud1cial. na presença oe reoresan tante do Ministério Público. assistido p~r oerito da 'rea .
Parágrafo 1; - Documenta-se a ocorrencil _edlln.
t e termo anexado aos autos do inQu erito oolicial. ou. se ror
o
c aso. Oa açao oenal.
Par'grafo 20 - Para comprovar • • aterialidade da
in fraç30. a autorioade oolicial oeverá 8anter 500 SUl guarda.at.
o tr'nsito em JulQado. Quantidade suficiente di substlncia entor
Decente ou droga afim. devida.ente esoecificloa no ter.o arevist o no oarágrafo anterior .

.

,

6

•

Plr'orlfo 3D - Proceoe-s.
~.

00 .'S-O

.000

Quanoo

trltar oe culturls 11eQlls de plantas psicotrópicas. colhen _

ex._.

da-S', 10en1S. Quantidade 5uflclente • I!IIIZIÇIO do
oeriela-I ; destruindo-s. o restlnte; confor •• Plr'orato lR , do Irt . 9 Q ,

Art .57 - Est a Lei entrara e. vigor noventl
01 1s
IOÓS I SUl publicaçlo . revogada. as aiSDosiçOes •• contr'rio •• speci al.ente as Oa Lei 6368. de 21 de outubro de 1976.

.-.,( j/útV(

aest. Le1.

17

Art.52· - To oo e QualQuer be. IOIelnoido ._ decor
rencJ. ae tráfico Ilícito ae entoroecente. e aroq ••• flns
s erá
confiscadO I reverter' e_ beneficIo de lnstltulçOes e pessoal esoecializados no trata.enta e recueeraçlo de decendentes e nu 101reln • • ento e custeio de ativIdaoes de flsClllzlçlo, contrai.,prevençlo e recresslo la cria. de tr'tico oess.s substancial .

..u .•.• "=

i j

3L

JUS T I F I C A T I V A

A ellboraçlo do presente Projeto de Lei te. Coa0 bise
I Lei 6368 QUI dIspO. SOb ri aedidls de orevençlo • represslo

Plr'or.fo la .. Após. IOfeens'O. esses bens dever io ser depositadOS judicial.ente e entreQues • custódia de ~
Federals ou Estaduals Que atuea na 'rea de entoroecentes. co.unic anda-se o ocorridO ao CONFEN e ao resoectivo CONEH.
par'oraro 20 - O juizo cowoetente Olrl orocessar
e julOlr a delito OOdlr' autorizar o uso dos bens loreendidos
seaore Que necess'ria Olra I orevençlo. riscllizaçla . controle e
r eoresslo dos cri.es definidos nesta Lei. ou oara • sua conserva
çlo, até o trlnsito e_ juloado na sentença.

ao

tr' fico ilícito de subltlneias entoroecentes ou Que deteraine_ depenaencil física ou psIQuica. Publicloa

e~

ae

21 de outubro

1976 .

Plssaaos Quinze Inos oe sua efetivI publiclçlo e oro_ulglçlo e bls,adol nos orincIOios estabelecidOI pell nOvl Constltulçlo

b~lsllelra.

entenoe.os se flzere_ necess'rias alQu.as .001lIIoldes

ricaçO.s e adeQuaçOes coa vistas a uma atuallzaçlo • nos
de nossa realidade atual.

Art.53 ' - Os Trlbun.l. ae Ju.tlç. ao. E.t.aol e
Distrito Federal. nas capitais e grandes centros urbanos,e obter
·vldo o artiQo 125. par'graro Pil, oa Constituiçlo Federal. oeve_
in stituir juíios esoeciallzibos para o orocesso e julglaento doS
c riaes definidOS nesta Lei .

o. tal for.a, tres pontos foraa considerados funda.en
tlis na tlaborlçlo do oresente Projeto de Lei: 10 _ atenuaçlo

Oa

sit uaçlo atual do usuário. aeoendente ou nlO: 20 criaçlo di fIgura
inter.adJ'ria entre o u5uârio e o traficante; 3; - maior ri gor

P.ráqr.fo Onlco - Os Mlnl.térlos PubllcOI ao. E!
t ados e do Distrito Federal providenciaria. nas clcitais e co.a!
CIS Oe QranOI aovi.ento, a criaçlo oe oroaotarias especializldas
Plr l atuaçlo nos processos dOS criMes definidOS nesta Lei.
Art. 511
NOS setores de reoresslo • oritica de
crimes definidos nestl lei. atuaria autoridaoes e Doliciais cos
esoecializaçlo IdeQuloa.

no

trltl.ento leQal a ser dado la traficante .
Plrl o usu'rio , o Pr ojeto
trlbllho de alguaas legislaçOes
to

suces ~ o.

e~

~odern.s

tela, acoapanhlnco
Que ootivera. nele

prev. aenor rigor e estabelece,

e~

o
aoso l~

alguns casos, SuS -

penslo d( processo, co. Possibilidlde de trltaaento e500ntaneo
atrlvés (e rede pública Ou particular.

o
Par'orafa 10 - Seaore Que fundidOS eleMentos
e.
oecislo
·
.otivada
,
I
nlo
ju.tlflque• • o Juiz poaerá .utorlzar,

Int.rdlçlo oollclal ao tr.nloorte, gu.ra •• re •••••• entrega de
·. . rcldorils, objetos. docu.entos. valores, aoedl nacional
e
estrl n9,t;" su~tlnclas .ateriais e eQuipaaentos. relacionados coa
o tr ' fico ilícito de entorpecentes, antes da aoreenslo considera
a. Ilqnlflc.tlv. o.r •• reorelllo • e •••• Od.lld.ae de crl~e.
par'Qrafo 2Q - As açOes seria desenvolvidlS no Terri tório Nacional e e. I.bito internacional. desOe Que orevistas
IcordoS. trataaos. convençOes e ItoS "internacionais.

Estlbelece aindl , em cariter absolut •• ente inovador ,
a figura do tipo interaediário entre o usuario e o trafiClnt e,
to e. QUI a atual legislaçlo

~

Par'orlfo .g - A infiltrlçlo ea orglnizaç30

criain~

s. ae .gente. " polícl. esoecllllz.a. ser~ . e~ c.ráter sigiloso
solicitlda oela autoridlde policial la Juiz co.oetente~ Que I autorizar6. no prÓorio reQueriaento. se houver indicios di or6tic. ou
t entativa de tr,rlco il1cit'o de- entoroecentes e drooas ·.fins e
se
a orovidencia for necass'ria ~ aouraçlo ou assecuraçlo das provaS.A
autorlz.çlo judlcl.l secá d.a. p.r. oollcl.1 aeter.ln.ao e Dor temDO deflnldo.oer.ltla •• ororrog.çlo.
Art.55 - A lutorldaae policiai ••edi.nte .utorlz.in rOT.a ç lO judlcl.l. ooaerá reaul.lt.r •• QualQuer lutorla.ae.
de
ç'o • . ~u.ento ou alllgencl. relltlv • • Investlglçlo e prova
crlee. rel.clon.oo. co. o tráfico Ilícito e otg.nlz.ao oe · entoro. centes.

ser trar Jcante

fornece, ainda Que ocasional.ente. peQuenl auantl-

dlae de , 'ntorp,centes a a.lgos ou pessoas da fa.illa .
rinal.ente. o Projeto Que orl aoresenta.os . recrudesce
IS Denlli,açOe, lapostas ao traficante Que. atualaente , e

p~: ~o 187311991
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illlo ostls à crimes

no caso do trlfiClnte, regular de forma destlclOa I situaç30 00 traficante ligaOo -ao criae organizado e ao tr'fico internacional .
Eavista do exoosto acima e, principalaente

e~

fun ç30

da necessld_.de de inserçlo na Legislaç30 vi Qente de Dr.ceitos rellti
vos às novas conquistas na 'rei da orevençlo la lOusa de
~lpalaente

oriundas do trabalho

nicioal oe Entorpecentes

al~.

do~

drogas,orl~

Cons elnos Federal. Estadual e Mu

do estabeleciaento de regrls Olrl

al.trlbulçlo e ae.tln.çlo aos recurso. obtido. co- o tráfico

a

Ileg.1

de ·substlnclas entoroecentes a?s Orgias afins. sub •• temos o presente
Projeta oe Lei à IPrecilçlo doS ilustres pafes e para o Qual.
v ista de sua grande importlncia, solicitamos a sua aorovl ç3o.

~

Plráqr.fo Onlco - O .Iqllo ao •• erviço. e ooeraçOes
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reori~enOls

oun ~ ~

di igual. ou . até •• sao, aenor gravidaoe. Mais Que isso, oretenoemos,

nlo Dode ser invocada como óbice 80 atendimento oa re _
Q uiliç'~Dfevist. no caput
deste artioo .
esta

s e~

do.por e, e.plo.de preceitos olr. situlçOes ._ Que o usuário.

finance~.s

~rt.56
- O POder Executivo deve regula.entar
l e1. e_ cento e vinte dias c~ntldOS oe sul publiclçlo.

dis oon-

relativa.ente o.issa . n30

penas reduzidas. se co_oarldls com as

P.ráqr.fo
3. - O re.ult.ao a. ·ooer.çlo .erá I.edll,
ti _ente relatado e_ auto circunstancia<JO · ao juiz QU,e a autorizou
oarl Ivaliaçlo.

o o~

.
/

/

/

il ..<J...<U~

;1tw..!fk

I" (

L'.'JJ/

em
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LtCISL.AC'AO CITADA. A"'CAADA 'CLA C'OOI«DCNAC'ACI
DAS COMlnOC$ 'CIU4AN~N7'U

CONSTITUiÇÃO
ItEPVBI.JCA l'U'ERArlVA DO BRASIL
1988
TIbIIoIV
DA ORGAl'UZAçAO DOS PODi'RES

c.pt... DI
DO PODER JODICIARIO

&ç.o V/li
J)os Tribunais e Juízes dos Esudos

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça. ob~rvados
os pnnclplos ~stabl!lecidos ~stII Constrtulção.
~ 1· A com~éncia dos tribunaIS sere! de finidz nz Constl
tuição do Emdo. ~ndo a ~i ~ organização JudIciária d~ inIcia tiva do Tribunal de Jusbça.

n'alX

".Ier

Art. 243. As gleba de
regi60 do Pais onde bem
loc_ecSes aituras legeiI de . , . . , psoc::cAlÕlÁC" .no irnedIa• • leillr ~ e espedficemente deItiNdu., essenlIImento de coiollO$. per. o cuIIMI ele
abme ilicJos e

=w.

medIc... Ientr0s06. tem q""'quer i'Ide.~to ., piCJt>lirti6rio e
tem pre,utzo ele cura unções pie. . . em lei.

LU N." ' _161 -

DE 21 DE oUTuaao DE 19"

DISPOE SOBRE MEDIDAS DE PItEVENÇAO E aEPaESSAO AO
TRAFICO ILlCITO E USO INDEVIDO DE SU.STANCIAS
ENTORI"ECENTES OU QUE DETERMINEM DEPEND~NCIAS
FISICA OU PSIQUICA . E DA OUTRAS PROV1D1NCIAS m

-- -- -- --

•
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PROJETO DE LEI N,·

C ÂMARA DOS DE PU T ADOS

1 . 873

de 19

A U T O R

91

5[0.4 0 OE SINOPSE

--_..:.:..:.:.:...:.~~=-------------------------------------~ ----EMENTA

Dispõ e sobre a prevenção, o . tratamento, a fiscalização , o c o ntro l e e a r e
p r e ss ão d o tráfi co ilí c ito e do uso indevido de entorpecentes e dro gas afins e dá outras ' provi=
dências .
,
( Alterando a situação do atua l usuário viciado dependente ou não, criando figura intermediária e ntre o usuário e o
tra ficante e dando maior rigor ro trat:aJrento legal a ser dado ao traficante e fixando as sanções para quem culti
va plantas psi=tropicas, regularrentarrlo o art . 243 , da rbva Constituição Federal) .

ANDAMENT O

ELIAS MURAD
( PSDB

-

MG )

S anc io nado o u pr o mu l gad o

~

IIU

.

LJICJ I lU

...... r

"

VlIl..idl

UI:'

PLEJ~R I O

18 . 09.91

Fala o auto r, a p r e s e ntando o p roj e to.
DCN

19.09.91, pag o 17428, col o 01 .

MESA

Ra zõe s do veto-pub lic adas no

Despacho : Âs Co missõe s de Segurid a d e So c ial e Família ; e de Co nstituição
e Justiça e d e Redação .
PLE~RIO

13.11.91

B

lido e vai a imprimir .
DCN 14.11. 9 1, pago 230 5 8 , ca l. 0 2 .

COMISSÂO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
30.10.91

Prazo para apresentaç ão de emendas : 30 a 05.11 . 91

IWd!.3QJ to. 19.L , pág.}.!:!U'.f?- coL

COMISSÂO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
30.10 . 91

....

.2
-._ ..... ... -..-

Distribuido ao relator, Dep. CLÓVIS ASSIS .

VIDE-VE RSO ...
r n ! ?n 4P nnlA A

V etado

~ __ . ... .

ANEXO PL N9 2 .4 5 4 / 91

AND A MENTO

PL . 1. 8 73/91

COMISSÂO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
06.11.91

Foram apres e ntadas 07 (eme ndas ) pe l Q Uep . Edua4do Jo r ge .
ElCN
MES\

13 . 12.91

APENSADO A ESTE O PROJETO DE LEI N9 2 .4 5 4/91 .

COMISSÂO DE SEGURI DADE SOCIAL E FAMíL I A
1 9 .07 . 92

OF . 277/92 - P, do Dep . Euler Ribeiro Presidente da Comissão , s o licit a ndo a a p e nsa~ao d o PL . 2 . 765/9~
a es t e .
MESA

22 .07.9 2

Def e rido OF . 299/92 - P , do Dep . Euler Ribeiro , Preside n te da Comiss ão d e Seg uri da d e Soc i al e Fam í lia ,
~o l icitando t0 4 nar sem e f ei t o O ped i do de apens~gão fe it a através d o OF. 277/92-P.
Prejud icado o OF . 277/92 - p

1
CÂ MARA DOS OEPUT AOOS

PROJETO DE LEI

N.·

3 . 9 01

de 19

A U T O R

93

SEOAO D E SINOP SE

E M E N T A

Dispõe sob r e a preve nção do uso ind evido de drogas.

EDUARDO JORGE

(Proibinuo o

( PT - SP )

LI SO

pes so al de drogas com ação no Sj s tema Ne rv oso Ce ntral ) .

ANDAMENT O

----

COMI SS OES
PO DElii " ,/ilNATlVO
AI{ i~ JD 2 '1, illciso 11
(He s. 1 7/(9 )

08 . 06 . 93

--

Sancionado ou pro mulgado
~-------------

PLENARIO

Publicado no Ol arI a Oficiai de

Fala o autor , apres2ntando o projeto .
DCN 09.06.93, pâg. 12136, colo 01 .
V"tado

MESA
Despacho : As Comissões de Educação , Cultura e Despo rto ; de Sesu rid ade Social
P

Fnm íl ia . de De f esa Nacional; e de Constituição e Justiça e

Reda ção (Art. 5 4 - Art. 24 , 11) .
PLENARIO
02 . 0S.93

~

lido e va i a imprimir .

DCN 03 . 0S.93 , pag o 1 519S , co l. 0 1.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
30 . 06 . 93

Distribuido a relatora, Dep. ANGELA AMIN.

(AVOCADO) .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
09 . 07 . 93

Prazo para apresentação de eme nd a s: 09 . 07 a 15.07 . 93

COH! SSM DE EDUCAC?\O,
Wl . () H .

~)

3

CUL TURA E DESPORTO

Pr :1 zo p :"-" :Ip r ese ntnção de eme nd as : 09 . OS :1 11. OS. 93

•

Vl DE - VERSO .............. .
CI Ii

20

( A OIJlA

8

de

Razoes do ve to-publi ca das no

..

..
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CÂMARA DOS

I

DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 1.87:S, de 1991
Aprovados:

e

- o substitutivo da Comissão Especial ao PL. 1.873/91 ;
- as emendas de Plenário de nOs 1, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 17, 20 , 21 , 23, 32 e 33;
- a subemenda nO 1, oferecida à emenda de plenário nO 7;
- a subemenda nO 2, oferecida à emenda de plenário nO 13;
- a subemenda nO 3, oferecida à emenda de plenário nO 14;
- a emenda de Plenário nO 16, ressalvada a subemendél 4 ;
- a subemenda nO 4 , oferecida à emenda de plenário nO 16;
- a subemenda nO 5, oferecida à emenda de plenário nO19;
- o requerimento solicitanto a votação em globo dos requerimentos de destaque simples;
- em globo, os requerimentos de destaque simples para as emendas de Plenário de nOs 8,
18, 22, 24, 28 e 31 ; e para o art. 21 da emenda de Plenário nO 11 , objetos de destaques
simples.
- em globo, as emendas de Plenário de nOs 8, 18, 22, 24, 28 e 31 ; e o art. 21 da emenda
de Plenário nO 11 , objetos de destaques simples.
R eJelta
.. d os:
- as emendas de Plenário de nOs 2; 10; 11 , ressalvado o destaque ao art. 21 ; 12; 25; 26;

27· 29· 30· 34· 35 e 36·
- os §§ 1° e 4° do art. 25 do substitutivo da Comisssão Especial , objetos de destaque para
votação em separado, para sbustituir os §§ 1°, 4° e 5° do art. 25 da subemenda nO 2 à
emenda de Plenário nO 13;
- o § 1° do art. 25 do substitutivo da Comissão Especial, objeto de destaque para votação
em separado, para substituir os §§ 1° e 4° da Subemenda nO 2 à emenda de Plenário nO
13·,
Retirados:
I

I

"

,

- o requerimento de destaque para votação em separa jo da emenda de Plenário nO 1;

Prejudicados:
••

o Projeto de Lei nO 4.591/94;
a proposição inicial do PL. 1.873/91 ;
os Projetos de Lei de nOs 2.454/91 , 3901/93, 2.765/9:~ e 441/95, apensados;
as emendas de Plenário de nOs 7, 13, 14 e 19;

VAI AO SENADO FEDERAL O PROJETO DE LEI N° 1.873/91 .
Em 10.12.96
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Mo art Vian a de Paiva
Se retário-G

GER 3.1723004-2 (JUN/96)

ai da Mesa
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DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 45! ~1, de 1994

Prejudicado face"a aprovação do substitutivo da CO'l1issão Especial ao PL. 1. 873/9 1.

Vai ao Arquivo.
Em 10.12.96

Moz rt Via a de Paiva
Sec etário-G ral da Mesa
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cÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE lEI N" 1.873, DE 1991
(Do Sr. Ellaa Muradl

DilpÕe s ob re a ? reve~ c a o , o t ratamen to , a f isc a l izacão ,
o contro le e a r e pres s ã o do tráfi co il í ci t o e d o u so ~n
devido d e ent o rpecen~es e drogas afin s e d á o utras

pr~

vidências.

(~S

COMISS OES DE SEGU RI DADE S OC IA~ E fAM!LI A; E DE CO NS
TITUICAO E ~J STI CA E DE REDACAOl
o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPITULO I - DAS DISPDSIÇDES GERAIS

t dever de todas as oessaas , nacionais
ou estrangeiras, com domicilio ou sede no Pais, colaborar na Pt~
vençla do tráfico ilícito e 00 uso indevido de substância entorpecente e drogas afins.
ParáQrafo On1co - A Dessoa Jurídica Que, solicita da, nlo prestar, injustificadamente, a colaboraçaO prevista neste artigo ter' imediatamente suspensos ou negados quaisauer aux!
110s ou subvençOes da Uni3a, dos Estados, do Distrito Federai e
do~ Municípios. be_ como de suas autarQuias, empresas públicas
sociedades de economia mista e fundaçOes. sob pena de responsa bl11dlde da autoridade concedente .
Para os f1ns de~ta lei ser30 cons1dera
das substâncias entorpecentes ou drogas af1ns aQuelas Que assim
fore_ especificadas em lei, tratados ou convençOes internacio
nlls, Ou relacionadas pelo órg30 competente do Ministério da Saú
de. Imcube • Poiícia rederal,elaoorar normas de controle
e
listagens a respetto doS produtos Químicos utilizáveis na oreparlÇaO, exttaçlo. oroduç3o e transformaç30 de suost3ncias entorp~
centes e drogas afins.
Art . ~O

ParágrafO ,Q - Sempre Que as circusnt3ncias o e~igi
rem, deve ser revista a especificaç30 a oue se refere o ~caput
deste artigo, com exclus30 ou 1nclus30 de novas substancias en torpece~tes ou drogas afins.
Par'grafo 2Q - Incube ao Ministério da Saúde, através
de seus órg 30s esoecializados, e em conformidade com a pollti
ca estabelecida pelo Conselho rederal de Entorpecentes,
baixar
instruçOe~ de caráter geral soOre proibiç30, limitaç30. fiscaliz~çlo e controle da' orOduç3p, do comércio e do uso de substancia
entorpecente ou droga afim , ou de esoecialidade farmac~utica Que
a contenna, podendo a fiscalizaç30 e o controle serem delegados
a OrOlos congtneres dos Estados e do Distrito Federal.
Art.,Q - O Sistema Nacional de Prevenç30, Fiscallzaçlo, Controle e Reoress30 de Entorpecentes. é constituída
pelo
conjunto de Org3us e Entidad~s Oue exerc~m, nos âmbitos federal,
estadual e municioal, as atividades de prevenç30, fiscalizaçlo ,
~o ntrole e repress30 do tráfico ilícito ~ dO uso indevido de entorDecent~s e drogas afins. bem como as de recuoeraçlo de dependenteS,nos limites de suas atribuiçOes .

Par'Olafo único _ O Sistema Nacional de Prevençlo
Fiscalizaçlo e Repress30 de Entorpecentes é organizada e (or.a1~.nt e~estr uturado Dor decreto do Poder Executivo.

Art .4Q - Ao Co ns~l ho fea eral de Ent o roe c ~nt~ s , Orgia
c entra L do Si s t~ma Nacio nal de Prevençao, fi scalizaça o, Contra.
l e e R!pressao de Entorpec~nte s , co nstituído e organizada
oa
conforl1idade da lei, incumbe
oeeent n s e drogas afins .
Art.50
(
c om os Estaoos e Municíp i os,
a fiscalizaçlo, o co ntrole e
uso indevidO d~ drogas .

prOD o r a política na c ional de entor
fa cultaoo à Uniao celebrar conv~ni o s
visand o a orevenç30, o tratam~nto
a reor~ssao do tráfico ilí c ito e do

Parágrafo On i c o - PO dem os Estacas e MunlcIpios,
oara c s f1 ns d~st ~ ar t ig o e c ara atu açlo nos l i mi tes d ~ s uas r~ s 
o ~ct iv as áreas e co mo~tên ci a s, constit u ir e or9an1zar. na conf o rmidade da lei. Co nseihos de Entoroecentes.
Art.6Q - ~s autorldaoes sanitárias, ju diciári
as. peliciais e a l fandegár i a s devem organizar e mant~r estatlstic as, I eglstros e demais i n f o rmes, in erentes às respecti vas atividades , r~lacionadas com a orevenç30 . a fisclllzaçlo, o controle e
a reptess§o de Que trata esta lei, remetendo anualmente, ao Cons!
lha federal de Entoroecentes, os dados. observaçOes e
suo.stOes
entencidas pertinentes à sua aoiicaç30, b~m como a elaboraçlo do
relat l rio anual deste ao orgao Int~rnacional de Controle de Entor
oec~ntes .

Art.7Q - Ao Conselno rederal de Entoroecentes ,
às au t oridades ju diciárias ~ ao Mlnisterio Público é facultada
se"'prl Que entendida necessário, e i ndeoendentemente da instauraç30 di orocedimento oenal i nvestigatório ou JudIcial, reQuisitar
às au l oridades sanitárias ou fiscais a reallzaçlo de insoeçao em
e"'ore ~ , as industria i s e c o m~rciai s. estabelecimentos nosoitala
res, cle peSQuisa, O ~ ensin o . ou conq~neres. aSSim co mo OS servi
ço s m l ~ dicos e r arma c eutic os Que pr oOuZirem, v enoer~m, comprarem
consufl irem ou fo rnecerem s uostlncia entoroecente e arogas afins .
ParágrafO Primeir o - A instituiçlo ou autoridade
reQui 'iitante pode designar representante Ou técnico espeCializa _
do oa ·a assistir à i nsoeç30 de Que trata este artioo, ou, se for
o caso, c omparecer , pessoa lmente, à s ua realizaçlo.
Parágrafo 2Q - NO caia de fal!ncia Ou de liQuidaç 30 jJdlcial das empresas o u estaOelecimentos referidOS neste 8rti
go. OJ de QualQuer outro em Que existam substâncias entorpecentes
e dro~as afins, Ou especialidades farmac~uticas que as contennam
incumle ao JuIzo perante o Qual tramite o resoectivo procedimen
tO.Drlmover a imediata l acraç30 de suas instalaçOes, o rdenando
à
autoridade sanitár i a em l e i desiQnada a urQente adoça0 das medidas
necessárias ao recebiment o , em deoósito, das subst~ncias entorpe _
centes, drogas a f i ns ou especialidades farmac~uticas arrecadaoas .
ParágrafO )Q - A venda em hasta oública de espe c l
alidaje farmacêut ic a arrecadada neve ser realizada com a
p resença
de relresentante da autoridade sa~itária atuante na lrrecadaçao .
ParágrafO 4Q - Oa li c ltaç30, em nasta pública
s ó poje participar pessoa física Ou j u rídica reQularmente haoilit!
da na área esoeclflca Que comprove, antecipadamente. o uso
lIcito da subst~ncia ou produto Que oretenda arrematar .
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SEÇAO 11 - 00 TRATA MEN TO

OA PREVENÇ AO E 00 TR ATA MEN T:
Ar t.1) - O de oe ndent e oe s uostinci as ento roe ce ntes
e dro ga s afins f ic a su j eit o às me d i das pre v i st as nes te Ca oít u l o

SEÇAO I - OA PRE VENÇAO

SeçA o .

Ar t .8 0 - I~ cumoe a o s Co ns e lr : s ~e E~~o r o e c en tes
di funai r , oo r tooos OS mei o s ce co munlc a Ça O. ÕS ~ea l ca s t omada s
c ar a a orev e nÇ a o do t r âfi co i l íc i t o e ao u SO ~~ ~e vICO d e s uO sta n
e ias ent o r oe c e ntes e o r a gas a fin s .

Pa rá g ra f o Oni c o - As meaicas ~ ~ ~u e tra t a e st e
a rt igo ooo era o se r e f etiv a das. t amOem Dor oe SS:3S. e ~ : i o a a es DUOllc as ou c ri vadas. devio ame nt e au t o rizaaas a e.: s Co ~s e lhos
vis an dO es c l arec im e nto s oore ~s efeit o s e cons !:~é nc :as dO
in devic o Ce aroga s.

Art .15

- O trat ame nto 500 re gim e de l nternaç 30 hos

oi ta l a ~ é oe r igat ó r i o Qu and o o Qu adr o c lí n i c o 00 deo en a en t e ou a na -

tu reza de sua s manifestaç Oes oSlcoo a t o l ógicas o e xigir .
uS O

Art . 90 - s a o or ololo05, em tooo : ~e rr~ tó r l0 nacia
nal. o ol a n ti o. a cul t u ra . a c ol he ita e a exolo ra ; ~ o se~ oe r mi ssao
l egal, de to das as o lantas das Duais oa ss am s e r ! ~ :r a icas su ostan_
e l as ent o roe c e n te s , incluíd a s na li s tagem dOS orç a:s CO Mi nis teri o
da Saude .
Parágra fo 10 - as o l a ntas oe au e ~:a t a e st e artig o
de vem s er de st r uí das oel a s auto r id ace s ooliciais e ~ 5 eº~ l c a à su a
loc ali za ç 30 e as Or ovidência s ln cisoe ns a ve l s ã ~ =! :e C : ~ .3 dOcume n_
:aç 30 . ( Ar t.5 1 e oara g ra fos J .
Parágraf o 20 - A e rra cicaç 30 da s ::ant as ce
Que
t rata e st e art i go far-se-á ce ma c a na o o re judici a : ao ~=os s i s t e
ma , l evando-se em c on t a a o reser va ç 30 gen et ica c ; s esc ~ :! e s e
00
me i o amOiente .
Parágraf o ) 0 - As terras em Que (c :em
cu ltivadas
tais plantas s erao, mediante oroced im e n t o adequa:::::. exor c priadas em
c onformidade c om O dispost o no art. 24 3 "c aput" Ca : c ns : ::u iç30 fe_
deral, ressalvada a Ooa fé do pr opr i e tá r io Qu e na : e s t e j a n a
sua
posse diretd .

Art.

Art. 14 - as reo e s dos s er viços de s a ude dos Esta _
005, d ) Distrit o f ed e ral e dO S Municíoio s Ce vem co nta r c om pr ogr am a s
~s oe c i fi co s a o t rata me nt o de decendent e s de s u cst ~ ncias e n t o rce c en
t es e o rogas a firs , a Que esta lei se re f ere .

10

Para extrair, p r oduz i :. fa cr: : ar, tran!
formar, preoarar, possuir, manter em deo ó s ito , lrr: ::-~a r. e xoortar,
reexportar, remeter, t ransc o r ta r, excor, o f e re c e: . v en~ ~: .co mprar ,
trocar, ceder wu adquirir, c ara Qua lOu er f im, s u cs:~ nC~5 S e n torcec entes Ou orogas af i ns, Ou oroduto cuí mico C estl ~ a: o a su a orecara
ç 30 , é ind i scensável lic en ç a da a u t o r idad e s anita :: a ~ ~ :~m oida oe
c oncedê -la , oos er vadas a s de ma IS eX I gênClas l e ga: s .

Parágra fo 10 . ver i f i caoa a desne c essidade de i nt er
naç3 0 , s ubmeter +s e _á o deoende n t e a t ratamento em regime amOu lat o r i ai, COII a ssi stê nci a mé di c a e 00 serviço socIal .
Pa rágra fo 20 - Os estabelecimentos hospitalares,
pu bl ic }s Ou par ticul ar es, Que re c eeerem deoendentes para t r a tamen
to , de /em e nc aminha r ao Cons e lhO fed era l de Ent o roecente s, a t e o
d ia 10 de c ada mês , ma pa e st atístico dOS casos a t endidos n o
mê s
anteri u r, com a ind i c aç 30
00 Có digo da doença , s egund a a c l a ss ific a (;30 ao r ovaoa oela Or ganiz a ç 30 Mundial de Saude , ve dada
me n ç 30 ao nome 00 oa c iente .

a

Pa r ágr a f o 30 - NO c aso de in ternaç30 Ou t r a tame n
t o amOtll at or i al po r a rd em JUd icial. deve s er feita a co mun ic a ç 30
mensa l so ere o es t ada do oac ien t e a o ju ízo comoetente, Qu e
dará
c iê "ci . ao Ministé r io Pub lic o .
CAPI TULO 111
005

CRIME S

E

OAS

PENA~

Art .16 - Im portar Ou exportar, remeter, p reoe _
r ar , PIo duzir, fa br ic ar , adquir ir, vender, exoor à venda Ou a fere
c er, a j nda Que g r a t uit amente , t e r em depósito, transoortar, tra _
zer co r si go , gu ard a r , pres cre ver, ministrar ou entregar, de QualQuer (erma . a co n sumo , s ubstância entoroecente ou drogas afin s
s em aut or l za ç a o ou e m des aco ro o co m determlnaç30 legal ou regulamentar .
Pena - reclus3 0 de seis a oui nze an o s e cagament o de c em a t rezen
tos e s es s enta d i as - mult a .
Parágra f o 10 - Nas mes mas c e nas inco rr e Que m. in

Parágra fo Un i ca - ~ d iso e nsada c õ ~.l~! - ::a pr e v~ s
t a neste art igo;
1- a aQuisiç3 0 de me o i c a ment os ~«çlan t e ~ res c riç3 0
médica, de acordo com os pre c e ito s l e ga is e re guia ~~n t are s :
11- a venoa de c r Oduto Químico em c ~ ~ u e -a a u antidaCe necessária à consecuç30 de fin aliaade líc ita .
Art.11
Os dirigentes de estace l ~:ilf\el"'': -: c e ensino Ou hospitalar, Ou de entldaoe social , cu ltural. ~'!:re3: :v a, esoor
t iva ou Oeneficlente devem adotar, so O orientaçao t ~ : ~ ic a ~o s Consel hos de Entorpecentes, ou de outr o Orgao do S I s tema ~ aci:-al Oe P revenç30, flscalizaç30 e Recressao de En t o rce c ente s , a: a ~ a. co nferida
essa atribulç30. todas as medida s nece s sar i a s à o r~ . ~ ~ ça ç: c tráf i co illcito e dO uso indevido de su estânc i as e nto roe : ~" te~ ~
d roga s
af in s , no reci n t o-=, e s ua a t i v ida-de .
~ rt. 12
- Nos pr og ra ma s do s cu rs o s :! ç: : - aç a o
ae
p r o fessores de vem s er i nc l uí dOS ensi name nt o s refer e- :'! 5 = 5~ es tâ nci as entorcecentes e o rogas af in s , a ara Qu e poss am S E:
::3f"Os mi t ioos
com a impresc in dí ve l ci ent i f ici daoe .

~ arágraf o Onico - No s p r og ra ma s oe : ~~:: :. lnas

oa
a rea de c iências naturais, int egrante s aos cu rr ícu~: ! ::! :J r so s de
primeiro e segunda grau, i nclulr-se-3 0 . o cr i gat o ria~e" t !. : on t os Qu e
e f eitos
oOJetlve m a oreve n ç30, o esclareciment o oa natureza'! ocs
das suestâncias entorpecentes e arogas a fin s e do s "~ t oo o s u t i liza _
dos para a induç3 0 à deoendência .

1- im porta . exp or ta. remete , prOduz, f a bri ca
venoe. ex oOe à veno a ou of erece, fo rnece a i nda Que gratu i tamente ,
t em e m :le pós i t o, trans porta, t r a z c on s i go Ou gu arda mat i! r i a- pr ima, i nSJ mo ou arOdut o Qu ímico des t i n ado à preoaraçao de 5uostâ n _
~ ia e n t Jro ec e nte e o r og a s afins, Ou Que po ssa para es s e f im
s er
empregaJo.
11- semeIa, cul tiva ou faz a colheita Oe oiantas
destinaJas à o repara ç a o de su Ost~ncia entorpecente e arogas afins

listaoa s oel os Or gAos comoetentes 00 Minlstório da Sàúde . ,
Parágraf o 20 - Nas mesma$ cenas i ncorre, ainda,~ :
1- Ind uz . in st i ga, ou auxil i a alguém a usar su Ostân_
ci a e nt )[ ce c e nte e drogas a fi n s .
11- Utiliza l oc a l c e Qu em tem a orooriedade, po sse
aamin is . r a ç 30, gu ar oa ou vigil ~ nci a, ou consente Que outrem

oele

s e u t il ze. aina a Que g ra tutitam en t e, paLI tráfic o 111 clto de
tân c i a I' nto r oec e nte e o r og a s afins .

Su Os-

11 1- Fao r i c a, tem em dec ó sit o Ou vende i ndevidamente .,
so lve nu 5 inal a ntes i neO rl a n t e s Ou prOdutos Que os c ontenham e medi
c ament O! c on tr olados oel o Or 930 competente do Mini s tério da Saude .
IV- ContriOui de Qualquer forma para incentivar

difunoiI o uso indevioo
cente OL drogas afins .

Ou

Ou

o t ráfico ilícito oe sUb'tOnei. entoroe_

..

Art.17 _ rabricar. adQuirir. vender. imoortar , ex
portar, transportar, fornecer ainda Que gratuitamente. possuir
ou

Art . 2A

- As oenas orevistas r1Ci"5ârtigos 16. 17, 18

19 des:a lei aumentadas de

um ~

e

a dois terços:

guardar maquinismo, aoarelha, instrumento ou Qualquer oojto destin!
1- no c aso de reincidência;

do à fabricaç3a, preoaraÇao ou transformaç30 de suostância entoroec ente ou aroga afim, sem autorizaç30 Ou em desacordO c o m Oeterminaç 30 legal Ou regulamentar.
Pena - seis a Quinze anos de reclus30 e oagamento de 100 ( cem )

11- no c aso de tráfico com O exterior ou de extraterri-

torialidade aa lei penal:

a

360 ( trezentos e sessenta ) dias-multa.

Art. 18 _ Associarem- se duas Ou mais oes sa as c ara o
fim de praticar. reiteraoamente ou n30 . qua l ou er aos cr i mes orevistos nesta lei , exceto o crime previsto no artigo 22 .

111- Qu andO, dada a natureza , a orac:edência Ou a Quantid!

de da s ubstânc i a entorpecente Ou aroga afim apreendIda, as
circ unstâ ncias d o f a t o e os antec~tes do agente evidenciarem envol
vi mento com o tráf i co il í ci t o o rganizada, nacional ou in ternaci o nal;

IV- Qua n dO o agente ti ver praticado o crime,

orevalece~

do-se. de funç30 pu o l i c a ou, mesmo Que nao exercendo funç30 oubl!
Pena - seis a dez

anos de reclus30 e pagamento de 20 0 ( duzentos ) a

360 (trezentos e sessenta ) dias-multa.

Art. 19

- AdQuir i r, receber Ou oc ul tar bem ou val or sabidamente provenient~ ce tráfico i l íc1to oe substancia entorpecente Ou aroga afim, bem como transformá-lo, aissimular sua ori gem, aestino, propriedade Ou transferência .
Pena' - seis a Quinze anos de reclusao e oagamento ae 100 (cem )
a
360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Parágrafo lQ - Nas mesmas penas incorre Quem instiga,
Influi , ou ae Qualquer forma co nc orre para o ue terce i r o c e ooafé aaQuira, receba Ou oculte bem Ou val o r proveniente oe tráf i co ilícito ae substancia entorpecente e oroga afim.
Parágrafo 20 - Adauirir Ou receoer oem proveniente de
tráfico ilícito de droga, que, pela desprooorçao entre o valor
e O oreço, ou pela conclçao da oessoa Que o oferece, se
deve
pres umir obtido oor esse meio criminoso .
Pena - detenç30, de dois a seis anos, e pagamento de
ouenta) a 100 (cem) dias-multa .

sq

( cin -

c a , desempennar mi ss30 de guarda e v igilância:

v- se visar ou at1nqir menores de dezoito anos, ou pe!
soa qle tenha, por Qualquer c ausa, diminuída ou suprimiaa a c apa
c iade de discernimento Ou oe autodeterminaçloj
VI- se Qualquer dos atos de orepsraç30, execuç30 ou co~
sumaç:o ocorrer nas lmediaçOes Ou no interior de estabelcimen
ta de ensina ou hosoitalar, de sede de entidade estudantil, soei
al, clltural,recreltlva, esportiva ou beneficiente, de local de
traba l ha coletivo, de estacelecimento oenal ou de recintó eM ~ue
••
s e re illizem esoetáculos ou diversOes de QualQuer natureza e se_
ore j u . lo de interdi ç 30 do estaoelecimento comer~ial.
Art . 25 - Nos casos de 1nfraçAo aos artigos 16, 17 ,
18 e 19 desta Lei, o j uiz pOderá deixar de aplicar a cena ou reduzila de um a dois terços QuandO o . agente noticiar efical_ente açlo de
bando ou quadri l ha por ele integrada ou nlo, prooiciandO açao oenal.

Art.26 - O condenado por infraçao do disposto nos
arts . 16, 17, 18 e 19 desta Lei, exceto na hipótese dO art . 25. deve
c umpr J r a pena orivativa de liberdade inteQralmente em regime fechado, 'l Idado o livramento condicional .

Art.20 - Prescrever ou ministrar , c uloosamente, o mé
dica, dentista, farmacêutico ou profissior.al ce enfermagem,SUb!
t a ncia entoroecente ou droga afim, em dose evidentemente maior
que a necessária, ou em desacordo c om determinaç30 legal ou regulamentar.
Pena - detenç30 de seis meses a o o is anos . e pagamento de

30

( trinta) a 100 (cem) dias-multa.
Art.2 i
Quen2

Q u~ntidad~

d~

Ceder . em oc asi30 unica e gratuitamente , p ~
~ u ostàn ci 3 en t o rpece n te ou or oga af im a otS

CAP !lULO

rv

00 PROCEDIMENTO PENAL
SEÇAO I - OAS REGRAS GERAIS.
Art.2 7
o orocedimento relativo aos orocessos oor
c rime :. definid os nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capitulo,apl!
c anOa ·s e suosldiarlamente a s aisoosiçOes do Código ae Process o Penal .

soa de seu estreito re l aci o nament o oara ju ntos a c onsumirem .
Pena - detenç30 de dois a oito anos, e oagame n to oe multa
100 (cem) a 200 ( duzentos) dias-multa .

de

Art . 22 - Adquir i r , r eceoer. g uaroar . ou trazer co ns,!.
go, em oeQuena Quantidade, para u so próorio, s u ost~nCl a e n toro~
cente Ou aroga afim, sem autorizaç30 ou em oesacordo c om aeterminaçao legal ou regulamentar.
Pena - detenç30 de 3 ( três ) meses a 1 ( um ) a no , e oagament o
la (trinta) a 60 (sessenta) dias,multa.
Parâgrafo 1; -

de

Se o agente oraticar o c rime previsto

neste artigo em ocasiao única fica sujeito a oena restritiva de
direitus e oagamento de multa orevista .
Parágrafo 2; - E isento de p~ n a o a gen t e Qu e, tendo co
metído crime previsto neste artigo. e : a, a o mesmo t emoo da açao,
Ou
inteiramente incapaz de entender o c aráter i~i: i t o do fat o
de determinar-se de acordo com esse entendiment o, em razao
de
de pendência grave, comprovada oericialmente, l moondo-se- l he tratame nto ambulatorial Ou outro adequadO.
Qu e
Art .2 3 - Violar , de Qua l quer mo do. o si gilo a e
trata o art . 28 desta lei . .
Pena - aetenç30 de seis meses a d o is anos ., e pagamento ae
la
( trinta ) ; 60 (se-ssenta ) dias-multa, s em ore j uízo das sançOes ad
ministra~ivas

a Que estiver sujeito o i nfrator.

Art. 28 - Ressalvadas as prerrogativas do Juiz , do
Minis :ério Publico, da autoridade policial e do advogado, na
forma
da le 'lislaç30 em vigor , devem ser mantidos sob sig110, os registros,
do cum.!n tos ou oeças de i n f o rmaç30, tle" como os autos de ori5:1o
em
f lagrtnte e de in Qu~rito o o licial para .80uraç30 de crime
definida
nesta Lei .

c rité ~ io

Parágrafo \Jnico - In~~aurada a açao penal, fi c a a
ao juiz a manutenç30 dO sigilo a que se refere este artigo.

Art . 29 - Para e~eito ne caracterizaçlo
defin l dos nesta lei. a autoridade atenderá à natureza ou
ae da substanc i a apreendida, ao local ou às CondiçOes em
s envo l veu a açao criminosa, às circunstAnclas da oris30,
a conjuta e a o s antecedentes bo agente.
SEÇAO 1 1 -

Oos c rimes
Quantida
Que se de bem
c omQ

Da fase pre-processual .

Art . 3D - Ocorrendo pris30 em flagrante, a autoridade
policial dela fará c omunicaç30 no prazo de 24 horas ao .Juiz comoet ente , remetenao- l ~e uma c óoia do auto lavrada .
Parágrafo 10 - Para efeito da lavratura do aUto
de
pris30 em flagrante,no tocante à materialidade do crime, é suficiente laudo de constataçao da natureza da suost~ncla, flr~adO
por

4

perItõ -orlcTãl ou, na faCta deste, por ôessoa ICOnea, escolhlCa
preferentemente, entre as Que tenham nabl11taçao técnica.
Par'grafo 20 - O perito Que subscrever o laudo
a
Qu e se refere o parágrafo anterior nao fica impeaido de oarticipar
Ca elaboraçao do lauCo ceflnltlvo .
c oncluldO
Art.)1; - O inquérito ooliclal deve estar
no prazo de Quinze dIas, se o indiciadO estiver preso, e oe trin ta~ QuandO solto.

par'grafo ~nico - Os Dfazos a oue se refere este 8rt!
go podem ser ,duplicados cela juiz, meCiante ceciCo justiflcaCo Ca
autoridade collclál .
Art.32 - A autoridade oollclal. mencionanoo concreta
ment e as circunstâncias referidas na artigo 29 desta Lei,
deverá
Justificar, logo após a lavratura do ato, 35 razOts Que a lev aram
~ classlflcaçao legal dO fato .
Art."
- Findo O crazo estabelecido no artigo 31
os autos de Inquérito collclal devem ser remetidos a juí zo,sem pr~
JuIzo Ce reallzaçao oosterlor Ce outras clllg@nclas destlnacas ao
esclartcimento dO fato, inclusive a elaboraç30 do iaudo de exame
toxicol6gico t, se necessário. de deoendencia, cuja
apresentaç 30 pode dar-se at~ o dia designada oara a audiência de inst ruç30
e julgamento.
SEÇAO 111 - O. 1nstruçao criminal.
Art.34 - Recebidos 05 autos de inquérito policial em
Juizo, devt ser aberta vista ao Ministério Público oara, no orazo
de 10 (dez) dias, oferecer denúncia, arrolar até cinco
testemunhas, reQuerer as dillg~nclas e, se entender cabivel, a susoens30
do processo no caso de lnfraç30 ao artigo 22 caso o réu seja ori m'r10.

Par'orafo Onlco - Para o oferecimento da denúncia
suficiente, no tOClnte à materialidade dO crime, o laudO a Que
rerere o parágrafo 1., do artigo '0.

é
St

Art .'5 - Recebida a oenúncia, O juiz, em 24 horas
ordenará a citaçlo Ou reQuisiç30 do réu e designará dia e
hora
cara o Interrogatório Que se r·ealizará dentro dOS 15 ( Quinze) dias
seguintes.
Parágrafo Onico - Se o réu nao f o r encontrado
endereços constantts aos autos, o j uiz determinara a citaç30
edital, com prazo de 5 (cinco) dias.

nos
Dor

Art.36 - No interrogatório, sendo o réu acusado
de
infraç30 ao artigo 22, o juiz indag ar á sobre eventual decendên
cia e, em caso de resoosta oositiva, Sabre seu orooósito de se tra
tar convenientemente, advertindo-o para as conseouências de
suas
declaraçOes.
Parágrafo tJr'lico - Se o réu, acusado de infraçao
ao
artigo 22, admitir a cratlca'do delito, mas nao se declarar dependente, será indagado sOOre seu prOPósito de n30 mais se utlllzar
de subst3ncia entorpecente .

Art.3 7
InterrogadO O réu,ou declar ada revel, será
aberta vista à defesa cara, no prazo de 5 ( cinco) dias,
of erecer
alegaço~s preliminarts, arrolar testemunhas ate o máximo de 5 (ci~
co) e requerer as diligencias Que entender necessárias.
Havendo
mais de um réu, o prazo· será em dobro e correra em cart6rio .

Parágrafo 10 - Se o Ministério Público reOuereu a sus
pens30 do processo e o réu, ao ser interrogada, manifestou prop6sl
to de realizar trataMento Ou de n30 mais se utilizar de suostancia
entorpecente, a defesa deverá se manifestar a respeito,dizendO se
concorda com o pedido .

Parágrafo 2. - Se nao houve peCICo Co Ministério Pú _
blico, mas o réu, ao ser interrogado, manifestou orooósito de realizar tratamento ou de nAo mais se utilizar de 5ubst~ncia entato!.
cente. a defesa cOderá requerer a suspens30 dO crocesso,
senda
a resoeito ouvido o Minist~rio Púhlico.
Art. 38 - Argulda na defesa prévia mat!ria orelimi _
nar, deve ser doerta vista ao Minist!rio Públi c o, pelo prazo
ae
5 ( ci nco ) dias , oara manifestaç30 .
Art.3 S - Em seguida. o s autos ser30 conclusos
ao
J uiz oara, no crazo de cinco dias, Drof er ir despacho saneador, no
Qual jecidirá a respeito de mat~ria creliminar, do cedidO de sus _
pensa) 00 processo e das dilig~ncias requeridas ce l a defesa, indis
pensá~eis ao j ulgamento do feito, designando, cara um dos oróximos
40 ( QJarenta ) eias, audiência de lnstruçAo e julgamento, notifica~
ao-se o rel' e as testemunnas, intimando-se O aefensor e o Ministér i o Piblico, bem como cientificanao a autoridade collcial sobre a
necesiidaae de remessa dos ~ de exame toxico16g1co e os órg30s
dOS QJalS aependa a remessa de oeças ainda nao constantes
dos
autos .
Pa rágrafo 10 - Dete rminada a susoens30 do processo pe
lo orlZO de dois anos, o rêu assumirá comoromisso de se tratar Ou
de na) reiterar no uso de subst3ncia de entorpecente, sendo advertido je oue, em caso de nAo honrar o compromiSSO, O felto terá seguime " tc. podendo entao ser SuOmet idO ao exame prev i sto no paragr!
fo se ~ Juinte. DecorridO o períOdO de dois anos, sem descumorimen
to da compromisso, o processo será extinto. Durante o prazo da SuS
pensa u nao corre prescr iça0...
Pa rágrafo 20 - Caso haja necessiaade de exame
de de" enoência toxlcológlca, o Juiz dará ocortunlcade ~s ca rtes
para ,Ipresentaçao dos Quesitos, em cinco dias, designandO a audi
~ncia de inst ruçA o e julgamento para um dos 60 ( sessenta )
dias
segui ll tes, devendo o laudO ser ju ntada aos autos até a data
da
audie llcia.

Art.40 - Na audl@ncla de Instruçao e julga
menta serao inauiridas as testemunhas, dando-se decais a pal a _
vra, :.ucessivamente, ao Org30 do Ministério Público e ao defen _
sor dC! rêu. pelo tempo dt 20 ( vinte) minutos para cada um, prorrogáv l' i s por mais de 10 (dez) minutos, proferinao O J uiz, em seguida a sentença .
Parágrafo 10 - Se o J uiz nao se sentir n abil i tado i j ulgar a.e lmeOd.ato 8 causa, ordenará Que os autos ln e se j a m
c anc il sos oara . no orazo de 10 ( dez) dias. profer i r s enten ç a .
Parágrafo 20 - Caso nao tenno sid o ju ntadO a os
autos o l auda de exame t oxicológico. Ou de depenaência, o j uiz.
aoós Cuvlr as testemunnas, marcará outra data para a continuaça o
da au ci ência, no orazo de Quinze dias .
Art. ~1 - AO isentar o ~cusado de pena,
nos
termo ! da art.22, earagrafa 2 0 , o juiz determinara, na sentença ,
Que ele seja suometido a tratamento médico ambulatorial.
Parágrafo 10 - O juiz será i nformado, a
cada
3 (tr~s ) meses,a respeito do tratamento e da evoluç30 00 Quaoro
clInico 00 acusada.
Parág rafO 20 - Após o decurso de dois anos
será nec essariamente realizada exame de verificaç30 de recuperaç30 do agente, Se nda ::Iue O j uiz, se comprovada per i c ialmente
a
recuperaç30, OUViD O o Ministério Público, deve determinar o encerrament o dO processo .
Parágrafo }O - Antes do ceríodo de dois anos ,
o exa me referida no paragrafo 20 pOderá ser realizada por determinaça o do ju i z, a e ofício, ou em atenç30 a requerimento do M1nistérlo PubliCO Ou Oa defesa.
Parágrafo 40 -Se o agente frustrar, de Qualouer mo
da, o tratamento ambulatorial, Ou vier a ser nOvamente processa
do por crime previsto nesta Lei, ou, aind8, se 806s dois anos, n30
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ricar comprovada a sua recuoeraçAo, o juiz POde determinar Que
o
tratamento seja reito em regime de internaçao hospitalar, por te~po

parágrafO llnico - A cOllpet~nciar'ecur5al, nesse
caso. é do Tribunai Regional Federal .

nAo suoerior a um ano .

Inicio
Pa rágrafo 50 - Se. após} (tr es ) anos ao
do tratamento ambulatorial, n30 for realizada o exame a Que se refe
re o oarágrafo 2 Q . , ou nao vier a ser determinadO regime de interna
ç30 hosoitalar, a processo será extinto.
Art.42 _ Caberá o seauestro preventiva dos bens
do indiciado Ou acusado se nouverem indícios veementes de sua pro-

veniencia illcita.
Parágrafo ~nlco - O Ministério Pública oeve,desde logo. peair a seauestro oreventivo dos bens do indiciaoo Ou ac~
sado. OOCendo contar com efetivo auxílio dOS orgaos Oa Receita federal e InstituiçOes financeiras Oficiais. a fim de ser realizado
minucioso levantamento de sua situaç30 econômica-financeira .
A·rt.43
O juiz .. determinará, na sentença,
a
confisca ae bens de valor econômico apreendidOS em aecorrência do
tráfico ilícito ae entorpecentes e, ainda, o perdimento dOS
bens
Que a conde na ao oor intraç30 aos artigos 16, 17, 18 e 19 desta Lei
tenha auferida ou adquirido em decorrência de sua atividade crim!.

Art.47 _ Nos casos de conexAo ou de contin@n ci a e il tre os crimes definidos nesta Lei e outras infraçOes oena15,
o prol:esso deve ser o previsto para a infraçao mais grave, ressal
vados os oa competência do Tribunal do Júri e de jurlsdiçOes esp!
eiais .
Art.48 - O c ondena ao oor infraçAo do disoosto
nos arts . 16 . 17, 18 e 19 desta lei nao poderá apelar sem reco
lher -, e à prisao .

CAPITULO V
DA

COOPERAÇ~O

INTERNACIONAL

Art.49 - Preservaoas a soberania nacional,
a
orde" pública e os Dons costumes, o Governo Brasileiro
oo derá
orestar a necessaria cooperaç30 a outro País, se~ nenhum Onus
Quan c o solicitada oara:
1- produçao de oravas;

11 - exame de oOjetos e lugares;
111- informaç30 soore oessoas e coisas ;
IV- oresenç a tem oorarla de pessoa presa.

nosa .
Parágrafo

10

_

Incumbe ao acusaao orovar, duran-

te a instruçao. a origem licita aos Oens.
Parágrafo 20 _ Os bens havidos na forma deste ar
tigo ser30 vendidOS em leil30 Ou utilizadas em espécie, devendo o
Juiz criminal destiná-los com observância doS seguintes critérios~
a- se a aoreens30 decorrer de atividade da Polícia federal. metade'; 1/ 2) será a ala destinada e a outra metade (1/2)
ao CONFEN (Co nselho Federal de Entorpecentes);
b- se a aoreens30 decorrer de ativ i dade d~s oolIci
as estaduais, metade (1/2) será a elas destinada e a outra
met ade
(1/2) ao CONEN (Conselho Estadual de Entorpecentes) que
rep assará
parte aos COMENs (ConselhOS Municipais de Entorpecentes).

cuj as
oecl, raçOes tennam relevância cara a cecisao de uma causa;
V- facilitaçao do traslado de testemunhas;
VI- outras formas ae a!sistência oermitidas oela
leg1:.laçao em vigor.

Parág ra fo 10 - A solicitaç30 de que trata este
arti qo será dirigida ao Ministério da Justiça. Que a remeter'
Quando necessária, à aoreciaç30 do Orc;ao Judiciário competente O!
ra dl!cidir a seu respeito, ou a encaminnará ., autoridade capaz de
atenlê-la.
Parágrafo 20 - 530 requisitos da solicitaçao:
1-

o nome e a qualificaçlo da autoridade solici-

tante;
Parágrafo 30 - E vedado aos Conselhos a utilizaçAo
ser
dos bens apre!ndidos para automanutenç30. devendO os mesmos
aproveitadOS na conformidade do artigo 52 desta Lei.
Parágrafo 40 - Havendo risco ae deterioraç30
do s
bens aoreendidOs ou seauestradOs , a jui z criminal OOderá orovidenc!
ar o lei130 Durante o orocesso, fic ano o o valor aouraoo em oeoósitu
lupicial com atualizaç30 monetária .
Parágrafo 50 - Sendo o reu absolvido, os bens se Questrados. Ou o valor deles aourado em leil30. ser30 a ele devolvi
dos.

11-

o oOJeto e o motivo da solicitaçDo;
a descriç30 sumária do Procedimento em curso

111no raís solicitada;
IV- esoecificaçao oa assistência solicitada;
v_ a documentaç30 ino!soensável ao esclarecimen
to ( a solicitaç30, QuandO for o caso;

Art . 50 - Para a con secuç30 dos fins visados ne~
ta tei, deve ser mantido e instituída um sistema de comunicaçOes
apte , a facilitar um intercambio rápida e seguro de
informaçOes
SOQ l e o trafico ae entoroecentes e arogas arins com Org30s co ng!
neff 'S oe outros oaíses.

Art.44 - E efeito de condenaç30 oerder o naturali
zado, co ndenaao cor infraç30 aos artigos 16. 17. 18 e 19, a naciona
lida0. orasileira.

CAPITULO VI
OISPOSIÇOE S

Parágrafo ~nico - O juiz, transitada em jul gada a
sentença condenatória, ofici ara ao Ministro da justiça para o cance
lamento da concess30 da naturalizaç30.
Art. 45 - E oassível de eXPulsa0. na forma
da
de finidos
leglslaç30 esoecífi c a, o estrangeira Que cometer c rimes
nos artigos ' 16. 17, 18 e 19 desta Lei, aesde oue cumprida a condena
ç30 imoosta, salvo se o interesse nacion al recomendar sua expulSa0
imeoiata .

FINAIS

Art.51
To dos 05 ertoroecentes , e dro08S afins
oor in fraç30 desta Lei. ressalvado o disposto no Parág;afo 20 Oeste artig o. oeve m ser cestruídos oeta autoridade p~
lic la1, mediante autorizaçao jud icia:. na presença de reoreser. tan:e do Ministério Público. assistio= C~r perito da área .

aOr t ~endidos

Parágraf o j ç - Oocumenta-se a ocorrência mediante t. ermo anexaoo aos autos 00 inQuér:':c oolicial. Ou. se f o r
o
cas). da a ç ao oenal.

SEC A0 v - Outras disposiçOes orocessuais.
Art. 46 - O orocesso e o julg amento de crime
oe
tráfico com O exterior caoem à Jus tiça Estadual, co m a
in tervenÇao do respecti vo dO Ministério Público, Quanoo co metido em comarca
em Que nao instalada vara da Justiça federal.

Parágrafo 2Q - Para comprovar a materialidade da
in fraç3o. a autor1dade oolici al devera manter 500 sua guarda,até
o transito em ju lgadO, Quantidade suf:ciente da substlncia entor
oecente ou droga afim. devidamente esoeciflcaoa no termo orevisto no oaragrafo anterior.
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Par'grafo
Procede-se do _esmo modo
QuandO
.e tratar de culturas ilegais de plantas psicotrópicas, colhen _
do-se, apenas, Quantidade suficiente à reallzaç30 do e_ame oericial, destruindo-se o restante; conforme parágrafo l Q , do art.9 Q ,
desta LeI.

Art.57 - Esta Lei entrará em vigor nOventa
~las
após a sua DUblicaçao, revogaoas as OisPosiçOes em contrário, especlal.ente as Oa Lei 6}68, Oe 21 Oe outubro Oe 1976.

Art.52 - - Todo e Qualquer bem aoreendido em decer
será
de tr'flco Ilicito de entorpecentes e orogas a f 1 ns
confiscado e reverterá em benefício de instituiçOes e pessoal especlallzados no tratamento e recuoeraÇao de aeoenoentes e nu aparelhamento e custeio de atividaoes de flscalizaç30. c ontrole. orevenç§o e repress30 ao crime Oe tráfico oessas substanclas .
renc~a

JUSTIFICATIVA

A elaboraç30 do presente Projeto Oe Lei tem como base
a

Par'Qrafo 10 - Após a apreens30. esses bens deveria ser depositados judicialmente e entregues a custódia de Org30s
Federais ou Estaduais Que atuem na área de entorpecentes. comunicando-se o ocorrido ao CONFEN e ao respectivo CONEN.

Lf

i 6368 oue cHspOe sobre medidas de prevenç30 e reoress3 0

ao

trá l ico ilicito de subst3ncias entorpecentes Ou Oue determinem Oe~en(encia

Oe

fisica Ou psíouica. publicada em 21 de outubro

Parégrafo 20 - O juizo campetente para processar

PassadOS Quinze anos de sua efetiva publicaç30 e oro-

e julgar o delIto pOderá autorizar o uso dos bens aoreendidos
sempre Que necessário para a prevenç30, flscalizaç30. controle e
represslo dos crimes definidos nesta Lei. ou oara a sua conserva
çlo, at~ o trAnsito em julgada na sentença.

mul q aç30 e baseaoos nos princíoios estabelecidOS oela nova Constituil ;30 brasileira, entendemos se fazerem necessarias algumas modl mo lde s

ficaçOes e adeQuaçOes com vistas a uma atualizaç30 e nos
de nossa realidade atual .

Art.5} · _ Os Tribunais oe Justiça aos Estaaos e
Distrito Federal, nas caoitais e grandes centros uroanos.e ODser
·vado o artigo 125, parágrafO 10. da Constitu!çao Federal. devem
instituir ju!ios esoecializabos oara o orocess ~ e J ulgamento dos
crimes definidos nesta Lei.
Par'grafo Unlco - Os Ministérios Públicos aos Es
tados e do Distrito Federal provioenclarao, nas capitais e coma~
eis de grande l'I'Iovi~ento. a criaç30 de oromotorias especializadas
pari atuaçlo nos processos dos crimes definidOS nesta Lei.
Nos setores de repress30 à pral:lca de
Art, 54
crimes definidos nesta lei, atuaria autoridades e policiais com
especlallzaçlo adeQuada.

o
justlfiQue~, o juiz pOderá autorizar, em decis30 motivada. a nlo
InterOiçJo policial do transporte, guarda, remessa e entrega oe
· ... re.dorias, objetos, documentos, valores, moeea nacional
e
ertri~9'eGa, substlncias materiâ-is e equipamentos. relacionadOS com
O tráfico il1clto de entorpecentes, antes oa apreens30 considera
Qa significativa para a repress 30 a essa mOdalidaoe de crime.

De tal forma, três pontos foram consideradOS fun damen
~ai;

na elaboraç30 ao oresente Projeto Cle Lei :

-

aa

atenuaça o

sitJaç30 atua l do usuári o . eeoendente ou n30; 20 criaç30 da figura
int~rmediária

entre o usuário e o traficante; 30 - maior rigor

no

tra : amento legal a ser dada ao traficante.
Para o usuário, o Projeto em tela, acompanhand O

o

absol~

tralalho de algumas legislaçOes mod ernas Que obtiveram nele

to sucesso, oreve menor rigor e estabelece, em alguns casos, SuS pens30 do processo, com possibilidade de tratamento espontaneo
através de rede pública ou particular.

Parágrafo 10 _ Sempre Que fundadoS elementos

Par'grafo 20 - As açOes ser30 oesenvolvioas no Territór!c ~3cional e e~ Amb1t= in~e~n3c1onal. desoe ~ u e previstas e'"
acordos, tratados, convençOes e atos 'internacionaIS .

10

Estabelece ainda, em caráter absolutamente inovador,
oo~

a figura dO tiDO intermediário entre o usuário e o traficante,
to em Que a atual legislaç30 ! relativamente omissa, nao

disoon-

oO,oor exemolo,oe preceitos oara situaçOes em Que o usuária,
ser traficante

se m

fornece. ainda oue ocasionalmente, peouena auanti -

oaOe oe entoroecentes a amigos ou pessoas da família.
Finalmente, o Projeto Que ora aoresentamos. re c rudes ce
as IJenalizaçOes impostas ao trafi c ante Que, atualmente. é ounwo c()'TI
oenlS reduzidas. se comoaraaas com as reprimenaas imoostas à c rimes

Parágrafo }O - O resultado Oa operaçao será imedla•
ta~ e nte relatada em auto circunstanciada ao juiz OU! a autorizou
para avaliaçlo.
Par'grafe 40 _ A infiltraç30 em or~anizaçao crimin~
SI de age~es . . policia especializada será, em ca:ater si~iloso
solicitada pela autorldaoe policial ao Juiz comp.t.nte, Que a autoriz ar' , no prÓorio reQuerimento, se neuver indíci:s oa prática ou
tentativa oe tráfico lllci ro de entorpecentes e arogas ' afins e
se
a providencia for necessária à apuraç30 ou assecu:aç3o Oas orovas.A
autorizaçlo judicial sac' dada oara policial determinaoo e por tempo definldo,permitida a prorrogaçao .
Art.S5 - A autoridade oelicial. ~eoiante autorizainforma _
Çao Judicial, poderá re~lsltar, a QualQuer autor i oaoe,
de
çao, . ~umento ou diligencia relativa à investiga;3o e orova
crimes relacionados com O tráfico ilícito e otgan lzaoo oe entoroe centes.
Parágrafo Unico - O sigilo 005 se~yiços e operaçOes
fin ancert. s n30 Dode ser invocada como óbice ao a:~noimento oa re _
Qui slça ~Pfevlsta no caput
deste artigo.
·Art.56 - O Poder Executivo deve regulamentar
le i ! em cento e vinte dias c~ntados ae sua publicaç30.

de

~ gual,

ou até mesmo, menor gravidade. Mais oue isso, oretendel'T'()s •

no :aso 00 trafIcante, regular de forma elestacaOa a situaç3 0

00

tra -

ficinte ligadO ao crime organizaoo e ao tráfico internaCIona l .
Em vista elO exoosto acima e, orincipalmente em

fu n Ç3 0

oa 'ecesslda.oe Oe inserçao na Leglslaçao vigente Oe precelt os relatl
vos às nOvas conouistas na área oa orevençao ao abuso de drogas.or ic
ciOllmente oriundas do trabalho Oos ConselhOS federal. EstaOual e Mu
nicioal de Entoroecentes alem do estabelecimento de regras oara
distr i b~iç30

e Oestinaç30 dos recursos obtidos com O tráfic o

o

ilega l

ae suostàncias entorpecentes a?s Org30s afins, submetemos o o resent e
Projeto ele Lei à apreciaçao dos ilustres pares e oara o Qual .
vista de sua grande importância, solicitamos a sua aorovaç3 0 .
~L
f l -iJ, - .,.~ .'3 J /

/7Íj.:, //'klú-(
/

esta

. ..

~

. - -.

em

•

•

•
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CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA l'EDDlArIVA DO BRASIL

1988
Titulo IV
DA ORGAl'tlZAçAO DOS PODERES

Capitulo /li

00 PODER JUDICIÁRID

Seção V/li
Oos Tribunais e Juízes dOJ' Estados

Art. 125. Os Estados organiza rão su l J ustiça , ob se rvados
os prlnClplOS estabelecidos nesta Constltl lção,
~ J' A competencia dos tribuna is sere! definidê! nê! Constl
tuição do Este!do, sendo a lei de organiza r ão Judiciária de iniCia·
tiva do T ribunlll de Justiça,

TIIuJo IX

DASD~OE8

COf'l8T1TU

(IERAIS

quaIq~r regi80 do Pais onck forem
localiuldlls cuituras iegIIis de piIInlolls psI< 'OCTópicas aeráo ir'ned,a·

Art. 243 . As glebas de

lamente expropriadlls e eSPKiflCamente destinados /tO assenta·
mento de cok>nos. pIIra o cultivo de I'rodutos alimentícios e
medicamentosos. lerTl qualq~r naent:ação ao ploplietário e
sem prejuizo de outras Moçóes prevista s em lei.

LEI N ," fI .16I -

DE 21 DE OUTUBRO DE '976

DISPOE SOBRE MEDIDAS DE PREVI ,NCAO E REPRESSAO AU
TRÁfICO ILlCITO E USO INDEV l OO DE SUBST ANCIAS
ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDf.NCIAS
flSICA OU PSIQUICA , E DÁ OUrRAS PROVlDtNCIAS(~)

Centro Grático do Senado FledeI'&l -

Bn rflia -

DI'

CÂMARA DOS DEP1UTADOS
PROJETO DE LEI N° 4.591-B, DE 1994
(Do Senado Federal)
PLS. N° 94/93
Dispõe sobre a Política Nacional de Drogas e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão Especial, pela rejeição deste e dos de nOs 2.454/91,
2.765/92 e 441/95, apensados ; pela aprovação, com substitutivo, dos de nOs
1.873/91 e 3.901/93, apensados, com complementação de voto. PARECER ÀS
EMENDAS DE PLENÁRIO: da Comissão Especial, 'Pela aprovação das de nOs 1,
3 a 6, 9, 15, 17, 20 e 21, 23, 32 e 33; das de nOs 7, 13 e 14, 16 e 19 na forma de
subemendas e pela rejeição das de nOs 2, 8, 10 a 1 : ~, 18,22, 24 a 31,34 a 36.
(PROJETO DE LEI N° 4.591, DE 1994, TENDO APENSADOS OS DE N°s 1.873/91
(2.454/91, 3.901/93), 2.765/92 E 441/95, EMENDADO EM PLENÁRIO, A QUE SE
REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Projetos apensados
- Projeto de Lei nO 1.873/91 (2.454/91 e 3.901/93)
- Projeto de lei nO 2.765/92
- Projeto de lei n D 441/95
111 - Na Comissão Especial
- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Flelator
- Complementação de voto
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão

...

2 ____________________________________________________
IV - Emendas de Plenário ao PL n° 4591-A194 (36)
- Parecer do Relator às Emendas de Plenário
- Subemendas oferecidas pelo Relator (5)
- Parecer da Comissão
- Subemendas adotadas (5).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:,
Art. ,. As atividades referentes • prevenç10 do uso de drogas tinem

'3.

'"
)(

'iij
()

....

Q)
Q)

-....
....

MN

~(D

"'0

",Z

! ...J
.3a..

integrar. especialmente. as pollticas públicas nas ilreas de saúde. educaç10 e ,cultura e serio
implementadas com o apoio dos poderes públicos.
'
Ar!. r As atividades de prevençlo do uso indevido de drogas sio parte
integrante da Polltica Nacional de Drogas.
Art. ;J- Todas as drogas psicoativas - licitas e illcitas - serio objetei dos
programas preventivos, destinados aoS 'priineiro e 'segund,o graus de ensino. como trabalho
,multi~isciplinar. integrado 10 dcsenwtvimento normal do curriculo. , envolvendo toda a
,comunidade escolar. cujas c:anc:teristitas próprias serió levadas em conta na formut.çlo dos
respecti'lOS piogtamas.
Padgraf'o único. Exc:luem-se do disposto ~ artigo os medicamentos
,psic:oativos ji objeto de Iegist.çJo e cotlâ'ole da autoridade sanitária.
Art. ... O Poder' PúblicO eStitiruliri a O'P.ni~1o de ' ptogtlllW de
,çapacitaçao de professores.
Ar!. ,. Os ptogrMlU públicoS de prevençlo, cOillpteendidos de forma
integral. se desdobram em tIfs fases:
I - prinWia. c:onfonne se dirijam' pessoa antes do uso ou da ocorrâlcia de
problemd dele conseqOcata;
n • sec:undúia. durante a vigência de problemas decorreutes do CO""""O,
com o objetivo dnuped lOS; ,
m• ta'Ci";a, após a supenaçlo. em que a fuaalidade é a reinserçIo social.
fi·, A iiiipk~bIÇio de programas públiC9S de' pte~. abraDseidU dai
_-=t;ieitillesWes rd'eridas neste arrigo" poded ter a participaçlo de entidades nIo g(,..,emllnil'í~
de acordo com as normas (onnuladu pelo órgIo próprio do Oovemo Federal 10 qual esti afeto o

aSsunto.

'

f

r

,

SIo legftilQU as atividades autoJ izwtas que visem implementar
qualqutr das fases que integreul os programas de prevençIo, cabendo 10 6rgIo aormativo e
coordenador da PoUtica ~~ de, Drogas dirimir eventuais dúvidas SUlSidas sobre nwáia
COüstailte deste parágrafo. '.
Art. ' 6* t vedado o uso pessoal de drops, com IÇIono sistema Del VOIO
central, em ~ com os termos mediante os quais tenham sido aquelas drops iocluidas.
regularmente. em listas elaboradas pelas autoridades sanitirias nacionlis. para fins de controle ou
proscriçlo. salvo lutorimçlo legal.
f O órgIo ou autoridade a quem incumbir a execuçlo dos ptOglIiDlS de
pRYeiIÇ~' a~
a droga destinada lO lISO pessoal e iIlcito. encaminhando-&,
imediatann:nte, • autoridade' policial COinpetalte. caso a apreensIo nIo se tenha realizado por tua
última, livrado, em qualquer hipótese, tmno cimmstanciado,
f2* 'toda pessoa enCOiltlada ponmdo droga em quantidade que çar.,cta&ze
a' sua ' destinaçlo 10 QIO pessoal e iIIcito sed integnda compuJlorillfteDle em pt"lllil'" de
ptemaçlo. nu faset
que o laudo médico-pericial assim o iDcIicar.
f 3* O poisuidor de droga para uso pessoal, nas condiç6es mcncionadu
neste arrigo. scri advertido pela lutoridade encmepda da .pretilJlo. sobre a responsabilidade
penal incidente nu hipóteset de resi~ia, desobediencia ou deucato.

'sempre
*

3

§ 4° As pessoas juridicas ou qualquer soci,:dade de fato que tolemn o uso
ilícito de drogas em seus est:lbelecimentos, sujeitar-se-Io às s:guintes sanções, considerada a
intcnsidade da culpa:
a) multa, confonne estabelecida na regulmentaçlo da presente Lei;
b) suspens40 provisória de atividades e mu! ta;
c) iÍtterdiçllo definitiva.
§ SO Quem quer que faça uso pessoal e ilicito de drogas fica sujeito às
seguintes sanções, além da IIpreenslo da droga e, se for o caso, da compulsória retirada de
estabelecimento de uso público:
a) suspenslo, por seis meses, de licença para conduzir qualquer veículo
terrestre. aéreo ou marítimo. se a inn,.çlo se der quando da cOllduçlo do mesmo ou por ocasilo
dela, caso haja repctiçllo da infraçlo, a suspensio será por um Ino, cassada a licença se I mesma
se repetir pela terceira vez;
b) suspenslo, por um ano, da licençl referida na Illncl supra e nos casos ali
previstos. quando se tnltar de qualquer meio de trIIJIsporte público, cassada I licença nl hipótese
de repetiçlo da infraçlo;
c) suspensio de licençl para porte de uma. por seis meses, cassada a
. licença. na hipótese de repetiçlo da infT'lçlo;
d) pagamento de multa, cumulada com outru sançl)es que tenham sido
aplicadas, exceto no caso de provar o infrator. na forma da lei, «:stado de pobteza;

'e) se se tratar de estrangeiro, em vilgetT de tmismo, será suspensa I
permisslo de estada no Pals, independentemente das demais sarçl)es cabfvcis.

SUl

.0

Art, .,. As saoç6es previstas Das k1ru I.IL ç e do §
do art.' 6°, serIo
aplidveis,'independentemente da responsabilidade penal que «:ouber, I quem, nos mesmos casos
ali indlcld~ Se a~tar em estado de embrilauez.
-

Parágrafo único. Aplicarn-se aos casos previstos no art. 6°, § 4°, • e IL todas
as 'demais sanções previstas na legislaçlo sobre trinsito. rellilinü'6utli • direçIo em estado de
embriaguez, independentemente da responsabilidade penal çablvel DI hipótese.

se

A publicidade. sob todas as SUIS f~ das drops psicoativas
referidas no art. 3°, ficI condicionada 101 sesui"tes critério&: A / . . ,
Art,

a) se de medicllmento psicoativo, objeto de,legisllçio e controle da
autoridade 'sanitária; rest.;ngir-se-' às publicações técnicas f: propágandístic:aa destinadas aos
profissionais de saúde :de nlvel super;o.:;
'b) se de outras drogas psic(lttiv.s, conSo.nte as normas baixadas pelo ófllo
cOilipetente referido nó §1!' do ·l11'. se, o· qual poderi sustar I '!eicullçlo caso julgue conlnriar o
interesse público. cabe1Idó rtcur50 dessa dtCislo 10 Ministro dll Justiça.
Art. ~ O órgIo especifico, referido no § r, art. 5°, providcnciart, a cada
penodo de doze meses, levantllhd,te e publi<:açlo de dados relativos' exeçuçlo da PoUtica
Nllcional de Drogas, relatando · as estratégias adotadas e u IIOVIS orientações que u
circunstâncias indicarem.

,

Art. ' lO. A cada ~ anos, I partir da entrada em vigor da preseIdC Lei, o
aludido óll;lo especifico do SO"hhl. 10 qual está afeto ( I problema dà dhlpS, promovert

confedncil nacional sobre o ISsuntO, com base, inclusive, nu levantamentos anuais previstos DO
,

artigo. anteri~

§ ll' A conferencil referida nesse 111180 ser:' unplamence diwJpda,
convidado o público, em geral, c, especialmente, pessoas ': entidades públicas e privadas que
exctçun ltividades relativas. em qualquer nível, • PolUica NliCional de Drops.
§ r As. conc111Sões da coofere...ia serlo enciIninhadu 10 Ministro da
Justiça. acompanhadas de recomendações, se for o CISO, COII' o objetivo de se adotarem evmtuais
cofTtÇ~ nalcgislaçlo sobre drogas, com base nl exper;fncia até entIo realizada.
Art.

t'. O Poder Executivo rqulament ri a presente Lei, dentro de sessenta

diOlS contados de- sua pubt;caçlo.

'

Caixa: 94

Lote: 69

PL N° 1873/1991

63

4
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publiClÇlo.
Art. 13. Revogam-se " .disposições em contrírio, em especial o.art. .16 da
e
Lei n 6.368. de 21 de outubro de 19~._ / -
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N> 94, DE 1993
D/spóe sobre a ·P olltic. Nacional de Dro~. ,
e d. outns provldfncl••• •

.'

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
. 10.

Art.

I

As ati~dades r8fe~entes à prevençAo do uso
,

,

'

a-

,

\

drogas devemjategrar. es~almente. as políticas públiéaS' nu ....· de ..
saúde. educàçao .~ OJltura . ' serão implementas com o apoio dos
públicos.

..

M

pod~

I

I ' 1

•

.20. As atividades de prev~ do ' US9 ~ido de drog~ '~

. üo parte integrante da Politiea'Nà<:ional de Droga..

I •

,

I

\

•

Art. 30. Todas as drogas psicoa\ivas • licitas ~ . ilicital • set~.
objeto dos programas pre'(entivos, destinados

aos

~,"meiro

e segundo graus

de ensino. como trabalho multidisciplinar. integrldo ao desenvovimento
normal do curriculO, envolvendo toda a comunidade elCOl., cuja

características prOpri.. serlo

lev~s em COIIta

--1) ,)

respec:tivos programas.

Art.

~.

na fonnulaçio doi

O Poder Público estim Jlar' a organizaçto de

programas de capacitaçlo de professora.

M. 50. Os programas públicos de prevençto. 't:Ompreendidos
de forma 'integral, se desdobram em três fases:

(*) Refeito por incorreção no anterior

5

6 ______________________________________________________
1- pnnWia,

COCltonn. se dirijam à pessoa antea do uso ou da

ocorrtncia de problemas dele consequentea;

11 - secundéria. duranle a vig6ncia d. problemas dec:on'enlea
da consumo,

com o objetivo de tuptri-loa;
111 - terei*", apóa I auperaçAo, em que a finalidade • I

reinserçto social.
110. - A implementaçAo de programas pUbliCOI dt prtvençio,

abrangente. das diferentes fas.. r.ferida. neste

poder. ter I
com .. norma

litIgo,

petticipaçAo de entidad•• nto governamentai., de ICOIdO

fomUadII pelo 6tg1o próprio do Governo Federal 10 qu8I Mtj afeto o
..aunto.

§ 20. - São legItimas as 'atlVldades autonzaaas que visem

implementar qualquer das fases que Integrem os programas de prevenção,
cabendo ao 6rgão normatIvo

8

coordenador da Política NaCional de Drogas

dirimir eventuaIs dUVidas surgIdas sotn e maténa constante deste parágrafo

Art. 60.

t:.

vedado o uso pessoal de drog~s, com ação no

sistema nervoso central, em desacordo com os termos mediante os quais
teMam SIdO aquelas drogas incJui~, regularmente, em listas elaboradas
pelas autoridades sanitárias naCionais, para fins de controle ou proscnção,
salvo autorização legaL
§ 10. O órgão ou autoridade a quem Incumbir a execução dos

programas de ' prevenção apreenderá, sempre, a droga desttnada ao uso

pessoal e ilícito, encaminhando-a, Imediatamente, à autoridade poltClal
competente, caso a

apreen~o

não se tenha realizado por essa última,

lavrado, em qualquer hipótese, lermo Circunstanciado.
§20. O poSSUidor de droga para uso pessoal, nas condlçOes
mencionadas neste artigo, será advertido pela autoridade encarregada da
apreendo, sobre a responsabilidade penal incidente nas hipóteses de
reailtência, desobediência ou desacato.
§ 30. As pessoas jurídicas ou qualquer sociedade de fato que

tolerem o uso ilícito de drogas em seus estabelecimentos, sujeitar-se-Ao às
seguintes sançOes, considerada a intensidade da culpa:

;:.

'"
'Oi

a) multa,

conforme estabeleCIda na

regul~

)(

u

presente lei;
b) suspen~o prOVisória de atividades e multa;
c) interdição definitiva.

da

•

_ _ _ __ 7
§ 40. Quem quer que faça uso pessoal e ilic,to de drogas fica
sujeito às seguintes sanç6es, além da apreen$é\o da droga e, se for o

C81Q,

da compulsória r8Ürada de estabelecimento de uso públiccI:

. a)

~

por seis mesas, de licença para c:ondÚzir

qualquer veíaJIo terresb e, aéreo ou marítimo. se a infraçAl) se der quando da
~ · do

,

[

,

mesmo ou por ocasião dela, caso tlaja repe';içAo da infraçAo, a

suspensao será por um ano,

cassada a licença se a me'sma se r~petir pela

terceira vez;
b) suspensAo, por um ano, da IIC8nÇ8 refericl8 na alínea supra 'e

naà

J .,.,.

alá p;nNiatoa.

quando se tratar de qualquer meio de transporte

pUblico. çassada a licença na hipótese de repetição da ir traçA0;
c) suspensão de licença para porte de anna, por seis meses,
cassada a licença. na hipótese de repetiçAo da intraçIo;
d) pagamento . de multa. cumulada com (Iutras sanções que
tennam Sido aplicadas. exceto no caso de provar o Infrator. na forma da lei.
estado de pobreza;
e) se se tratar de estrangeiro. em viage m de turismo. será
suspensa a sua permissâo de estada no País. indEpendentemente das
demais sdnções cabíveiS.
Art. 70. As sanções previstas nas letras

ª, 12, lO, e Q, §40, do art.

60., serao aplicáveis, independentemente da responHabllidade penal que
couber, a quem, nos mesmos casos ali indicados, se apresentar em estado

de embriaguez.
Parágrafo único - Aplicam-se aos casos previstos no art. 60.
§40,

ª

e Q. todas as demais sanções previstas na leg islação sobre trânsito,

relativamerite à direção em estado de embriaguez, i 1dependentemente da
responsabilidade penal cabível na hipótese.
Art. 80.

É vedada a publiCidade, sob todas as formas, das

drogas pSicoativas referidas no art. 30. salvo prévia

I~

expressa autorizaçao

do órgão competente, referido no §20., art. 50., que élvaliará, em cada caso,
o

eventual

interesse público envolvido e

senlpre

acompanhada

a

publícidade, quando autorizada, de mensagem esclarecedora quanto aos
riscos de consumo, com duraçao e qualídade ident IcaS à da promoção de

uso,
Art. 90.

O Orgão especifico, refe 'ido no § 20, art. 50,

providenciará, a cada período de doze meses, levan',amento e publicação de
dados relativos à execução da Política Nacional lIa Drogas, relatando as
estratégias adotadas e as novas orientaçOes q~le 85 circunstincias
indicarem.

8~

______________________________________________________
Art. 10. A cada três ~, a partir da entrada em vigor da
presente lei, o aludido órgIo especifico do govemo, ao qual está afeto o
patlllma da drogai. promoverj confer6ncia NICionaIIObnt o usunto, com

bale, inclusive, noa 1ev.u1lentoa ~ pntYistoa no artigo .àfior.
10. A c:onfertnc:ia referida nane .rogo ..,., ~

o

diwlg8dI, convidado

em

público,

geral, e, especialmente, pelsoal e

nid~'1 públic:u e privadas que exerçam ativid8des relatival, em cp '11cp . .

nIveI, •

Polla~' de

Droga.

I

~

eo
Mini." da Justiça, acampanhIIdaI de ~s, se for o caso, cOm o
20. As concIIlSOel da c:onfertnc:ia MtIo

otIjetivo de

se

~

edoIarMI . . . ltuail COlT~1 na legislaçlo lObnt di . .,

com base na uperi6ncia at6 eNIo realizada

Art. 11 . O Poder Executivo regulamentara a presente leI, dentro

...

de 60 (sessenta) dIas contados de sua pubhcaçto .

'"

.'".

Art. 12. Esta lei entrará em vIgor na data de sua publicação.

)(

()

.....
cn
cn

-

Art. 13. Revogam-H

.....

M

&l)

.....
CIO <D

8$

dlsposlÇÓ8s em contr"io, em eapeoal

o art. 16 da lei 6.368, de 21 de outubro de 1976.

.....
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Trata-se

de

projeto

promovidas

publicaçOes

de

pelo

lei

fundamentado
Federal

Conselho

em
de

Entorpecentes - CONFEN - do Ministério da Justiça, que
converqem para a necessidade de uma -Proposta Para uma
Polltica ' Nacional 'de

Droqas· ,

aprovada

pela

maioria

daquele Coleqiado em suas reur.iOes de junho e julho do
ano de 1992.

o

projeto diriqe-se, especialmente,

• prevençao

do uso lndevido de droqas, aspecto que avulta como um dos
mai~

importantes no complexo

e bastante

diversificado

•

probleIU do consumo de substAncias psicoativa::. E assim
sendo,

o

acontec~do,

projeto nlo poderia, como até aqora tea
deixar de lado qualquer que seja o tipo de

droqa pslcoativa, seja ela llcita ou ilicita.

Neate projeto est! previsto que -todas as droqa.
paicoativas

llcitas

e

illcitas

serao

objeto

doa

•

9.
proqramas pr.v.ntivos, destinados aos
;r.us

.nsino,

d.

int.;r.do

ao

.r..vo1 v.ndo

trabalho

COJDO

d.senvolvimento
tOda

c.r.ct.r1.tic~

m~ l l Udiscipl1nar,

normal

cOlllunidade

a

pr6prias

serlo

e s.qundo

pril ~eiro

do

currlculo,

.ilcol.r,

l.v.das

em

cuju
conta

na

formul.çlo do. r.spectlvos proqrama •• X pioposiçl~ pr.tende vedar a pw)licidad. d •••••

Tal. ·publici~d.,

clroqas.

na

perspecU',a

do

pro,.to,

haver' d. t.r controles do pr6prio CONFEN que,
.utoriz.r a meSlllll

zelarA por que .e 1'.icul.,

quando
tambUa,

.ens.;wa ·' .scl.r.c_desta quanto .os -riscos de consumo,.
COIIl duraçao • qualidade idlntic• • da -prolllOçlo do uso·.

Anot.-•• mais que a autorizaçlo somente •• r' dada quando
envolvido .v.ntusl int.r•••• pUblico.

o Estado lntervua para cOlbu (.

~so

de dro;as

il1citas medlante o exerc1clo de seu "pocler de poliCla",
para

o

que

impora

sancOes

~esde

contemplar.· Isso desmente,
bem orquestradas

espec1ficas

inslnuaçOes

de

10;0,

que

uu

que

a

l.i

as mal'volas e
projeto

n.ste

s.ntido estaria propondo a liberaçAo do uso de dro;as,
pelo

fato

de deslocar do 1mbito do dlreito penal
relativos ao consumo.
Nacional de Oro;as estA

controles
ppl1tica

A

os

proposiçlo de uma
assim definida: -a

proposta d. que o tratamento do uso d. dco;as nlo s.ja no
6IIlbito do direito penal,

nlo siqnificH,

absolutam.nt.,

lib.raçlo do uso. O que se quer • que a infraçlo seja d.
outra natureza que nlo penal, como hojll s. contempla no

•

.rt.

da

16,

Lei

de 21 de outubro de

1916.

sanitAria,

ser

pode

caso,

no

infraçlo,

6.368,

A

ou

administrativa.O consumo

de droqas nio é apenas um -ca.o d.

policia· ou -doença mental-, mas
do .uso

e

de

jov.m,

que

fiscalizaçlo

~im

c asos de pr.v.nslo

e repressl.) ao

inadvertidamente,

cai

na

tr'fico.
tentaçlo

Um
ou

infelicidade d. consumir dro;as, ficando d.la d.pendent.,
nlo

com.t.

inveterado,
v1t~,

o mesmo
o

tipo

prim.iro

d.
é

crime

'lUe

um

lamentav.lm.nte

o se;undo um criminoso.

tr.fic.nte
uma

tri.t.

10
relaçAc,

Em

..

explicita

a

criança

à

Constituiç40 do

e

ao

BraSll,

adolescente,

em seu art.

é

227,

<1>

li)(

parágrafo terceiro,

o;;;

u '""

cn
cn

'«;CJ)
""
~CJ)

'o""
~ Z
i ..J
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item VII, na recomendaç40 de que "é

dever da famllia, da sociedade e do Estado, assegurar à
criança

e

adoles~nte,

ao

direito

com

absoluta

prioridade,

o

à convivência familiar e comunitária".

Proposta

A

da

Pol1tica

acrescenta que o direito à
abrange

Nacional

de

Drogas

proteç40 especial " referida

de

prevenç40

atendilllento

e

especializado à criança e ao adolescente dependente de
entorpecent'ls e drogas alins".
S40 incolllpativt>i $
os
procedimentos de crilllinalizaçlo do uso COIII o direito "â
convivência familiar e cOlllunitária" se o adolescente, já
penalmente

responsável,

está

sujeito

represslo

à

policial, ao xadrez, ao achaque e á aç40 penal.
As s3ncOes contempladas no proJeto consultam,
efetivamente,

os

alcance

mais

muito

superiores
elevado

interes ses
que

a

SOClalS,

exclusiva

e

com

lnútil

incriminac40 do uso. t assim que os estabelecimentos de
transito

público que tolerarem o·uso il1cito de drogas

em suas dependênclas passam, a, realmente, se comprometer
no enfrentamento do problema, na medida em que pagar40 o
preço de

seu comportamento com multas

e

suspenslo

ou

interdiç40 definitiva das respectivas atividades.
Quanto ao uso pessoal de droga,
acarretará
para

além da multa,

ao usuário a suspens40 ou casacão de licenca

conduzil

qualquer

veiculo

terrestre,

aéreo

ou

maritimo, o .nesmo acontecendo com quem "t enha licenca para'
porte de arma. Prevê, mais,
legal,

a proposta de novo diploma

a suspens40 do visto de estada no Pais,

tratar

de

estrangeiro,

em

viagelll

de

se se

turismo,

independentemente das demals sanções cablveis.
Ponto de excepcional relevância está em que todas
as

sanções

antes

referidas

serAo

aplicáveis,

independentemente da responsabilidade penal que couber, a
quem, nos mesmos casos indicados, se apresentar elll estado
de embriaguez e tudo isso sem prejuizo da incidência de
"
tOdas as demais
sancOes previstas na legislaclo,
,
trAnsito, por exemplo.

sobre

•

11
Ora,
sançlo

nlo

é

preservaçlo
possa

está
a

do

ser

ai

clarlss i mo

aplicaçlo

pena

da

público,

interesse

prejudicado

que

com

a

a

f i nalidade

pela

pena,

sempre

conduta

que

do

da

mas
o

a

mesmo

individuo

em

sociedade.
-O 6rc;lo ou

referi da proposiçlo preverá quI! :

A

autoridade a quem incumbir a execuçlo dos proc;rAlUs de
prevençlo

apreenderá,

sempre,

a droc;a

pesaoal e ilicito .•. • Portanto,

r

droc;a,

nlo da

pessoa,

tantos

des~dos

que

dastinada

a apree nlillD,

tem sido a

de alc;uns policiais,

a

uso

sempre,

da

causa maior

de

cem o fomento da

,c orrupçlo ativa e 'Passiva.
·Preve-ae que será exercido no caso do uso de
de

o~Poder

Policia-

do

Estado,

enio,

exclusivamente, ·0 Poder da Policia-o

o

proJeto

comportamento

vem

aSSlm

morallsta

e

sanar

duplo

a

da

amblqu ldade,

o

autorldade

pr~ , prla

públlca que lncent1va a crlaçAo e a manuteneAo de cent r o s
de

preveneão

inteqral,

em que,

portant l),

se

realiz a

o

tratamento de problemas " decorrentes do ce,nsumo de droqa s,
e

propOe,

ao

mesmo

tempo,

a

~ara

prislo

a

clientel a

desses centros, pela conduta do uso.
A previsAo inserida no pr6prio corpo da lei, d e
se proceuer, trienalmente, à conferência nacional sobr e a
questAo da droqa no "Braail,

com objet :. vo de encaminha r

conclusOes e recomendaçOes ao Ministro ja Justiça,

tem o

propóslto de i dent lficar eventuais corrl!çOes na mesma lei
sobre

droqas,

"com

base

na

experi

~ncia

até

entlo

de

forma

adquirida.

E,

•

flnalmente,

o

:uida,

Proje~

prevenU va, do usuário; dispOe sobre o ':rá fico illc:ito de
drogas;

e,

propósito

alnda,
de

sobre

instiqar o

os
seu

atos
uso";

Jraticados
procura

com

definir

o
uma

Pol1tica Nacional para evitar o abuso e 6 uso indevidc>
das

droqas

conter

a

psicoativas,

propagaç!o do

varladas formas,

licitas
flagelo

ou
do

ilicitas,

visando

vicio em suas mais

para eVl tar que nos caracterizemos com

uma sociedade de dopados, de viciados e dependentes, nAo
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apenas de rumo e
ou

illcitas,

~lcool,

de

mas,

efeitos

de tudas üs drogas llcltas

flsicos

psicológ i cos,

e

que

nestes tempos contraditórios e polêmicos das crises se
revestem da tentaç!o ilusória de refrigério da alma, ma.,
na realidade sao causadores de grandes males e virios
crimes,nlo . apenas indi ... iduais,

mas coletivos,

como wu

verdadeira endemia nacional.
Sala das se •• ões, em

8 de julho de 1993
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u~u~rio
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(iO

incluem a

qualqu~r-

de
de
I" ~

tr'ansrorte

'!lgravi:lltdo-~e a sanç:ào no caso de

nu,'';,ft)(I,

,

se a infraçio ocor-r-er- na conduc;:io de qualqu e r me io

O'J

p~bli&o;

pagamento

~rm~;
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veí culo. se a inf'r-açao
\~

reinci dência.

sus~en~io.

d~

~uLPensio

ca~~a~io'd e
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multa; c, Em
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PROJETO DE LEI NI 1.873, DE .w"1
(Da Sr. 11. . M1ad)

(APENSADO AO PL. 4591/94)
Dispõe lobre 4 preveRçio. o

~ra~&a.n~o.

4 fisCAlizaçÃo,

O controle e • reprea.ão do tráfico ilIcito a do uao i~
devido de en~orpec.nt •• edrO, •• atinl « dÁ outra. p~
vidência ••

<As

COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAHtLlAi E DE COM!
TITUIcAo E JUSTICA E DE ftEnAcAOl
O COHGRESSO NACIONAl decr.t.:
CAPITUlO I - DAS

DI~POSIÇOES

CERAIS

t da •• r de tod'l ai p.lloal, nacionail
Art . 1.
ou •• trongeir •• , coa doaiclllo ou s.d. no Plls, cola~or'r nl pt!
•• nç'o dO tr"ico 1llclto • do uSO lnd •• ldo d. subltlnel •• ntorp.c.nt •• drog.s a'lns.

P.r'gr.'o Unlco _ A pe.so. jurId1c. que. soliclt. da, nlo prest.r, lnjustl'lcadaa.nta, a colaboraçlo pr •• ista n.st. artigo ter' laoQlotoaont. su.ponsos ou n.g.dos QuolsQuer au_!
110. ou sub.ençGe. do Unllo. dos E.t.dos, do Ol.trlto fed.r.l e
do~ Municípios, bea coa0 de SuiS autarquias, e.pres.s públlclJ •
sociedade, de acono.ll a1st • • fundlç Oes. sob plna de rlspons. bl11dado da autorld.d. conced.nto.
Art. ~.
d.' ,ubstlnc

1i

Pari o. 'lns

d.~t.

111 ser.o consld.r l

entorpecentes ou drogas .flns aquelas Qu'

Art . • ' - ~o Con.el~o fedoral de Entorpecente s
Or990
centrll do Slste •• NIcionll de Pre.onç'O, flscallzlçl o, 'Controlo • R.pr •••• o d. Entoroecentes. constituldo e organl.ldo
na
contorlldlda d. 111. ineUlb. oropor a oolítlc. nacional de entor
p.e.nt •• I drog., .tlnl.
Art.S. - t 'Icultldo I Uni!o colebr.r conY~nlos
co. o. Estado,s • MunldpiOl, visando. prev.nç'O ;-" · trat ... ento
a 'isc.Uuçlo. ' I contraI• • a reor .... o· dO tr"ico ll1clto o do
u.o ind •• ido d. Irogl ••
Plr'orato Unico - Podea os E.t.dos e Munlclplo s,
p.ra 01 'ins d.,ta .rtigo I p.r •• tuaçlo nos 1Ialt •• de SUl' reso.ctlva. 'r.a •• coep.tlncia •• constituir. org.nl,ar. nl con'or ,aid.d. da ~.i. Con •• lho. d. Entoro.c.nt.s •
Art." - A. autoridades Slnit'ri •• , juolcl' r1
"', pollclli •• al'and.o'rl •• d•••• oroanl, ar e _.nt er e,ta tlstlCII. registrol " de •• la ln'or .. ,, inerentes " respec t1vas Itlv1dlOIS, rel.eJonlld" co•• prlvlnçlo, I 'lscall zaçlo. o controle e
• répr.s,lo di que trlta estl lei, re •• tendo anUll_ente . lO Cons!
lhO Federal de ' ~ ntorpecentes, os dldOS, observaçOes e
sugestOes
entendld •• port lnentes I sua IPllcaçlo, be. co-o. elaDorlçl o do
relatório anuIl de. te ao órglo Intern.clonal de Contro le de Entor
p.cente •.

.ssl.

ror . . . sc«ciricada ••• 1.1 tratadas ou convençO.s intarn.clo
nlis. ou r.l.cion.dl. p.lo 6rg.o coaplt.nta do Mlnlst'rl0 da Sa~
d•. lacub. I Pollcl. f.d.r.l,.l. bor.r nor... d. contrOl. .
•
llstao.ns a-r.sp.cto dos orodutos QUIaico. utl1Ir'v.i. n. pr.p~r.ç'o •• xtt.çlo. produç'o • tran.tOraaçlo di .ub.tlncl.s entorp!
c.nt.s • droga. atin •.
par'gr.'o 1. - Seeor. ~u •• s circulntlnclas o .xigi re_, deVI "r ,revista. esplclfteaçlo • QUI se r.'lre o ~c.put •
deste .rtigo, co- •• cluslo ou lnc lu.lo da novI' substancla. In torp.co~ta. ou drog.I' atln •.
Par'grl'o 2. - Incub. '0 Mlni.tlrio d. S.úde, .tr.v'.
de seus 6rglos asp.ci.lir.do ••• a. contor.idad. co. a pollti
c •• st.bllecid. pelo Con •• lho fed.r.l d. EntoroeClnt.s.
baixlr
InstruçGes d. c.r't.r o.r.l .obr. proibiç'o, 11.itlçlo. 'lsc.lir.çlo e c~ntrole da' produç'D. do coa'rclo • do u.o d• • ubstlncl.
"e~torpec.ni.e ou droga a'i., ou da •• peci.Ud.dl ' " ..clutlcl que
a cont.nh., pOd.ndo • 'i.c.lir.ç'o • o contraI. s.r.. d.laOldes
a Orglo. congan.ra . do. l.tadol • do Di.trlto fad.r.l.
Art.). - O Si.t ••• Nacional de pr ••• nç'o, flscali,.ç'o. ContraI •• R.pr.ss'o de Ent orpec.ntes, 'con.tituldo
p.lo
conjunto d. Orglo. e Entldldls QU' I_.rc.a. nOI I.bitos 'Id.ral.
estadual I euniclp.l •• s Itividad •• di pr.~.nçlo. 'ise.li,.çlo •
contraI •• r.pres.lo do tr'tico 11Icito • do uso Indevido d. entorp.c.nt ••• drogll a'in •• b•• coa0 a. d. r.cup.raç'o d. d.p.ndant ••• no. liait •• di .ua~ atribuiçGlI.
Plr,o •• to único _ O Si.t ..1 Naclonll di pr.v.nç'o
fisc.li,açlo • R-ar ••••o di Entorpecent •• I organilado I toreel!!!'t.~ ntruturedo por decreto 'do "adir laaevU.• o.--!..

Art.'.

1

Ao Cona.lho Federll de

Entorpe~e

~~

•• lutoridlde. judlcl'rl~ • • • 0 Mlnl.t'rlo PúbliCO é roeultaó
s.-ore qUI entendido nec ••• 6rl0, • independente.ente da lns ' u
çlo d. proc.oi .. nto p.n.l In... t1gat6r lo ou judlclo 1. reQu 1,
Ii autorid.dll •• nit'ri •• Ou 'iscal •• r.alitaç 'o de lnsoeçlo
~
..or.s •• lndu.t ri.il a cOllrci.l • ••• tlblleclaentos ho.pltll.
re •• di oesqul l,I, de enl1no, ou conolneres, .ssl_ co-o os se rvi ÇOI .'dica• • 'Ir ••ctuticol qUI produzir •• , vender •• , co.prare_
conlualr •• Ou rornac.r •• sub.tlnela .ntoro.cente e droga. Itln •.
p.r4or.'0 Prl-.iro - A institulçlo ou autorlo.de
O)d. dl.lgnar r.pr •• antant. Ou t'cnlc o especl alllo do par. I •• l.tir • ln.o.ç.o d. QUI trata este artIgo, ou. se ror
o 0.10. cOlOarlclr. pa •• oal ..ntl. I .ua rlali,.ç'o .
P.r'orlto 21 - Mo c •• o d. 'a16ncl1 Ou de llQuidlç.o judlcl.1 , •• IIOr •••• ou •• t.b.l.ci ..nto. re'erido. n.st. Irt!
go, ou d. qu. ' qu.r outro ·.a QUI ._l.ta. lub.tlnci.. .ntoroeclnt.s
• dr09" .Un" . ou llpac1IUd.d•• ter.lctuUc .. QU' l i conten~l_
incullb. '0 ju .:,o p.rente o qual U.a1t. o rllpectho proc.dl •• n
to.pro.... r • laedi.ta lacraçlo d•• uas in.talaça.s. ordenlndo
•
lutorldad•• a.lt'ri. I. 1.1 d•• ion.da I urgente .doç,o oa. _edldas
necas.'rla. I' r.cebi .. nto . . . dI06.ito. da. substlncl a. Intorpe _
c.nt •• • drogl •• tin. ou ,.p.ci.lldad •• 'ar •• ceuticls Irrecldada s,
r'QU1.1ta~t.

Plr'orl'o ,. - A Vinda •• h.sta públlc. dI "Ole!
.lid.d. '.ra.=tutica arr.~ ~Y' •• r rea11'.dl co. I
pre.ença
d. r.pr.a.nta.t. da autoridld •••nit'ri. Ituantl n•• rracad.çlo .
Plr'orl" aI - OI licit.ç'o ••• h.sta pública
.6 pode p.rtlcipar pa •• OI 'i.icI ou jurldica rlgular.ent. hlbilit!
di nl 'r •• llpaci'ica que COlOro••• Int.cipldl••nt •• o uso
lIcito da .ub.tllcil ou prOCluto que pretenda arr"lter _

,"'._,

Caixa: 94

Lote: 69
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CAPITÚl:O

SEÇAO 11 - 00 TRATAMENTO

II

OA PREVENÇAO E 00 TRATAMENTO

Art.')

- O dependente de substlnc las ent orpecent es

• droO.' afins fica sujeito às .edldas previstas neste CapItulo
Saçlo.

SEÇAO I - DA PREVENÇAO
Art.SD - lncuabe aos Conselhos de Entorpecentes
difundir, por todos os aelos de cOMunlcaçlo, as aedidas to •• das
par. a prevenç30 do tr'flco Ilícito. dO uso Indevido de .ub.tln
cl •• entorpecentes e droga • • flns.

,

Par 'grafo Unlco - As .edld •• d. que tr.ta •• te
.rtlgo pOd.rlo ser efetlvadl', ta.b'. por P.'so.s, entld.d •• Públlc •• ou prlv.d •• , d.vld •• ent. autorlz.d •• pelo. Cons.lhos
visandO esclareci.enta sobre os efeitos e conseQutncllS do
uSO
Ind •• ldo d. droo ••.
Art . 90 - Slo proibido., •• todo o t.rrit6rio n.ci~
n.l ; c pl.ntlo, • cultur., • colh.itl • • • xplor.clo s •• p.r.i •• lo
1.0.1, de tOdl' "' pl.nt •• da. qu.l. po •••••• r .xtraída • • ub.tln- .
cl ••• ntorp.cent •• , Incluíd •• na llst.oe. do. 6rolo. do Mlnl.t'rlo
d. Slúd •.
p.r69rofo ·10 - A. plant .. d. que trata este artioo
d•••• s.r dostruída. pelas .utorldad •• policiai ••• "oulda' .u.
locallzaçlo e •• pro.ldenclls Indl.p.n"v.l •• r •• p.ctlva docu•• ntaçlo . (Art.51 e pu69ra-fos).
Par_or~fo 20 - A err.dlclçlo di' planta. de
que
trata .•• t. artioo f.a r-.e-' d• •odo nlo puju.dlclal ao .cossl.te
• ', lo".ndo-s. e. contl a puser •• clo o.nHlc. das esp'cies e . do

Art.1 . - AS redes dos servi ço s de saúde dos Estl dOS, do Distrito Federal e dos MunicípiOs deveM contar COM progr ••• ,
especifico. Ia trat •• enta de dependentes de substancias entorpecen -

tas

• droo .. Iftn., a. que esta 1.1 se ref.re .

Art.15 - O tr.t"lnto sob regl.e de Intern.çlo hO'
plt.l.r • obrlgat6rlo quando o qUldro clInico do depend.nte Ou • n._
tur.z. d•• u••• anlf •• t.COe. pSlcop.tolóOlc., o e.lglr.
par60r.ro lO - vlrlflc.dl • dlsn.ces.ld.de de Inter
no;lo. sub •• t.r- •• -6 o d.pend.ntl • trlt •• ento a. regi •• ,.oul.torlli. co••• sl.tlncla .'dic • • do •• r.lço socl.l .
par'gr.ro 20 - O. e.t.b.lecl •• nto. hosplt.l.r •• ,
público. ou particulare., que reclbar •• dependentes pari tr.t ••• ~
to, dlve. enc •• lnhar ao Con~.lho federll de Entorpecentes, It' o
di. 10 d. c.d •• e., •• P. I.tltí.t~co do. c.sos .tendldos no
.t •
• ntlrlor, co• • lndlcaçlo
dO c6dloo da doença, segundo. cl.sslflc.Clo .pro •• d. p.l. Oro.nlz.clo Mundl.l de S,úde, ved.dl
I
..nclo .0 no •• do p.cl.ntl.
par'oraro 'o - NO. e •• o de Intern.çlo ou tratl ..!!
to .'bul.torl.l por orde. judlclll. deVI s.r felt.. eo.unlc.çlo
•• n•• l .obr. o est.do do p.cl.nt • • 0 jul%o co.petent. , que
d.r'
cllnela .• 0 Mlnl,t'rlo Público .

•• 10 •• blente.

CAPlTUlO 1 Il
culti •• das
Plr'or.fo 'o - As t.rr.s •• que ror ••
t.h plo.nta ••erlo, • • ediante proc.di •• nto .dlqu.do, .xpropriada .•• .
confor.ld.d. co. o dl&po.to no .rt.~.' "c.put" d. Constituiclo r." .
d.r.l, ro ••• I •• d• • boa r, do prQprlet'rio QU' nlo I.tej. n.
su.,
PO'" diret •.
Art. 10 - p.r ••• tr.lr. produzir. rlbrlc.r. tr.n!
ror •• r, prepar.r, po.sulr ••• nt ... r . e,_ .dep6.1 to. laoortar, •• portar.
r •• xportar, r ••• ter, transportar, •• por, orerecer, vender,coaor.r,
troc.r. c.der ~u .dquirir. p.r. qu.lqu.r fi ••• ub.t'nci ••• ntorpe~
c.nt •• ou droo ••• fln •• ou produto Quí.lco dl.tin.do • • u. prIP.r!
•• nit'ri.
Incu.bid. d.
.Cio,
. • Indl.pens'Y.l ,lic.nC. d• •.utorid.dl
..
.
conced'-l •• ob.ery.d, •• s dl •• I~ 1.1o'ncl., 110.i:
~

DOS

CRIMES . E DAS

PE~>

Art .l ' - laport.r ou •• port.r, r ••• ter. prlp, rar, produzir, 'abrlcar, adquirir , vendar, Ixoor • yendl ou otere
cer, .\nd. que or.tult ••• nt., t.r •• d.p6.lto , tran.port.r, tr. z.~ . c~ns~g~~ g~.rdlr, prescrever, .inJstr~r ou entregar. de qualQU~r tor ••• a con~u.õ, substlncia entorpecente ou droô.s Itins
. .
'.
.
s.~ . I.u~o.ri.z~çl~ ou e. desacordo co. d.ter.lnlçlo legal ou r.gula•• ntar.

.

p.n. _ cecluslD , d.• .•• Is • qui';'''' .no. e p.o •• anto d. ee • • trez.n
to. I ••••• nt. di •• -.ult ••

'.

p.r'or.ro Unico : r·di.p.n •• d. d. · •• lo.ncl • .pr •• I!
t. ne.tl .rtloo:

Plr'grato l' - Na • •e,.a. penls incorre QU'., in
de.ld ••ente:
l_, ~.port~, exportl. rl.. tl, ' produi. rabricI
.
"' .
Ylndl, •• pae • Ylndl OU OrerecI, 'ornecI ainda Que gratuita.ente,
t •••• d.p6.i~0. tr.n.port •• tr.1 con.loo· ou ou.r4a •• t4rla- prl... In.ulO ou produto qul.lcG d•• tin.do • prep.r.çlo d. sub.tan cl •• ntorp.c.nt • • droo ••• rln •• ou QU' POSI. p.r •••• 1 ri_
.Ir
I

l~

• •qui.içlo d. "dic ••ento . . . .J.ftt. pr.scriclo
"dicI. d • •cordo CO. o. preedto. i'O'lI • r.oul ••• ntac•• :
11- • v.nd. d. produto qui.ico •• p.qu.n. qu.ntid.d. 'n.c".'ri • • COftIlCuç'O d. rin.iid.de licit • •
Art.1I O. dirio.nt .. d••• t.b.leei ••nto d•. • nsino ou ho.pit.l.r. ou d• •nlld.d• •oci.l. cuitural. r.cr •• tiv •••• po~
ti ••· ou b.n.rlci.nt. de •••• dot.r •• ob orient.clo .t,cnic. do • . COft •• - ·
lho. d·. ~ntorp.c ... te •• ou de outro
do 51st... Nacional d. Pr.. Orolo
.
.
.enclo. rl.c.liz.ç'~ • R.pr •••• o d. Entorp.c.nt •••• 0 qu.l conr.rld.
••••• tribulclo. tod. . . . . .dld •• n.c •••• ri •• · • pr.v.nçlo do lr.ridroo ..
co lilcito • do uSO ind.vido de .ub.tlncl •• entorp.c.nt •••
.rln •• no r.clnto d• •u• • tivldad ••
Art.12 - No. proor •••• do. cur.o. d. ror ••çlo
d.
prore ••or •• d.v •• ser lneluSdo• • n.in...nto. r.t.r.nt ••• lub.tlnei.....torp.cent ••• droo ••• rin •• p.r. que po •••• '.r
tr.n •• ilido.
coa • lepr •• cind, •• i cl.n~lricid.d••
p.r'or.ro Onico - No. proor .... d. di.clplin..
d. -'rl. di cl'nel •• n.tur.i • • inteorant •• do. curricuio. dos cur.o. d.
prl •• lro I •• gundo orau. inclulr-•• -'o. obrio.torl ..... t •• ponto. que
ObJ.ti •••• pr,y'nclo . O .scl.r.cl••nto d. n.tu~.z • • do.
.r.ito.
d••• ubstlncl ••• ntorp.c.nt ••• droo ••• rln •• do. "todo. utiiiz. do. p.r •• lnduclo • d.p.ndtncl ••

_no.dó .
11- .... i •• culti •• ou r.z • colh.lt. d. pl.nt ••
d•• tin.d ••• pr.p.r.c'o d•• ub.tanei •• ntorp,clntl • droO.' .rln.
li.t.d •• p.lo. Orolo. coaoetent •• do Mlni.t'rio d. Saúde.,
p.r'or.ro 2' - N....... , p.n •• Incorr ••• Ind •• ~:

•

1- Induz. ' in.tio •• ou .uaili. algu'• • us.r .ublt'n_
ci • • ntorp.cent • • droo ••• flnl •
. 11- Utiliza ioe,l d. qu •• t . . . proprl.d.d •• PO."
.dainl.tr.clo. gu.rd. ou .ioillnci •• ou con •• nt. que outr..
d.l.
" utiliz •• linll. que or.• tutlta •• nte, _
tr.,ieo iUclto d. .ubltancl ••ntorp.c.nt • • droo ••• rin ••
lU- r.bdc,; t . . . . dep6.Ito ou •• nd. Ind •• ld._t • .•
solvent •• ln.l.nt •• ln.brl.nt •• Ou produto. que o. cont.nh ••••• d!
e •• ento. control.do. p.lo OrOlo eoap.t.ntl do Mlnl.t'rl0 d. S.úd • •
ou
lY- Contribui d. qu.lqu.r ror •• p.ra incentlv.r
dirundlr o ulO Indevido ou o tr.rico llicllo d•• ubstlnci • •ntorp.c.nt. ou droga •• rln • •

J

I

"

I

•
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Art.11 - rabrlclr, adquirir, vender, laportar, e_
ou
portar, transportar, (ornecer linda QUI gratult •• ente, possuir
••
qulnls.o,
ap.relho.
lnstru
••
nto
Ou
Qualquer
objto
dl'ti"!
ouardar
do • rabrlclçlo , preo.raçlo Ou trlnsfor •• çlo de substAncla IntorPI.
centa ou droga Ifl_, sea autorlzlçlo ou •• desacordo coa detlrainl.
ç'o leOll ou reoull.entlr.

Penl _ .el. I quinze Ino. d. reclu.'o e plo ••• nto de 100 (e.')
'60 (tr.rento ••••••• nt.) di.s-.ultl.

I

Art . 18 - Associar •• ·sl duas Ou •• ls P,SIO •• o.rl o
rI_ de praticar, reiterada.ente Ou nlo, Qualquer dO' cri ••• prlv!stos n•• tl Lei, •• c.to o cri'. pr.vi.to no Irtigo 22.

P.nl _ s.is I der Inos d. reclus'o • p.o ••• nto
'60 (tr ••• nto •• s.s •• nt.) dils-.ultl .

~•

. 200 (dur.ntos) •

Art . · 24 -AS plna, arlvistas n~irtl0os 16 . 17 , 18
19 desta Lli I, •• ntadas dI u. ~ • dois terços :

1- nll caso de reincidlnc1.;
n~ )

1I-

cIsa de tr"lco co- o .xt.rior ou de e xtraterr i .

torll11d.do di lel pen.l;
111· QJ.ndO, dld •• n.turoz., • procedtncl. Ou • qu.ntld!
d. d. subsUnclo entorpec.nte ou droo •• n •• proendld" os
ch cunstancl •• do fito o o•• nt~tee , do .oente evldoncl .r • • envol
vl.onto co. O tr'flco 111c1to oro.nl •• do, n.elon.l Ou intern.clo nal;
IV- cuando o IOlnte tiver praticadO o cri •• , o r.Y.l.c.~
do.s • . d. funçlo pÚbllc, ou, '.S.O QUo n.o o.ercendo funç.o pÚbl!
c •• d.Slooonh. ,r '1$1'0 d. guerd • • • 101Ilnclo;
v- :,. Yl •• r ou atingir .,nor"

Art. 19 - Adquirir, r.e.b.r ou oeultu . b•• Ou •••
lar slbid ••• nt. pro •• nient. d. tr'fico Illcito d•• ub.tanci •• ntor.
p.c.nt. ou drogo .fl., be. co.o tr.nSfor.'.lo, dis.I~I.r su. ·orl _ .
9'., dlstino, pr'o prledld. Ou transferlncll.

P.nl· ••• h .. Quin •• Ino. d. nclu.lo • . p.g •••nto d. 100 (c •• )
•
'60 (tr.r.ntas •••• s.nt.) dl•• ·.ult ••
P.r'or.fo 11 • H•• •• S.I' p.n •• Incorr. QU •• In.tlgo.
rnflul, ou d. Qu.1Qu.r for.1 concorro p.r. QU. t.rc.lro d. bo.·
f' .dQulr., r.c.b. QU oculto b•• ou •• Ior pro •• nl.nt. d. tr.fl·
co IUelto d. subsUnclo Intor.p .c.nte • . droO •• fI •. .
P.r'or.fo 2" - Adquirir ou r.c.blr b•• pro ••nl.nte d.
tr'fleo Illelto d. droo., QU., p.l. d.sproporç'o .ntr. o v.lor
• o pnço. Ou pIlo condlç'O d. P."o~ 'Quo o of.roc •• SI
d•••
prosu.lr obtido por .ss••• 10 crl.lno.o .

•

p.n.. dot.nç'O, d. doi •••• 1•• no., • p.o ••• nto d.
Quent.) . , 100 (CII) dl •• -oult •.

'q

(cln •

·. Art.20 - pr ..cro •• r ou .Inhtiar. culpo ....
. ;,t.; ·0 '"
-,
dica. dent ht., far •• ceuUco ou pro f hsionol d • • nror •• o••• sub!
Unclo entorp.cente ou droo •• fI., .•• do •• · •• Id.';t."nt.· .olor
que • n.cess'rl •• ou ·0. d.s.cordo co. ~.t.r.ln.çlo · 1.0.1 · ou r.·
gulo•• nter .
P.nl • detonç'o do sol ••• se •• 001 •• no., • p.o ••• ntO'd.
(trlnt.) • 100 (co.) dl •• -~lt ••

dI dlzoito InOl

f

ou OI! .

por Qu.1Qu.r c,us'. dl.lnuldl Ou .uprl.l dl • é.p!

I.

ela"l de dlsc ltrnl •• nto ou dI lutodltlrelnaçlo ;

VI·
Qu.lqu.r dos .to. d. pr.p.r.ç'o, o •• c uç 'o Ou co~
• ....ç.o ocon Ir nos 1•• dloçO .. ou n.o Int.rlor d. est.bolc l •• n
to d•• nslno )~ hosPlt.l.r, d. s.d. d•• ntld.d •• stud.nt l l , soc!
.1; cultur.l,r.cr •• tl.a, •• portl •• ou b.n.flcl.nt., d. loc.l d.
tróbalho colltl.o, d••• t.b.lo~l.ento p.n.l ou d. r.clntcío.~.
•
•• r •• ll ... o.p.t'culo. ou div.r.O •• d. Qu.lqu.r n.turo... s ••
pr.jul.o do Int.rdlçlo do .st.b.l.cl .. nto co •• ~c1.1 .
Art.2' • Ho. C.SO. d. Infr.ç.o '0' .rtl00. 1 ~· 17 ,
la • " dostl L.l, o julr pOd.r'· d.I •• r do .pllc.r o peno ou redu.l .
1. ,d. u. a dai. torço. qu.ndo o~~oento notlcl.r oflc'f.enta IÇ'O do
b.ndo Ou Qu.crllh. por oi. Intogr.do ou n'o. proPlcl.ndo .ç.o p.n.l .

•

Art.26 - O cond.n.do por lnf~.çlo do dl .posto no.
erta: 1'. 17 , la. " dI.to Li!, ..c.to n. hlp6tos. do ort. 2~ . d•••
cUlprlr '. p.". privoU •• d. llb.rd.d. lnt.OUlllln~ o. r.ol .. f.c" • •
do, •• d.do o 1hro •• nto condlcIon.l.
CAP1WLO ty
00 PROCEOlNEHTO
SECa0 I • OA:'

~
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Ar~.2T

d.

Art . 22 • Adqulrlr. r.c.b.r. gu.rd.r: ou trá •• r con'l
,00, e. poqu.n. Qu.ntldad •• lI.r. u.o IIr6l1rlo •• ub.tincl.· .ntorp!
c.nt. ou droO' .fl. . . . . .utorl •• çlo Ou .. d•• acordo coa dlt.r·
.In.ç.o 100.1 ou r.guloaentar.
P.n•• d.t.nçlo da , (tr •• ) . . . . . . 1 (u.) .no •• p.o...nto
30 (trlnt.) • 60 (s •••• nt.) dl.s~oult ••

• oa quo t.nho

' JO

Art.21 - C.der, .. oc .. lIo únlc • • Orotulto•• ~t ••. li.!
Quon. qu.ntld.d. d. substancl •• ntorpecent. ou drooa "1 • • ~!
.• oa d. s.u .str.lto r.laclon ••• nto par. junto •• con.u.lro •.
P.n •• d.tançlo d. dOi. " alto .nos, ~ ~.g ... nto d. ·ouit. ·
100 (co.) • 200 (duz.nto.) Alas-aultA.

•

d.

.Per'orofo 11. S. o ao.nt. pr.t1.cor o cri •• · pr •• Uto
n•• t •• rtloo o. oc •• llo única 'Ica .uj.ltO. p.n • . r •• trltl.a d.
dlr.lt~1 • p.o ••anto d. oulta pr.v~ata.
Par'or.fo 2• • t 1.ento d. P,". o ao.nt. qu •• t.ndo c~
.. tido cri •• pro.hto nut. artloo; .ro ••0 .. iao t_o d. aclo.
lnt.lr ...nt. Inc.pa. d• •nt.~.r o c.r.t.r 111clto do 'ato ' ou
d. d.t.r.ln.r.s. d••cordo coa ••••• nt.ndloonto. •• r •• lo
d.
d.p.ndlncla or •••• cooPro..d. p.rlçlalllnt •• looondo-•• -lh. tr.·
t ...nto oabul.torl.l ou outro .d.qu.do.
Art.2' • Violar. d. qu.lqu.r IOdo, o .1g110 d.
. OU.
. tr.t. o .rt.2a de.t. Lol . .
P.n •• d.t.nç.o d•• el . . . . . . . doi •• no~. • 1I.0••• nto d.
'O
(trlnto) ..~ 60 (.esSlnt.) dl ...... lt . . . . . pr.• julzo du ....çO•• a!
• Inl.tretl •••• quo •• t~ •• r suj.1to o Infr.tor.

•

o

P~oc.dl .. nto

rol.tlvo '0. proc •• lo. por
crl •• s d.fln ldos n••t.~.1 r.o.· •• p.lo dl.po.to no.t. C.p í tulo , .pI l
I
.
cendo-••. • ublldl.rllaent. a. dl'PO.IÇO~. do C6d!go d. pr oc ••• o p.n. l .
Art.2~

• R•••• l •• d •• a. pr.rroOltl. a. do jul., do
Mlnl.t'~10 Público. ~
••utorld~d.,PO~ICI.1 • do .d.oO.do, n.
for ••
d. l.glllaç.o . . . Ioor d. . . . . . r .entldo. sob .10110 , os rool . t ro.,
doc_to. cu paç.. . , 1nfor.1Ç10 •. _ c _ o•• ut~. d. Dr ll'o
••
rl.Qr.nt. e d. lnqu4rtto pollclal .'.~ •• ,pU.açlo d. crl..
d. f lnldo
n•• to Lei.
I .

.•

P.r'or.f~

c!~t'~lo

Onlco · - Instaur.d•• • çlo penal . fic. •
:' , I ,
. •
.
.
do jul • • 'eanutonçlo do .10110 a quo •• r.f.r ••• t • • rtloo .

Àit.2' • Pera ~~.ítO Do caroct.rl.açlo
d.flnldo. "".t. Lei, •• utofld.d •• tend." • natur.. a ou
d. d. sub.t.lnclo apro.ndld.. .0 loê.l o..... condlçO . . . .
~.n.ol.1U • aclo ~~I.lno.a. ,. clrcun.t&ncla. d. prl.lo .
• Condut •. ••0•• ~~~edlnt
•• ~O
,
,

.

Sf:cao

I I·

191"'•.

do. c~I...
qu.nUd.
qUI,. d. _ .
b..
cOI9

Da f ... pr,.proc...u.l.
Art •.'O

• OCorr.ndo prlslo •• floOront •••• utor!d.d.
pollCI.l d.la f.~' Jêoaunl~açlo
no prazo
d. 2. hot ••• 0 .juiz ~oapa.
•
•
t.nt •• rll.tendo~l~. uoo· c6pl. do .ufo l •• rado.
.
"
'
~

,

// por'or.fo la - Pare .f.lto da lI.returo do .iJto
d.
pritlo ,é. 1 ' 1I0~.n(. ·,no toc.nt •••• terlolld.dI do trl •• , , .uflc1.
.nt. l.udo d. con.t.t.clo d. natur.ra da .ub.t&ncl •• flr •• ~
DOr .
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oerito of Icial ou. na 'altl deste, Dor pessoa idOne., escolhida
preretente_ent e, entre as Que tenha_ nabl11taçlo t~cnlc •.
Pa rágrafo 2Q - O oer i to Que subscrever o laudo
I
quo se r ere r e o plr'graro Interior nlo ricI i.pedido de participlr
di ei.bor.ç lo do i.udo derinitivo .

concluldo
Art . ll. - O inqu6rito poiici.l dlv. e.tar
no prlzo de qul nze di.s, se o indieiada .stiver preso, • de trin t. ·~ quando s ol to .
Plr'gr .ro Un i co _ O. pr •• o•• quo •• r.rer ••• t • • :t!
go pode••• r .dupi ic.dO. p.lo j ui •••• di.nt. p.didO justiric.do d.
.utorid.d. polici _l.
Art . l 2 - A autoridld. polici.l ••• ncion.ndO concr.t!
.entl IS clrcun~t .ncl.s referidas no artigo 29 desta Lei,

dever'

ju.tiric.r. l ogo .p61 • l.vr.tur. dO .to ••• r •• a •• qu..
• cl ••• iric.çlo l .g.l do r.to .

lev.r ••

Ar t . l l - findo O pr.zo •• t.b.l.cido no .rtigo II
o•• utOI d. inqu6rlt o pollcl11 d •••• I.r r ••• tldo •• jul.o •••• pr!
jul .o d. r •• ll.aç lo po.t.rior d. outr •• dl1iglncl •• d•• tln.d.. .0
•• cllrecl •• nt o do r.to . lnclu.i •• I ·.llborlçlo do lludo do •••••
ap .... nt. to.lco16g1co •••• n.C.I.'rl0. d. d.p.nd'ncla. cujo
çlo poda d.r-.o .t' O di. d•• ign.do p.r • • • udllncl. d. in.truçlo
• julg •• onto.
S[ç.O 111 - O. l n. truçlo crl.ln.l .
Art.l. - R.c.bido. o•• uto. d. lnqu6rlto pollcl.1 ••
jul.o. d••••• r .b.rt •• 1.t. '0 Mlni.t6rio Público p.r •• no pr •• o
d. 10 (d •• ) dla •• or.r.c.r d.nÚncl ••• rroi.r .t' cinco
t •• t.eunhes, requerer . ~ dl11Qtnelas I, s. entender cabível,. suspen.lo
do proc.sso no cuo .d. inrraçlo .0 .rtigo 22 cuo O r'u saj. prl "rio.
P.r'gr.ro Unlco - P.r. o or.roci •• nto d. d.nÚncl.
.urici.nt •• no tocant •••• t.r l .1ld.d. dO crl ••• O l.udo • quo
r.r.r. O p.r'gr.ro li. do .rtlgo la .

,
••

.rt.l5 _ Roc.bld •• d.núncla. o jul •••• 2. hora,
nor.
ord.nar' • cit.çlo ou r.qul.lçlo do r'u • d•• ion.r' dl. •
p.r. o lnterrog.t6 r lo quo SI 'IIUllr' d.ntro do. 15 (quln .. ) dll.
'.OUlnt ...
PIr'ou r o Unlco - 5 • . 0 du. nlo ror .ncontudo
• nd.r.ço. const.nt •• do •• uto •• o julz d.t.r.in.r' • citaçlo
~dlt.l. coe pr •• o de 5 (clnco) dlas.

no.
por

Art.)6 - No lnt.rrogat6rio, •• ndo o rtu .cu •• do
d.
lnrrlçlo .0 .rtlgo 22 . o jul. lnd.g.r' .obr•• v.ntu.1 d.p.naln
ela I, .a CISO da r ••postl pOlitiva, lobrl .eu proP6s1to d••• tr!
t.r con •• nl.nt ...nt ••• d.ortlndo-o par. I' con.lqulncia. d.
.ua.
d.clançllu .
P.r4Qr.ro Oolco ,- S. o r'u •• cuaado d. lnrraçlo
'0
• rtlgo 22 •• d.ltlr • pr 'tlc.'do d.11to •••• nlo •• d.clar.r d.p.n_.
d.nte. ..r' lna'O.do .obr •• eu prop6.1to d. nlo •• 1•• e utl11 •• r
de .ub.tlnCl, ontorpocent • •
Art.l7
Int.rroo.do o rtu,ou declarado r ••• 1, . e r '
.b.rt •• i.t •• d.ra •• p.r •• no pr.zo d. 5 IclnCo) dl...
or. r ec. r
. log.çaas puU.ln.... . Irrollr tast.eunhas .t" O dx1eo d. 5 (cl!!
co ) • r.quer.r •• dl1~lncl •• quo .nt.nd.r n.c ••• 'r1...
H.vendO
• • i. d. UI. r'u. O pr •• o ••• r.. · •• dobro. corr.r' •• c.rt6rio.

P.r'otaro '1 - S. o M1nl.t'rl0 Público r.qu.reu ••u.
POft.lo do proc ••• o • o r'u. '0 .or lnterrogado ••• nire.tou proP6.i
to d. ra.1iz.r tr.ta..nto ou d. nlo •• 1••• utl1iz.r d•• ub.tlncl;
entorPICen~., • dar ... o••• d l i •• nH •• tor • " 'P.ito.dÚ.ndo se
enncord. ca. o Dodldo .
Caixa: 94

Lote: 69
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Par'graro 2' - S. nlo houve pedido do Minist~rio Pú bllco, _.s o r~u, ao ser interrogado, •• nlf.stou proPósito de re.lizac trata.enta ou de "lo •• 1s s. utilizar de substlncla entoroeslndo
cente . I de'esl poder6 requerer I susPlnslo do proclsso ,
I resp.itc Ou, ido o Mini.t'rio Público .
Art . l8 - Arguld. n. der.s. pr,.i ••• t'ri. pr.ll.l nar, deve ser .berta vista la Mlnlst6r l o Público , pelo prlzo
di
~ (cInco) dias, para •• nlfestaçlo.
Art . JS - E_ seguida , os lutos seria conclusos
la
juiz Plrl, no prlzo da cinco dias, proferir dlsPlcho sln •• dor, no
qu.l d.cidlr' • r.sp.i t o de •• t'ri. pr.li.in.r . do p.dldo d•• u. p.nslo do proco •• o o d•• di llgencl •• r.querid •• p.l. d.r •••• lndi!
pens'vels la Julg •• ento do 'elto , designando , plra u. dos pró. l _os
40 (qu.r.nt.) di ••• auditncl. d. ln.truçlo o julg ••• nto . notir l c.~
do-se o rél' e as testeaunhlS, 1nti.ando-s. o derensor • o M1nlst'rio Públlco. b•• CO.O cl.ntirlc.ndo •• utorld.d. pollcill .obr. •
n.co •• ld.d. d. r •••••• do. ~ d•••••• to.ico16gico • o. 6rglo.
dO' qu.l. 1.p.nd •• r •••••• de ·p.ç ••• ind. nlo con.t.nt..
dOI
lutoS .

P.r'gr.ro li - O.t. r.lnad • • • u.pen.lo do proc ••• o P!
lo prazo dI dois anos , o rIu assu_ir' co.pro_lsso dI s. tratar ou
de nlo rliterar no uso dI substancia dI IntorOlclnte, sendo adVIr·
tido d. qUI, ._ caso dI nlo honra r o co.oro.lsso , o fe1to t.r' s.·
Qui.ento. ,podlndo .ntlo se r sub.ltido lO e.l.e prev1sto no Olr'Qr!
'0 s'Quinte . Decorrido Q per i odo ~e dois Inos, s •• descu.orl •• n
to do coaproalsso , o processo ser' e. tinto . Durante o prazo da lU!
p.n.lo nlo cprra pr •• crlçla.
P.r'gr.ro 2" - C•• o n.j. n.c ••• id.d. de •••••
d. d.p.nOlncl. ·to.ito16g1c • • o jul. d.r' oportunid.d... port ••
p.r •• pr •• ant.çlo do. qu •• ito •• o. clnco dl.s. d•• ign.ndo o aud!
Anci. d. ln.truçlo • julg ••ento p.r. u. do. 60 ( ••••• nt. )
dl ••
s.gulnt ••• d••• ndo o l .udo •• r junt .do '0' .uto •• t' • dato
d.
.udllncll .
4r t •• O, r ,H• • udllncl. d. ln.truçlo • julgo
..nto ••• rlo lnqulrlda. o' t •• t.eunn ••• d.ndo- •• d.pol •• p.l. .r ••• uc ••• l ....nt •• '0 Orolo do Mlni.t'rl0 Público. '0 d.r.n .or do r6u. p.lo t •• po d. 20 (.lnt. ) .1nuto. p.r. c.d. u•• prorrog'.ei. por •• i. d. · l0 (~ •• ) .1nuto •• pror.rindo o jul •••••• guld ••••• nt.nç ••
P.r'gr.ro ,. - S. o jul. nlo .e •• ntir h.billt.do • julgor c1e 1.eóUto. c.u ... ord.n." quo o •• uto. lho •• J••
conclu.o. p.r •• no pr •• o d. · l0 (d •• ) dl ••• pror.rir •• nt.nç • •
P.r'gr.ro 2• • C•• o ·nlo t.nho .ido junt.do .0 •
• utos O l.udo d•••••• to.lco16g1co . ou d. dep.ndenci •• O jul • •
106s ouvir as teste_unhas • •• rcar' outra data para I contlnuaçlo
di Ivdllncl_, no prlzo de Quinze dia • .
Ar t • • l - Ao 1•• nt.r o .cu •• do d. pon..
no.
t.r.o. do .rt . 22. p.r'or.ro 21. O jul. d.ter.ln.r'. n••• nt.nç ••
quo 01 ••• j •• ub.etldo • tr.t ••• nto .'dlco .ebul.torl.1.
P.r'oraro I" - O j ulz •• r' lnror •• do..
c.d •
1 (trAs) ..........p.ito do. tratl..nto • d••• oluçlo do qu.dro
cllnlco do .cu •• do.
P.r'gr.ro 2" - Ap6. G d.cur.o d. dol •• no •
• er' n.c.s •• rl ••ont. r •• ll •• do ••••• d••• rlrlcaçlo d. r.cup.r.çlo do .Oent •• · •• ndo quo O jul • • •• co.pro •• d. p.rlcl.1.ent.
•
recuper.çlo. ou.ldo O Mlnl.t'rl0 públlco. d••• d.t.r.in.r O .n_
c.rr ... nto do proc ••• o .
P.r'graro li - Ant •• do p.rlodo d. doll .no • •
O ••••• r.r.rldo no par'oraro 2. pod.r' •• r r.a11 •• do por d.t.r.1n.çlo do juiz, d. orlcio. ou ••• t.nçao • r.qu.rl. .nto do Mlni.t'rlo P~blico ou d. d.r ••• .
P.r'gr.ro .1 - SOl .gent. rru.tr.r. d. qu.lqu.r "2
do. o trata•• nta aabulltorll1. ou vilr I .er nova.entl procII.I
do por crl •• pr •• l.t. n•• t. L.i . ou, .1nd., ••• p6. dol •• no.. nlo

l

I

•
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fic ar comprovada a SUl recuperaçlo, O Juiz podl deteralnar Que
o
tratamento seja feito e_ regime de lnternlçlo hospitalar, por te.po

pa"r 'õraro llni co ... A co.pettncia recursar: n.sse
caso , é da TrlbJnl1 Reolonll feder.l .

nao supe rior a uM ano.

inicia
Parágrafo 5" _ Se, após J (tres) Inos da
do trata_enta ambulatorial, nlo for realizado o ex •• ' I qUI se re'e
te o parágrafo 2Q •• ou nao vier a ser deterainado regi •• de inter"!
çlo hospitalar , o processo ser' extinto.
Art.42

_ Clberá a sequestro pr ••• ntl.a dos

bens

do indiciado Ou acusado se houvereM indicios v•••• nt.s de SUl provenl~ncl.

Ilicltl.

Plráoraro Onlco - O Mini stéri o Público deve,desde logo, pedir
sequestro preven tivo dos bens do Indlcl.dO ou .c~
sado, podendO contar COM e'etivo auxilio dos ór;los da ReceIta re deral e Instltu l çOes financeiras Orlcl.ls, I ri. dI ser rell lzldo
~inucloso levantaMento de sua s~tu.ç'o econÔ.ico-financeira.

Art .• 7 • Nos CISOS de conexlo ou de contlnen _
cll entro os Cf I ... derinldas nestl Lei e out ras InrrlçOes peneis,
o processo deVI ser o Drevis~a para I inrraçlo .ais grave, ressal
vados as da cO'Pltencl. do Tribun.l da Júri e de jurl.dlçoes esp!
dois.
Art.4a - O condenldo por infrlçlo do disposto
nos arts. 16, 7, la e 1~ destl Lei nlo poderá IPellr se. reca
lher-se • prlsllo .
CAPtTULO V

°

o
O juiz.. d.ter.lnorá, na sentença,
Ar t. 4)
confisca de bens de val or ec onO. lco IPreendidos e. decorrtncia do
t rárico i llcita de entorp ecentes e , Ilndl, o p.rdiaento dos
bens
que a condenado por Intrlçla aos artigos 16, 17, la a 1~ desta Lei
tenhl · auferida ou adquiridO e. decorr~ncl. d. sua .tlvldlde crl'ino sa.
Par'graro 10 _ Incuabe ao acusado provar.
tI a Instruçaa, a arlge. licltl dos bens .

duran ~

parágraro 20 _ Os bens hl.ldos na for •• d.st. "!
tiga se raa vendld"s e. lel l lo ou ut~llzldos e. Ispécl., de. Indo o
juiz crl.,in.l destln'-los co' observlncll dOS ·segulntes crIUrios·.
a- se I apreln.lo decorrlr d• • tl.ld.ds di Policia rederal, met.de ( 112) será I ala de"tln.d. I I outro •• Udo (112)
ao CONfEN (Conselho federll dI Entorplc.nt.s);
b- se a IPreenslo decorrar d. atlvidld. dll pol1cl ··
.s es t l dull., ~etlde (1/2) será I .l.s d.stlnadl • a outrl
•• tldo
(1/2) la CONEN (Conselho Estldu.l de Entorp.c.nt.s) que
~epassará
plrte aos COMENs (Conselhos Munlciplis de Entorp.cent.s) .

DA COOPERAÇAO INTERNACIONAL
Art . • ' •. Preservadas a soberanla naclonal,
I
arde. pública, os bons eostu.es, o Coverno Brasl1elro
pOder'
prestar. necfss'ria eoop.raçao a outro Pais, se. nenhu. Onus
quando sollcllado plrl:
produçlo de provas;
11- exa_, de objetos e l ugares j
111· l nror.eçlo sob re pessoas e cols.s;
IV- presença t •• por'rla de pessoa presa,
cujas
declaraçOes ttnha. relev'nela para e decislo de u_e causai
V- facllltlçlo do trlsllda de teste'unhos ;
VI- autrl. for.l. dI •• slst6ncio per_Itidas pelo
leglsllçlo e. vloor.
1-

P.ráor.fo li - A soliclt.çla d. que trltl este
artioo ser' clrlOid• • 0 Mlnlst'rlo d. Justlço, que o reMeter'
· qu.ndo necls,'rlo, ~ oprecilçlo . do Orolo JUdlcl'r l a co.petente P!
ri dlcidlr • seu resp.lto, ou • IncI.lnh.rá • lutarldldl ClpO' de
atendi-li.
Plráor.fo 21 - 510 requl.itos di sollcltlçlo :
1-

o no ••• I qu.liflclçlo di lutaridld. salicl -

tlnte;
Parágrlro JO - E vedldo las Cons.lhos a utlllz.çlo
ser
aproveitadas na conror.ldld. do Irtloo 52 d.st. L.i.

dos bens apreendidos par. auto.anutençlo, devendo os •• saos

Parágraro 40 - Hlvendo risco de d.toriorlçlo
dos
bens apreendidas ou sequestrldos, o juiz cri.lnll pod.r' pro.id.nc!
ar o lellaa durante a processo, flclndo o •• lor .pur.do "' depósito
14111clal' co. 'atuaUZlçlo ,"oneUrll .
Parágrlro 50 - SendO o réu .bsol.ldo, os bens s. Qu estrados, ou o vIlo r deles apurado e. lal110, serlo a ale dlvolv!
dos .
Art. 44 - E efeito de condenlçlo Plrd.r o n.turll!
Zldo, condenado por inrraçlo lOS Irtigos 16, 17, 18 I 19, a nleion!
lldade bras lleirl.

lI-

a objlto

I

o· .otivo di soll cit.çao;

UI- o I d.scrlçlo su.árl. do proc.dl.enta •• cursa

no p.il sol l citadol
IV-

di •• slstlncl •• allclt.da;
V~
a dacu •• ntaçlo ind1spens'vIl ao esclareci.en
to da sOllC :.tIÇlo, qu.ndO for o CISO;
Isp.ciflc~çlo

Art.50 - Pari I consecuçlo dos rins visadOS ne!
ta. Lei, devI ser •• nUdo • institui do u. slstl" d. ca.unlClçOes
opto I facllltlr u. Int.rcllbio rápldo I s.ouro de
lnfar.lçOes
sobre o tr6rlco d. entorp.c.ntes I droo.s .rlns co' Orola. cong!
neres de outros paisl'.
CAPITULO VI
DISPOSIÇQE:S

Plrágrafo Unico - O juiz, tr.nsitada e. julO.do I
sentença condenatória, afieilr' '0 Ministro da : uStiÇI p.ra o Clnc!
la.ento d. concesslo da naturallzlçlo .
Art. 45 - E PISSi.ll d. "pulsao, nl for,"
dI ;
leg lsllçlo especlrlca, o estranoelro que co •• t •• cri',.
d.flnldos
nos Irtlgos 16 , 17, 18 e 1~ deste Lei, d.sd. que cu.prldl a cond.n!
Çao I,.posta, sal va se o Interessl nlcionll rlco •• ndar SUl e.pulsao
I... dllta.

FINAIS

Art.51
Todol OI .nto i P.ce~,.s . e droOI •• flns
apreendido " por inrraçlo dlStl L.I, r .... lv.do o disposto no PI r,o,"ro 21 deste artloo, d•••• I.r d.struidoo p.ll lutorldld. po
11c1l1, Íle'liante .utarh.çlo j~lcial, na pr ...nçl d. repres.n :
tanta do Mlnlst'rlo PúbliCO, 1.li.tldo p~r p.rlto d. árl •.
Plráorafo 1. - Docu•• nt'-I' I ocorrlncl1 ,"diln t. ter.o .'e •• do '01 lutai do inqu'rlto pollclll, ou, s. for
o
CISO, da lçlo oenal.

SECA0 V - Outras dlspaslçOes processulls .

. .,

Art. 46 - O processo I o julg •• ento de crl.e
de
trárlco COM
e.terlor clbe. ~ Ju.tlçl Estldu.l, co' I . intervln çlo do respectivo dO Ministério Público, qUlndO co•• tido e. co •• rco
e. que nlo Installdl Vir. di Justlç. F'dlral.

°

P.ráor.fo 21 - Plrl coooro.lr I •• t.rilllàlda da
Inrroçlo, • lutoridld. policill d••• rá •• nt.r sob sua OUlrdl,at'
a trlnslt, e. julgldo, qu.ntldld. suflcllntl di substlncil ento!
pecent. ali droO' lfi., davld ... nh ..p.cHlclda no tlr.o pu.lI to no por 'íonfo anterior.

\!i OS 5 ~.?..'.;r

P.r6gr.fo ,. - Procedi-SI do .es.o .odo
qUlndo
.e tratar de culturas Il.gal. de pllntls pslcotróplcls, colhen do-se, IPenas, qulntldlda suficiente • relllrlçlo do e.a.e p.rl·elal. destruindo-se o ro.tlnte; confor.e Plr'grlfo 1., do Irt.9.,
d.sl8 Lei .

,..~ . ,.

Art . 52 ' - Todo e qUllquer bo. Ipreendldo e. deco!
r'ne~. de tr.rleo lliclto de tntorpecente. e drog ••• rlns
ser'
. conrlscado e re.erter' e. b.n.riclo de lnstltulçO.s • p.ssoll .specllllrodos no trltl.ento • r.cu~erlçlo d. dependent.s o nu .p.relh •• ento e cust.lo d•• tl.ldldes de rlsclllr.çlo. control.,pr.- ·
vençlo e represslo .0 crl.e de tr.rleo de.sls sub.tlnclas.
par'gr.ro ,. _ Após I .preens'O, esses bens d.vor'o .er deposltldo. judlclll.ente e entregues • cu.tódll de ~
Fed.r.l. ou Est.du.l. que .tue. nl 'r •• de entorpecentes, co~nl
c.ndo-se o ocorrido ao CONFEN e lO r.spectlvo CONEN.
P.r'grlro 2. - O julro co-petentl p.rl procIss.r
e julglr o d.llto pod.r' lutorlz.r o u.o do. b.ns Iprelndldos
s.~re qUI n.c.ss'rlo p.rl I pr.vençlo, rlsclllzlçlo. controlo e
r.pr.sslo dos crl.es derlnldos neste Lei. ou plrl • SUl cons.rv!
çlo •• t6 o trlnslto e. julg.~o n• •ent.nçl.

Art.57 - Est. Lei entrar' e•• Igor no •• nta
di ••
IPÓ' I 'UI PubllclÇlo, re.ogldl' "' dl.po.lçOe. e. contr'rlo, e.peelll.entl a. di Lei 6'68, de 21 de outubro de 1976.

I'

~JI~
J, .... "-

H:U.

JUS T I F I C A T I Y A

A el.borlçlo dO pr •• ent. Projeto de Lei te. co.o b...
I Lei 6)68 que dl.pOe .obr ••edldl. d. pre.ençlo e repr •••• o

•

lO

tr.rlco lllclto de IUb.tlncllS entorpecentes ou que deter.lne. d.pendencll rl.lcl ou pslqulc"

publlcldl e. 21 de outubro

de

1976.
P•••• do. qulnr. Ino. d•• u• • r.tlv. publlclçlo • pro~lOlçlo

• b.seldo. no. prlncip10s a.t.b.l.cldos p.l. novo Con.tl-

tulçlo br •• ll.lr., ent.nd •• o••• r.rer •• n.c.s,'r l l' .lgu••• eodlrlclçOes • Idequ.çO •• co•• Ist ••• U••• tu.11r.ç'0 • no.
d. no.s. re.lldld •• tuIl.

Art.5" - Os Trlbunll. d. Justlçl dos Est.dos e
Olstrlto F.d.rll, nlS cIPlt.l •• grlndes centro. urblnos,l Ob ••!
·vldo o orligo 125, por'Ouro 18 ·. di ConsUtulçlo Fed.ul, d.v ••
I nstituir julio. e.pecllllr~o. plra o proce.so e julo •• ento dos
cr l.es d.rlnldos ne.ta Lei.

;;';
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Plr'orlro Unlco - O. Mlnlst'rlos Público, do. E!
t.do •• do Olstrlto Federll pro.ldencllrlo, nlS clpltll •• CO.I!
CI S de orlnd. -avl .. nto. I crllçlo de pro-atorll' e.pecl.llr.dl.
p. r •• tu.çlo nos proce.so. dos crl.es definidos n•• t. L.I.

De t.l ror.I, tras pontos rorl. cons1d.r.do • . rund • • • n
t.l.

~.

el.bor.çlo do

pr.s.~t.

Proj.to de Lei:

1. -

Itenu.çlo

d.

sltulçlo ItuIl do u,u'rlo, d.p.ndenta ou nlo; 2. crl.çlo d. flgur.
lnter •• dl'rll entre o u,u'rlo • o trlflc.nte;
trlt ••• ~to 1'011 I Ser dldo

.0

,Q - .llor

rloor

no

tr.rlClnte.

Plra o usu'rl0, o Projeto •• tel., Icoaplnhando

tr.b.lho de IlOu."

leol.llçOes -ad.rnl. Que obtl.erl. nele

o
.bsol~

Art. 54
Nos setor •• de r.pr.s.'o • prlt~ de
cr l.e. definido. n.stl lei; .tu.rlo .utorld.d.s • pollcl.ls co.
especlallr.ç'o .dequ.d •.

to sucesso, previ •• nar rigor e Ist.bllece, •• alouns casos, SUl -

P.r'or.ro ,. - S•• pre QU. fund.dos el ••• nto.
o
j ustHlque., o Juiz poder' .utorlzor. e. decido · .Otlvld., • n'O
l nterdlçlo pollcl.l do tr.nsport., OUlrd., re.es ••• entT.o. d.
·. . rc.~orll'. objetos, doeu •• ntos, va~or.s. -a.d. neclon.l
.,funV.G •• sut;'SUnclu .Iteillts e eQalp...ntos, rehelonldos co.
o tr .rlco Iliclto de entorpecentes, .ntes d. IPre.n.lo con.ld.r.
q. slgnlflc.tl •• p.r •• r.pr •••• o ••••••od.lld.d. d. cri •• •

E.t.belec •• Indl, •• c.r'ter .b.olut ••• ~t. Inovldor ,

•

Plr'or.ro 20 - As .çOes s.rlo d.s.n.olvld.' no T.rr ltÓrlo N.clon.l e e. I.blto lnternaclon.l. d•• d. QU. pr.vl.t.. ••
.cor"'''· .. .. ,.(101, convençOes • atol -internacionals.

p.n.lo do proc ••• o. co. pos.lbllldld. d. tr.t ••• nto espontlneo
.trlvis d. red. públlc, ou p.rtlcullr •

.

I rlourl do tipo lnt.r.edl'rlo entre o u,u'rlo • o tr.flClnte.

dispon-

to e. QU. I Itu.l leoi.l.çlo • r.l.ti •••• nt. 0.1 •••• nlo
do,por

e.~plo,de

..r tr.rlc.nt.

po~

prec.lto. plr. situ.çO•••• QU. o u,u'rlo,

•••

rornec •• Ilnd. QU. OCI.lon.l •• nt •• p.Qu.n. qu.ntl-

dld. d•• ntorp.c.nt ••••• lgo. ou p••• OI. d. rl.11II.
Final.ent •• o Projeto qUI ora lor.senta.as, recrud.sc.
•• ponllir.çO••

I~o.t

••• 0 tr.flc.nt. qu •• Itu.l ..nte, • punldo coe

penas reduzidas, .e coaplradl. co- •• rlorl..nd •• 1aposte, , cri •••
P.r'or.ro ). - O result.do d. ·op.r.ç'O s.r' l •• dlat ...nte r el . ,.do ~ •auto clrcunst.nclado· ao Juiz ~ a .utorlzou
p.r. I •• U .Ç lo.
por'ouro •• - A lnflltuçlo ••. org.nlz.çlo crl.ln!!
SI d• • 011'1 .. "polícl. e.p.clallzade se" ••• cor'ter · I1g11oso
so llclt.~. pele .utorld.d. pollcl.l .0 Juiz co.p.t.nt •• QU • • • uto. • r.r', no prÓprio reQu.rl •• nto. s. houv.r Indicio. di pr'tle • . ou ·
tent.tl •• de tr'flco Illclto de· .ntorp.c.nt ••• droo.s·.rln. e
••
• provldencl. for n.ce,,'rl • • • pur.ç'o ou •••• cur.ç.o d•• prov ••. A
.utorlzlçlo judlcl.l .oe' d.d. p.r. pollclll d.t.r.ln.do e por t •• po deflnloo,per.ltldl • prorrog.ç'o.

_.

Art.55 _ A lutorld.d. pollcl.l . . .dl.nte .utorlr.çlQ judlcl.l, pod.r' requl.1tlr. I qu.lqu.r lutorldade.
l~ror•• çlo, _ ~u.ento ou dl110encl. rolltl ••• In.e.tlo.çlo e pro,"
d.
crl •• i · r'l.clonldo, coe o . tr.rlco 1liclto • dto.nlr.do d.·entorp. centes .
Par'orero tlnlco .: O Sigilo dos s ... lço •• oparoçaes
rlnlnceptl' nlo pode •• r InvOCldo cO.O Óblc. '0 .tendl.ento dI r. Quh1çl~~eVlldl no Clput deste ortlQo .

.

·Art.56 - O Poder Executivo d••• reoula..nter
Jei.! ~n! o-.!. • Into di .. c.ont_~o. c:e .u. publlcaçlo.

1 ....-/

v

I

l

.sto

d. igull. Ou .lti ....0 • • • nor · or •• idld •• M11. QU. 1•• 0. pr.t.~d.eos,
no c •• o do trlflc.nt •• regullr d. for.1 d•• t.c.dl •• Itu.çlo do trlrlc.nt. liO"do ·.o cri •• orOlnlr.do •• 0 tr.rico
~•• I.t.

l~t.rn.clonll.

do •• po.to .cl •••• prlnclp.l..nt...

runçlo

d. n.c ••• ld~d. d. ins.rçlo n. L.gI.l.çlo vig.nt. d. prec.ito. r. l.t!
vo ••• nov •• conqul.t •• nl 'r.1 di pr.v.nçlo .0 .bu.o d.

drog",Ptl~

Clpal ..nt. oriundl' do tub.lho doe Con.elho. F.d.ul. E.t.duel • "!t
nlcip.l de Entorpec.nte •• 16. do •• t.bel.cl ..nto d. r.or •• plrl
dl.trlbulçlo • d•• tln.çlo do. r.cur.o. obtldo. co. o tr.rlco

I

11.011

d•• ub.tlncll •• ntorp.c.nt ••• ~. Orolo •• fln ••• ub •• t ••o. o pr ••• nt.
Proj.to d. L.I • apr.cllçlo do. Ilu.tr •• p.r ••• p.rl o qu.l.
vlst. d. 'UI or.nd. I.portlnci., .ollclt •• o. I 'UI .prov.çlo.

~
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CONSTITUIÇ:A
.,:,6.',"& , ':":unfA DO DAIIL
- -

- - - - - -

•

-

DA OIlCWIIZAçAo DOS PODEItEII

- - - -.- - -

- -

c,....
DO PODP JaDICI1Jt1O

--

~poVIJI

o. rdbunal. e

JuIza"

Ür.d1lj 1

Art. 125. Os E.1dos OtgIftizIirio .ui. Justiça. obMtVedol
os prillCipios esut ekcidos neIIa Canstituiçio.
I J• A. competéncil cios tribunais será defiN ia na Const;.
tuiçio do Estado. tendo I !ri de organiraçio judiciI íriI de iniciativa do Tribunal de Justiça.

- -

- - - - - - n

-- -

1.11

------------------------- - - - -
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•

-------- - - - - - - - - - - - - - --.
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UI ........ -

DI II DI OUTUIIIO DI 1tN.

DISP6E IOIRE MEDIDAS DE paEVENçAO E ' auanuo AU
TUFICO .LlCITO E USO ,NDEVlDO DI . luasrANCIAS
ENToaPECEHTU OU OUE DETUMINDI DEPENDlNCW
FISICA OU PSIQUICA, E DA OUTaAS ..aOVlDINCW".
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- - - - _. - - - - - - - - - - - -~
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PROJETO DE ' LEI N' 2.454, DE 1991
(CP) da NIn:otrifb)

OiapÕe .obre a prevençio. o trata •• nto, a f1.c.l~.ção, o
controle e • rapr ••• io do tráfico ilícito • do uao indev!
do de entorpecent •• e drQ9 •• atin., e dá outra. providen-

cia ••
(APENSI-SE AO PROJETO DE LEI NI 1.873, DE 1991)

CAPíTUI..O I
DAS DISPOSIC8ES DERAIS
•• e ran •• i,. •••

do tráfic o
dr o•••• fina.

Art. 12
• deva,. de toda. a. p • • • o •• , nacionais ou
co. dOM.e"1 io ou •• dl' no 'ai., colabor." na ~r.y .. ncio
ilícito .. do uao indevido d .. subatlne,. entropecent .. •

'a"ál,.a4'o único. A , ••• oa jurídica ~u •• solicitada.
nã o ,r ••
InJustiflcaaa •• nt ••• col.bor.cão ,r.,viata n •• t. artilo
t .r a
I •• d i at a •• nt . . ."5pl'n.o. ou n ••• do. ~u.l.qu.,.. .UM i 11 o. ou
aub venci •• da União. doa Estados, do Oi.trlto F~d.r.l ~ dos "unlci~ios.
b •• coa0 de .u • • • utarqul •••• ~r •••• ~úblic ••• aocjed.d •• de econoal a .Ista c funda,õ •••• ob ~en. de re.~on •• bilidad~ d • • utoridade
concedente.

t.,..

Art. 2Q
'ara O. ~In. dest. Le i .erio conalderad ••
sub.tinci . . entor~ec.nte. ou dro •••• ,in. aquel •• qu • • • ei. fore.
•••• cl~lc.d •• c. lei. tratado. ou conv.n,ies Intern.cionai. ou r.l.ci onad •• co. 'raio co.petente do "Ini.t.rlo d. S.úd •• Ineuab. à 'alIcia F.der.l. elabor.r nor ••• d. controle e llsta.en • • r •• ~.ito
dos
pr oduto. qu/.lco. utilizáveis n. ,r.,.r.cio. eMtraclo. ,roducão
• transfor •• cio de substincia • • ntor,.c.ent.s • dro •• s afln •• be. coa 0 e.tab.lec.r • qu.ntidad • • áMi •• d. livre '0•••• coaerclo. I
1; S•• ~r. que •• circunstinela. o .Mi.lr ••• dev.
•• r
revi.t . a •• ,.eiflc.cão • qu • • • refer. o ·ea,ut· d ••t. arti.o.
co.
eMclusio ou inclusão dt novos ,rodutos ou substlne'a. entor,ecent •• ou dro.a. afln ••
I 2; Incu.be ao "inl.t4rio da Saúde. através d. eeu.
6r elo • • • ,.cializado., ~ •• conforaldade co• • ,olitica e.tab.leciaa
pe lo Con.elho F~d~ral d. Entor,.cent •• , balMar Inetruci •• de c.rát~r
• e ral .obre ,rolbicão. liait.,So, II.,&liZ&,lo • controle 6a ,rodu$ 10. do eoa.rcio e do uso de substinel. entor,ecente ou dro •• a'i ••
o d • • •,ecialida.e f.r •• clutlc. qu • contenha, ,odeftdo a flsc.llza L
cio e o controle •• r •• d.l •••• o • • 4r.los con.lnere. dos E.tados _ ~
do Distrito F.d.r.l.
Art. 3Q O Si.te.a Nac i onal d. 'r.v.nclo, Fiu.llza ·cio, Control~ e Repr •• sio de Entor,.cent •• ,- é conat ituido ,.10- con junto de órgãos c Ent idade. que e ,.:erc ••• no. â.bito. f.der.l, e.tadual • • unlcl,al. a. at i vidad •• de pr.vencio. fiscaliza,So. controle
e r.pr e •• ão do tráfico i lícito. do uso indevido de entor,.cent •• c
d r oga. afins. be. co.o as d. r.cupera,io de d.,.ndent.s. nos l r . l f ••
de sua. atrlbuicõ.s.
P.rágrafo Jnico.
O Slste.a Nacional de Prcv.n,lo.
f i .callzacio c Repre •• io de Entro,.ccnte. ~ organiz.do • for •• l.ent.
• • truturado ,or e.ta Lei.
Art.
~;
Ao Con •• lho Federal de Entor,.c.nt ••• ir.io
C.n.ral do S i .t ... a N.cional de Prev.ncio. Fi\callza,lo. Cont':olc e
Repre •• ão de entorpec~nte •• incu.be prOpor a pOlítica nacional d •
• ntor~.cente • • dro,as af i ns.

,

Art. ~~ Os .e.bro. do Con.elho Fed.ral d. Entar_. centes e seu" res,ect IvO• • upl.nte. deverio ,er .ervldor.s -"Hn·l cos
lotado. c c. exercício no. órlão. que r.,r~ •• nta ••
~rl.

60 Co.pcte. ~rlvativa.c~t,. ~ Pol'c ; ~ F.d.r.~
prevenir c reprl.ir o tr'lico Il(clto d. sub.tincla. entorpec.nte. c
droga. allns, podendo. para tanto. f i r.ar Convinlo. co. 'r.ãas «cn ~
tidade, da AdMlnlstra,io P.jbllca.
Art. 70 • 'acultado • União celebrar Conv'nia. COM
os Estados v ~unicíplos. vl •• ndo a pr~v~"cão. o trata •• nto, a fl.ca
llzacio e o controlE do uso IndeVIdo d. droga ••
'~rágrafo Jnlco.
~ode. 0" Estados « MuniCiplo\_ par a
05 fln .. d .. st. a,.t 110 .. p.ra .ttJ.,io no. i i .lt~, de .ua. resp~ct Iva50
á re •• d. cOMPetincl., canlt ItUtr e organIzar na confor.ld.de da le i .
Co n •• lho. CL Lntorpeccntes.

1~ci.l.

~rt :

80

A. autorldad ... s .. nlt~" I ••• JUdIC l árl ••• '0 -

« ~lf.d.nSilarl •• _dev •• orl.nlzar • • • nter e.tat ist Ica ••

,..1.-

elon.do. co. . . pr.v~n,&o. a flscaliza,ão. o controle • • r.pre •• ão
d. que trata e.ta Le i . r ••• t.ndo .nu.l.ente, ao Cons.lho Fed.ral de
Entorpec~nte~,
O~ dado., ob •• rv.c ••• z .u,e.tõ~s ~nt~ndld.s
,.rt .
n~ntes
~
sua apl i cacão, b •• co.o a elaboração CO rel.tórlo anu.l
d •• t • • 0 'rlão Int.rnacional de ContraI. de Entorpecente • •
Art. 92 Ao Con.elho F.deral de ~ntorpec.nte., Às .u torldade. Jydlcl~rl •• , ao Mln i .tér i o P~blico e ~. autoridade" pol ,Clal. ~ faculatdo. se.pre que entendIdO n.c~ •• âr l o. e Ind.,.noentc
Mente da Instaur.ção d~ ~rocedl.ento pcn.l In .... ~st I Sil.tôrIO ou Judl
cial. r.q~l.it.r ~s autoridade • • anltárl. os fIscal • • re.ll~acão
de
In.p.,.o e • • • pr •• a. Industriais. co •• rClalS. est.belecl •• nto~
hospitalares.
d~ p~sqUI.a, de .nSlno. ou congÊn.res. assl. COMO
os
s.rvlco • • • dicos e f.r.acÊutlcos que prodUZire •• v. ndere.,
co.~ra 
re.,
conSUI''IIr~.
IJ'J "ornl'cere • • IJbltinc ia ento"õ'ecente edro, . .
af In...
/"

1;

A instituicão ou .utorid.d. r . qui.itante
d •• I.n.r r.,r~s.ntante ou t.cnico .sp.ci.lizado ,ar • • • 'I.tlr à
p.cio d. que trata e.te artilo. ou, •• for o c •• o. eo.,ar.c.r,
ao.l •• nte, ~ .ua r.alizacão.
J

....

J 2Q No caso de '.lincia ou d. li~uld.cio judicial
da • • • pr •••• ou estabelecl.~nto. r.f.ridos ne.t. artllo. ou de qual qU~r
outro •• que exista. sub.tincl •• entor~ec.ntes c drog •• a'lns.
ou •• pee i alI d.de. far •• ciut i c •• qu. as contenha.. I nCUMbe ao Ju ;zo
,.r.nte o 4IIual tr •• lte o r.s,.ct ivo proC.d, •• nto, pro.ov.r • ''''4Iat. l.cr.cio de lua. In.tala,.e •• ord.n.ndo à autor i dade sanitárIa ~.
le i d~ .. ilnada a urgente adocio d • • • edid •• neces.árla • • 0 rec.bl.en to, •• depó.lto. da. sub.tinc.a • • ntor,.c~ntes. droSil.' .fln. ou e. P.eiarlzada far.aciutlca. arr.cadad •••
J
3Q A .... end • • • ha.ta p~bltc. de •• pecl.lldad. f.r .aciutica arrecadad •• devI' ser r.alizada co. a presenca de r.pr ••• n -·
tanta da .utorld.d • • • nitárla atu.nt. na arrec.d.cão.
J
~2
O. licitacio • • • hasta ,ybllca, só pode ,art ipe.so. fislca ou jurídica ,.e,ular •• nte hablllt.da n. ár •• e. ~ec;fi~a
qU~ Lo.pr~ .... ~. anl.c.pada •• nt~, O u.o l;c,t~~ • • ~~.tincl~
ou ,roduto que pret~nd. arre.at.r.

eipar

CAPíTULO II
DA PREYENCIO E DO TRATA"ENTO

•

SECIO I
OA PREYENCIO
Art.
11.
Incuab. ao. Cons.lhos d. Entor,.cent •• d i
fundir, por todo. o • • ~io. d. co.un i cacão ••• aedlda. to.ada. para a
prev~ncâo do tr~fjco IlicltO • do u.o I nd~vtdo de .ub.tincl • • • ntor pecente • • droga. afins.
P.r'gra'o único.
A• • edlda. de que tr.ta cste artl.o
pOd.rio s.r efe -.: I vad.s. ta.b". por ' .... 0 •• , ent Idad •• ,úbllca. ou
privada", d.vlda.ente autorizada. P.l05 Con.elho •• vls.ndo .scl.r.ci.ento sobre os .feito. c con •• qUinei •• do u.o IndeVIdo de dro ••••
Art.
11.
são prOIb i dos ••• todo o terr i t'rlo naclo
o plantIO. a cultura. a colhe i t a . a exploracão ••• ~r •• issio
de toda. a. ,lanta. da. qual. PO ••••• er extraida • • uD.tin c~ • • ntorp.c~~t ••• Incl~id •• na li.t •••• do. órgios do
"'nister l o

nal.

1.,.1,

d. - Sa"'óe~

f
12 A" planta" d~ que trata •• te .rt I SilO d.ve •
•• r
de.t.,.uí'd •• ,~las autorid.d •• ,aliC i aI. c • • egu i d. à .u. loc.l l zacão
• • s prov . cinc : •• i ~.I.,.n.'v~i. ~ re.p~ct i vll ~ocu •• nt.cão (.rt. ~~
• ,ar •• r.fos).
?

Art. 12. P.r. cMtrair. ,roduzir. fabricar. trlln.lor •• r ... ~r.p.rar. ~o •• uir • • anter •• d..,4.ito. I.~ort.r. eM~ort.r, r .. eM,ort.r, r ••• ter.
tr.n.,ortar • • M,or. oler.c.r. v.nder, coe,rar.
trocar, c.der ou adquir i r. ,.r. qual_u.r fi_ • • ub.tincl •• entor,e c.nt •• ou dro.a. afin., ou prOd"to ou .ub.tincla qui. i ca ut i lizado.
na .ua ,r.,aracio, , Indl.p.n.'v.l llc.n,. d. autorldad. co.,.t.nte
incu.blda d. conc.dl-lo, ob •• rv •••• a. de •• ' • • Mllincla. 1 ••• 1••
Parálrafo ~nleo. ~ - d;.pen •• d. da eXI,inc,a ,revl.ta
nc.t. arti.o. a ._"i •• cão d • • • dica.c"to • • • dlante pr •• cricio .ed i c •• de acordo co. o. ,r.C.lto. l ••• i • • r •• ul ••• nt.re ••
~rt.
13. Os dlrl.ent. de •• t.b.leci •• nto de .n.,no
0" "ospltal.r. ou de entld.de .ocial, cultural. reereativ., •• ,ort l -

•

v. ou b.".I,c."te aeve. adotar •• d' or •• "t.,io tl'''lc. do COHf[H • • 0
~
co"I .. "'4. I'~" ... tr ' bUlc io,' tod . . . . . . . . . d ... fIo.e ..... r ... ..
.".v l'"cai do t~ .. I ,c o ., ; Cl tO • do "'.0 ,,,d.vldo d. '~b.t''''I •••"tor... e."t •• • a,og ... ~/ I "~. " O r l'e,"to d • •". _t l~ ld.d • .

.". 1

... ". - ."'$ a ~. ,t • • no. d. r. c l", .io •
( tr. %.n t o . . . . . . ' rnt.) d .... - .~ltao

• ,of ••• or ••

J
!V
N . . . . . . . . . ".n . .. ,"cor ' .
OIt "' • • , " .. t 'lIa. Inf lu'
ou d. q",.l"u.' ('0_. co~cor"" "ara ~U. t.'c.,ro d. :o.-f • • a"",.'.
r.ceba O" oC 'JIt. :' •• o'lvalo" pro~.", .. "t. d. t"."CO ,).elto d • • ",CI •
tine .a .nto .... c.rt. a ~'o, • • 'IM.

A,t .

a. v ••

c.,. • • " t (Jrp . c."t .... ,

co • • • • • ,e .. c

No ... "011' •••• do .. e",,..o .. a. lo .... ,io d.
r.I ...."t • • • • ub.tl" drOi';'5 . " " " , "ar. ~"I' .. o ........ , tr." .... ll do.
c , tnt.f , c l aaa ••
l4 .

' "C I ~ldo • • ".,na •• nto.

~I'''

or'ldi~el

·al" a9,../o ' ~nICO.
No. 'rog' •••• d. dl .. c.,I."a. d.
d. c, i "c , • • "at'l' . ' '' . , nt.,ra"t •• aoa '"," "; c"lo. ao. cur.o. d.
........ '1" 0 • ~ ., 'Jndo ,r:'l ' l. ,nc lu lr- •• - io. otu' l,a to' •••• "t ••• onto .......
obJ.t •• e . . .... e ve ncia. o ... clar.e ••• "to da n.ture: • • ao • • f.,to.
da • • yb.ti nC I. " .ntor,.ec."te • • aro, ••• /1" • • do • • itodo. ",t 11i •• ·
do ••• ,. • I " d'J'.O ..
a.
~r.a

d."."d'"',

SECIO ::
00 UATA"ENTO

áro•••
,lo.

.1.",

A.. t. l~ . O de • • náe"t. a • • ",O.t ' ne ••• • ntor ••c~t •••
fica '''J.ot •••• álá •• "r. ~ I.t •• " •• t. Ca.dt,,10.

S.-

Art . 1'0 •• r.d •• dO ••• r~.co. a•• a~ d. 40. ~.t.40 ••
do O i . t .. I t o jr.a. r.l • do. ""'". c i~ I o. a.~ •• cont .... co ... ro,,,._ • •• •• c {' i co • • 0 t .. . t • •• tno d. d ••• ná.nt •• á • •" •• t'"c •••• "tor'I'c."t ••
• dro••••
a .. " ••• ta L., •• r.f.r ••

' i"•.

Art. 11. O tr.t ..."to to. r ., ••••• ,"cer"a,l. Ã. . • ,t.l.r • Ob .. , • • t ... ,o ~u."to o .. u.d"o clin.eo do a.,.ná."C. ~ • na t ", •• a d • • u •• •• " ,' • • t . ~I •• •• ,c~ •• tol." •• o e Mi •• ".

lV

V.r,'ie.d ••••• "ee ••• ".4. d. ,,,t.,,,a,I••• ub . . . t.r - •• -' o 4 ••• "á."t • • tr.t ..."to •• r." ••••bulator,.I.
coa
••• ,.t'"C I • •4.lca • dO ,.rv l co _oc'.I.
/
f

r.

28 O. e.t.'.lccl . . ft t . . ~o •• ltal .... e ••• u'llco. ou
~.r 'lcua.r • •• ~u. r.c ••• r •• d••• " ••"' •• ••
trat ...n, •• á.vee eftc..tft~ar
•• COft" I~o '.'.ra1 á. InCor~.cCftt ••• a" o 41a 1. . . . ca••
. . . . •••• •• t.t /.t , co do. c ••o • • te".láo. " . . . . . . nter'or, c . . . Ift.ic.,lo do C.á ' IO da doenc •• • • ","do • cl ••• I'le.cio •• rov.' • • • 1.
Or'aRl ••,.o Mu"' I. 1 d• • • ~d •• v ..... . . .n,l •• Oft . . . 40 .acleftt ••
•

• 3.

No c ••• d. ,"ter"a,'. ou ' r .t • .."to ...~l.to
rlal .or ora • • JudICI.l. d.~ ••r '.IC • • eOMtftle.,I....... a " ' r .
•• t.do 4o •• e ,an t a .0 Juizo e~.t.ftt •• ~u. dar' cl'ft~ia ao "Iftl.'.ri. '~It' Ico .

"'. liI a .. .

nto d . 1"

(c •• ) • 36

I :!V Ad"""r,,. O" r.C.b ... ~ •• ~'Dv.~I.nt. d. tr.I . c
,liCito a. d .. o,a , ~"'.' ,.1. d ..... o~or'io ."tr. o valor . o pr.c o . O·
condlcão a i •••• 0. "'J. o o'.'.C •••• a.v ...... u •• r obtido '0'
• • • • • • '0 cr •• ,fIolI.O •
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".n.
e

d.t.ncio d. eOI • • • • ' • • no ••••••••• "to
1'. -(c ••
) di •• ·."It •.

de

~.

( e.n~",.nta

A"t. ~~.
'r •• er.v.,. ou MI",.t ... r, cul"o •••• nt ••
• édlCO , a."t I.t I . lo".a,i"t ICO ou ... o/l • • ,on.l d• • "1.' •••••. • ",.b
t'nel • • "tor •• c.,t. ou dro,. afl •••• do ••• ~Id.nt •••"t. _•• ar ""'.
n.c ••• ár, •• ou •• 4 •• acordo co. d.t.r.ln.,lo 1 ••• 1 o", r •• ul ••• "tar .

'.n.
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, ••••••
t.) • 1"
••
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(t,.."
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1".lt ...

,.<

°

-' , ••nto •••." • • • • .."t. _ ... . t ..... co. .t
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O c . . . . . . . . . . IR.r . . . . . . .. .,.. . t . . . . .
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J.' ....,

, . . . _ "I • • ~, .. t . . . . . . . . recl"'" . . .... _ _ ••••
Ctr .... t . . . . . . . . ., .) .1 •• -.-1t ••

le ·c.....

Me

fi. d •
n •• t a

.rt" ~ •. - •• OC, ..... - •• dua. o", •• , ••••• 0 •• ,.ra
• , . t .ca, . , •• t.rad ••• nt. ou "io . .. u.' .. u.r Co. C", •••• ".VI.t
L• ••• ::c.to o c, I.... 1"·.~I.to no . , t ' 10 :!4.

'.n .
a 3"

.. ... . . . ~""":" a"o. d. r.cl~.io • ,. ••••• "to d. 2•• (du%."to.
(t, ••• nto ... $•••• "t. ) dl •• -.u lta.
A,l.

::1.

Adq'Jlr.r'. r.c.b." o", ojl: u lt., :"CIoI';;':j .. a!.;;.
.aOld ••• " t . ,'o~ .n l."t. d .. tr"'co .11 .e.to d • • ub.tl"e • • •"t or • •
ce"te o", ar o._ ." •• b•• co-o t ... n./or •• -l~ . d, •• ,."l.r .". cri ••
d •• t '1'10 •• ro,r : . daa. ou t,a"sf.ri"CI •.

CA'~TULO IV
00 '.OCIDIM[NTO '(~Al

IECIO I
DA' 1'0•• ' G,_aI9
A"t. ~8. o .'oc.4 ••• "to r.t_t IVO aos .roc .... o. " .. o
cr, ••• ~w,.nldo. " •• ta le, .... ,-•• ~.lo JI~~O~to n • • t. Ca pitulo .
a.lic."do - • • •'Jb.'d,ar, ••• nt. a • • , •• o •• , i •• do COd'IO a. ' .. oe ••• o
'."al .

'.1" • •

A,t. :!9.
I ... to a. ca .. aet.r'za,lo do .. cr, •••
d.',ndo . ".' ,ta L., • • autorld.d. at.nd.'. a ".t 'J'.%. o", "uant •• d. da
.u•• t'",.a •• r •• nd,.a •• o loc.l o'" a. cond'ci ••••• 'J. 'I. d .... n ... ol v.u • acio ,;, •• ,no.a. à. Clrc",n.tlnel •• da 1'r'$io. :' •• co.o • eO"dy ta • • 0. an .• ceá.nt •• do ••• nt ••
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doa

41"' •• ltO . . . . . Cinco di •••• " •• ,."a"40 • 8uClI'nc.a de Ift.t,.."".i •
Jul . . . . nto , . , . 'J. doa 61 ( ••••• nt.) .: •••••,ulnt ••• j eycndo o lauilo
•• ,.. Juntado a08 auto. até. da.a da audl'ftCla.

SEÇ10 II
OA

~ASE

PR.-P.OCESSUAl

Ha eud I'ne ,a de Ina.,.""lo • Jul •••• nto •• • p.l.y,.. •• ,ue ••• IY. ó"io do "Inl.t~io '~~lico • ao ".'cnso", do ,.u o ,elo
"rI.

A~t. 3'.
Ocorre"do .rialo •• Il •• rant ••• a .. tori,.,.
icial d.la I.rá co-..nicac.i no .razo •• ~4 hora. ao J"'z CO. . . tent •• r ••• t.ndo-l~ ..... c4 •• a do a .. to lavrado.

,lo in4!ul,.d ••••

.01

•• nt • • ao
t . . .o
de 2e (vlnt.) .1~tO' ,.,... cada ",a. p,o"o,áv.,. ,or •• '8
Cd •• > .,nutoa. "o#.,.-,ndo o JUIZ • • • • • ,ulda • • • • ntenea .

'.ra .t.lto da 1.W"atvr. do avto d• • r'.I • • •
11a.rant •• no tocante ~ .at.,.ialldad. do cri ••• 4 a.. tlcleftt. la .. do
d. conatatacio d. natur.za d...... t.nel •• tir •• do .or ••rlto otl clal. o~ na 'alt. d •• t., _~ ••••oa i d'n •• • •• colhlda. ,r.t.reftclal•• nt ••• "tr. a. ~ ... t.n~a. ha' i lltaclo t4c" l c ••
•

IR

• 2g O ,.rlto
o ,.r'.r.fo anterior nlo flc.
do l.u'o •• I i nltlvo.

no

,razo'.

~v."

•••• Uo.

••• diato

o I.v'o a ~v. . . r.t.r
part iCI''' ' • • l.bor.cio

li

,
lQ S. O JUIz nio ••• cnt, ,.. hab,i,tadO • Jul,.,.. C:e
• cau .... ordena,..' 41"'. oa autos lhe •• ja. concuaa. ,.,.. •• /"0

,raao .e li (de.' d.a •• ,rof.rlr aeftteftca.

~v. av~.cr.v.r

1".'1'0 d.

....

t •• te.unh ••• danda-. . . . 'o.s

/

• a c... PIs. t .... h. aldo J""'8do a •• a .. t _ o I . . . .
de eMa. . tOMlcol'.lc., ou d. d•••A.'A<'8, o JuiZ, a_'. ~vlr •• t •• t.~ftft •• ,
oarcar' o..tr. dat. _.r. a eontlnua,l. o. a .. dl'neI8, no
~raa ••• ~ .. I" •• di •••

Art. 31. O In~vlrito ,01Ici.1 deve •• tar concll:. /4Io
• • 1• • • • • o 1".lcl ••••• t l v.r 'r . . . . . •• trlnt"

Art. 41. _. I ••fttar • •c ...... do •• n •• "o. ter ..... 0
24, f 28. o Jula d".r.ln.,á. ". "Atenc •• ~v. e'o .eJ ..... . . ti' • • tr.taeeftt. -'-Ico ..... I.torl.l.

~vinz

.~I.o

Art. 32. til .vtorl •••• ,ollcl.l . . . "C I Ofta".o concr.t ..... t • • • ci~cvn.t.ncl •• r.t.rl' •• no .rtllo 29 ... ta L.I . . . over~
Jvatlllcar. 1010 • • • • • l.vrat", • • • •ut •• a. raai . . ~ ... o levor . . .
cl ••• tllc.cl. l •• al '0 tat ••

• 11 O JVIZ ••r' Intor . . . . . . cada l <tr'.' ...... .
r .... lt. d. trata.eftt • •
~Ivcle.o ~v.'r. clinico ••• c ...... .

'a

Art. '3. '1" ••• ~r ••• •• t ••• 'eci •• ". artl •• 21 • • •
• uto.
Ift~ .. ~lt • • 01icl.l .~ aar r ... tt.o • • Jvi.o, ••• ~r.Jví-,
zo •• r.all •• ,lo ,o.t.,. i or •• o..tr ••• ilil'ncl ••••• tl" . . . . . . . .cl.r.ei ••"to '0 t.to. incl~.IYe • • 1.bo"ae" .. O 1.u4. . . . . . . . . '0.1co",ic • • • • • n.c •••" lo . . . . . . . ." •• "Cl •• C~J • •~r .... tacl. , ...
'ar-••• t • • di ...... ,n ••• ,ara a .v'l'neia •• I".truel. o J~I.a8Oft
to .

'0

•

2t

..... o decW'M •• '01. MO. . . . . . ,

.....l. r •• llz.'o ...... d.

nec ••..,.'.-

"Icacl••• r.c""'.,..,lo '0 ..... t ........
~v.
P JVIZ . . . ca..rova.a ,arlel.l.ent • • r.c .. ,.,.aeio. o..VI' • •
nl.tlrlo '~'llco. dev. ••t .....
Oftcerr ..."to '0 ~roc •• a ••
Yet"

"1-

i"., •

• 38 Ant •• eo ~.,.I . .o •• dol.ano •• o ..... ~ •• arl ••
no • 21 ,od.r' .er r •• l lz.'o ,or •• t.~.ln.elo do JVIZ ••• otlclo. ou
•• atenclae r~~"'I ... to
"I"'.ter,o '~llc. o.. •• d.f ••••

'0

• 48 Se o ••• ~t. Ir~.tr., •• ~v.)~~ .... eodo • trat •
a.. ~l.torl.l. ou VI'" • •.,. nov ...nte 'roc ••••• o ,or cri . .
~r.vi.to ne.ta L.I. o~ ain' . . . . . . . . '01 • •no •• nio tlc.r c ... roya•• • .va r.c~.,..,'o. o J~I. ,ode d.t.,..ln., ~~ • • tr.ta .."to aeJa
telto •• r •• I . . . . i nt .... "ocl. "0. . ".1.,. ,or t ...o nlo av,arlor •
afto.

• ento

llçaQ UI

v.

04 I ... Tluçao tIIl"l __

• '8 •• , ~ •• 2 "r'.) Moa do IniCIO '0 trat ..... to
."vlatarlal. nlo tor r •• liza.o o eM." • ~ ..... r.'.r. O I 20. ~
nlo vier. a.r •• ter.,n8'0 r •• ' " •• Inter.ac&. hO.,lt.).r~ o .ro.Mtinto.
c •••• ••

Art. 34. I.c •• ' ••• o. avto .... . n~v4rlto ~ollcl.' ..
d.ve • .,. .~.,.t. yl.t ••• "'''i.t'rio '11.1Ico
n. ,raao'.
<4.z) ',.a. of.~.c.,. ... ~c ••• arrolar atl c'''e. t •• t.-.A~a ••
4uor.r •• 'ilili"cl.a •••• eht"'.r caa,ve' . . . . . . . . .10 ~o ,roc•• ~
.0 no c •• o 4. intrae.a •• ort I • • a. c . . . . r " -••Jo ~ '.... to.

,ar •.

l'

J~ízo.

r.-

r'

r.'.r.

'a~'.r.lo ü"lc..
se O ~ ...... nlo I ... • "c ..'rUo .... end.,."oa con.tant •• 'oe aut .....- . ';., . . . . .,..,"'., • • cuacle • ., .. ,t.l . cc. ,r.zo d. 5 (cinco) . • I •• _ ·

'r

C.M_""tC I........ .

.... Ico.
l o . rN. ac" ..... d • • "f~acl• • 0
• rtl.O 24 ••••• tl' a ,r'tlce . . . . llto •••• "lo .e .. ecl.rar ' . .Oft \ 'HtO • • •r' ' n. . . . . . . . . . . . . . ,....Hlt. de .. a. ... , ••• vtll •• .,. · ••
• u'.'lne •• entor,ecOftt.~

M

.....
"'0

<D Z
Q; -J

§ Cl.

r" ....... • ___........ .

,

••'1'•.

• ze

Se .... tl-..· .......... ,UA ••t4'rl ...... ttc . . . . _
,to •• r •• l i • .,. trata. ."to ... eI. nl. . . i • • • vt 11 I ...........''''cl ....t . . .ec... e, a .... •• pod.,.á "~"",.r.,.
'J._.nslo do _roc ••• o ••• "do • r.a,elto OVyi'o
o "In,~tirIO P~bl ICO.

•

r . . . . . . .ar Intarr".'.,

("e~ . . .

I · 11

• orl ••• l(elt. '00 . . . . .
•

..

Art. 71. Int ..... r ....... rtkt .. o ...cl.r ••• r...,.l. a.,.'
ab.rta v •• ta ~ ...... ~ar•• no ~' . . . . . S Cclnao) d''', of~ecar ·
.1 •••cl.. ,r.'i.'"ar~ arr.lar t •• t~~ ••• t. o . . . , , , , . S (cinco, • r •• v.r.r ••• III.hel •• ~V... At ........ ".C •••"I ••• Haveft•• .,tJe
.0 ... r.u. o .r.a. -.rá _ ...r .... corr ... ' •• cart.r' ••
, I .· ....... , ......... '''.l.c.
~.
'roe . . . . . o rtkt, . . __ •• t.,. ........ , _ I #••toa ,r . . . . . . . . . r •• l f aar tr.ta-ftt.OIII d. "I• • • • 'e utllla ... d......ta.c ..... t ..... " .....
te • • e.I ••• • ...,..,., ..,. ....tar a r . . . ." . ' .......... c_c ..... c_ •

'eft. ••

28

o.

~_

u ...............

.....,t~ ...

p.

.""a"t • • In.trvcl••

I . . . . .... t .

vefull,,, . . 1.111. O'i utlll . . . . . . . . . .4cI •• 'oveftd.
••0'1,,'-1 . . coe . ...,.vlacl . . . . . . . .. n'. crU"''''

'ar~.rat.

"ex)

Nt • •,. O J"'a cfn ...... . , ' .. na •• ntOftc •• o c".'oco
d. valor .ca.,,,.................. eHorr'.. c,a d. tr'flC. 111 ·
c it o d. entar,H •• t •• 0, a' •• a • • , ......... , ••••
~"
COft....d• • or i "'r.clo .0. "" ••• la, i', 2e. 21 d •• ta L.' ten~ • •"I.,.ldo
ov _d4vlr ••••• '.~orrfncl . . . . . . . .'Iv i .... ,,' •• no •••
d......

Art. U • ... i .. t arr ... t I . . . . . . . . . f'N .cv.... d.
j"tr.cl• • • • rt ••• 24. O jeJa '" •• ,ar' .-., • •ve.t •• ' .......... cl •••
•• ca •• ' . r •• ,o.t. ,0.ltlv•• . aoer ......., __ '.Ito . . . . trat., . C.,. - .
v... I."t ..."t.. a'v.,.t i"....... . . , • • •
'ocl.,.el•••

.....
.....

'0Ye.

, . ,••r ••• ÜA'CO.
O "'.I.tlrl. '~'llco
d . . ..
••'Ir o .e~~ •• tr. "eveft'lvo 'oa . . . . . . ''''Icl.d. ~ .c~...o.
' .... en.o cont., coe .-.nhr. . . . . 111 • • " H . . . . . . I.c.". ' ....... 1 • .
In.tltvlei •• ~Ia" ..c.lr •• O#lc'a'-' • fi ••• .ar r •• 'I . . . . . I~vcl . . .
levant-..t. d • •~• • it"ac&. .. _ ... c ........ a.c •• r ••
~OIi

Art. 3$ • • • c .. I•••• dOft~"cl., • JvIW. . . 24 ~or •••
or ... n.r' • c it a,lo OU r.~vi.lclo '0 r~ • ' •• I."ar' .1 • • ~or • •.,.
o i nt.r~o •• t'r l o ~uo .. r •• ll.., ..... tr. doa 15 (.-Iwae' ., •• ..íllJ int •••

O)
O)

.0

Art. 42. Cuar' o ....... tr • • '....., ... t Ivoa .oa .ene
In' l c l .'o o~ .cv •• d • • • ftovwer •• I""elao v •••• nt •••• eua ,rovenl'neia ilícl t ••

11"1(0. ,.,.. fi 0#... f t ...... t'o •• .....u.c I.
auflc i.nt.. no tOCaftt. ~ .. t.,..Ia1 ••••• •• cri ... 0. . l~ • • ~ ...
o J lR. 40 arti,. 31.
'.~'.r.to

_t'''''' ",_••

••

Art. 38. Ar'Uld. n. d.'.~a ~,.4YI ••• t.rl. ,r.llo lnar, deve ~.r aberta v , ~ta .0 "In,.tirIO '~bl IC O. ,.10 ,~ •• o d. 5
(c."co) dl.~. pa~ • • anl/ •• tacio.
Art. ~9.
E••• llJlda. O~ auto. ~crão conchA.o'- .0
j"l~
,.r., no pra:o d. Cinco 'Ia., _~oler'" 4.~.aclho ~.n •• dor, ~o
~ ... l d.cldlr. a re.,.,to dc •• tirla _rol ' .Ina~, do '."'0 d• • y.,~
.ão do P~Oc.~.o c d •• dllltinc ••• re.~cr ld •• p.l. d.r •••• indl.,.n•• V.I. ao J'.de a •• nto do 1.lto. d•••• ".ndo. pa,... '.IM 40. _~'MI.O. 4.
(~ ... ~.nta ) d, •• • ay4,inCla de In~t ~ .. ci~ • j .. l.a~.ntQ. notirican'o- ••
o ré ... a. t •• t •• unh ••• Intl.an40-•• o dcf.n.or • o " l" i atêriO
bl .e o. b •• co.o Clcnt IIicando a al.ltor l dad. ,ollclal .Obr • • n.C ••• 1
d ••• d. r •••••• do. 1... 40. d• • Ma •• tOMlcolo •• co • o. órtão. '0.
~".I_ dc,.n'. a " •••••• de ,., ••• 1'". não con.t.nt •• do. avto ••

.. , . . . .............CWr~

.o'.t Ivld.' •••

'''.,..1,
..t .... (1/2' oer' a . ' ••••'1 . . . . . . .... r •
COfWtW (c. . . , ... ' •• .,.0' .' . cat.. _. . .t •• , I

'ol'cla

. . t ••• (l/2) . .

., .... ur ........ 'oe.'ar' • • tIYI'.' ••••• ollel ••
••t ...~., . . . ., . . .. (1'2) aer • • • , . . . . .'I~.' • • • outra . .ta'. (1'2'
.0 COHrEN (Co"s.lho r.d.ral d. Entor'.C.ntc.) ~u. r.' •••• ~. ,ar • • oa
CO"[N. CCon •• lho. " .. nlc._al' •• Entor,.c.nt •• ).
J
Jg
• v.'aGo ao. Con •• lho • • 'Jt 11 , ~acio dO. b."_
__ r •• "dldo. _ara a .. to.an .. t.ncão . dev.ndo o ••••• 0. ae~ .,~ov.lt.do.
n. conlor.ld •• .,. do art .,o 53 •• at. Le i .

J 4; H.v.n'o rl.CO •• '.t.r.o~.cão do. bena .,r •• n '1'0. , o~ •• " .... tr.dO •• o J~IZ crl •• nal ,od.~á _rovl'.nc l ar o l. i lão
d .. r.nt. u proc ••• o. 'Ican'o o v.lo~ •• v~adO •• ,.,Ó.lto ..... d.c l .l co •
.tu.ll~.,io .on.t.rl ••

°

~ .lo~

J ~R S.ndO o réy ab.olvl'o. o. b.n •••• u •• tra'o •• ou
'elc • • ,ur.d~ •• lellio •• arão • • 1. d.volv.'o"

Art'. 44. li .Ie.to d. cond.nacio perd.r o nat .. r.lIZ.do . conG.nado por ,nlra,io .0 • • rt 110. 18. 1'. ;!. c ~1. a nac 10".1 i dada br.a,I •• ra.
'.ni,r.'o unlco. . O ","IZ, tranaltad. c. Jul,a.o •
•• nt.nc. conden.tórl •• o'icl.~á .0 "."I.tro d. Jvat l ca ,a~a o canceI ••• nto •• cGnc ••• io d. n.tyr.lizacão •

,.j-

_rt. 45 . ~ , ••• iv.l d• • M.YI.io. n. lor •• •• 1.'1.lacio •• ,.cillc •• o •• tr.n'.lro ~u. co •• t.~ cri ••• d.l i nl'o. no • • r t 1'0. 18. 1'. ~ • • ~l d•• ta L.I. d•• d. ~y. c ...,rl' • • cond."aeSO 1.,o.ta • • • lv •••• o .nt.,. •••• nac.on.l reco•• n4.~ .l.Ia .x_ul.ão 1".I.ta.

J
19 O.t.r.ln •• a ....... n.lo do ,roce •• o ,.10 _r.zo
d. dOI. ano •• o r~u ...... I~a co.,rO.I •• O d ••• trat.r oy d. não r~, 
t.rar o ,.. ao d.... b.tinC I • • ntor,ec.nt •••• n'o .4Y.rti'0'. ~ .. e, ••
ca.o G. nio hon~.~ o co.,ro •••• o. o '.,tO t.~a •• ,,,, •• nto. ,od.n~o
.ntão •• r ~ub •• t ld o ao . xa •• ,r.y,.to ~o ,ar.,ra/o •• ,l.Ilntc_ O.cor ·
~ i do
o ,..,..' odo d. c!OI • • no ••• c. d •• cu •• rl •• nto do co.,ro •••• o. o
proce •• o •• ~a .xtlnto. O.. rant. o ,r.zo ., • • ",.p.nsio nioco~re
cricio.

A~t.
46. O. ,r azo. ,r.vl.to. na. S.ci •• 11 • 111 '0
Ca,it .. lo IV .od •••• ~ d.. _I".do. ,.10 Juiz ••• dl.nt. ,.'ido jv.titl c.40 ..... tori.ad. ,.llcl.l • do "inlat4~,0 '~bllco.

.r.. ·

tOMicol.'IC.~

I ~Q C•• o h.J. n.c ••• i'ad • • • • ~ •••• eI.,."d,,.cl.
o JI.IIZ d.rá o,ort .. n.d ••• a. ,.~t.s ,.~. •• r •• cnt.eão

SEÇ10 V
OUTOAS OIS'OSIÇ8ES 'OoçESSU419

fico

•

_~t . 47.
O ,roc ••• o • o Jul, ••• nto de cri •••• tr' co- O ... t.rlor c.b ••• J ... t 'C. Elt.d .. al. co. a Interv.neio d.

•

37
r~.~.ctIYO "1".at.rIO P~bllco. ~u."do co•• tido •• co•• rca •• ~U. ,.10
•• teJa Inatalada V.r. da Juati,a Feder.l.

J la A co ••• t'ne l . recur •• l . " •••• c •• o. li do
nal ••,Ional '84eral.

Trl~u 

I
2D . . . . . , . a.aitlda • acio ."baI41',18 do "I~.
t 'r lo 'übl ico ' •• e ... l. ,ar.
a 8cl0 • o, .... cc,. ,.«urao•• /.
Art.
48. Noa caMa de c_eMI. ou de CQftt I nine l a .,.tr. oa cri ... definido. nc.ta Lei. owtr •• in,...,I •• ,eftaia, o ,roc •••• drve •• r o ,rev iato ,ara a 1ft'........ 1. trave. r .... lvaâoe Oa
d. c ~.tfftcl. d. Tribuna' ôo ~rl e de JUl ladl,I. . . . .eclal ••

,r.or

..t.

Art.
O COfU• .,. . . . . . . . . . In,.... I. do . . . . . .t. fIIH
.rt l l.a 1', 19. 21.21 d •• ta lei nlo poder' .... lar ... rec e' • .r-..
à .r .ela.

A,t . ~, . No••• tor •••• ' •• r ••••••• r'tlc. d. cri '
. . . d.'lft I4011 .... t. L.I • •'u ......... t ... I~.~ • • • ~.llcl.l. co• •u ....
cl.11 •• ,10 .' 1t4lu.~ ••

r.

• i8 . . . .
~u. 'UA . . . . . . 1.aeftto. o Ju.tl'l~u ... c
Jul • • 04.,.' lutorl •• r • •• d.c l .l. . .tlv.'., • nlo Int.r'lclo •• 11 c •• 1 do tran •• ort., .uar~ •• r ...... . efttr ••• ~. . .rC8'arl ••• GaJato •• docu.... t '•• valor . . . . . . . . n.c~ ... ' ••• tran •• lr •••",e.tl"cI •••
•• '.rlal • • r~ui~a . . nto •• r.I . . IOft . . . . co. O trá'lco Il'clto •• Cfttor~.Ceftt •• , ,nt . . d• • ~r ..... lo COft., ..... ~. a'."I'lc.tl". ,.r • • r..r ••• ão a . . . . . . . . lld.d. d. cri . . .

•• •,a•• ••rlo ~.aeftvol"I' •• no T.rrlt'rlo .. • 2Q Int .r n.clon.l. d •• d. ~~. ~r."I.ta • • • • cor~ ...
•• 'aDlto
c 011 Y.I'I,a •• • • to. In ternac ional ••

CIII'HlLO 11

DA cao'EaACIO.

INT~INACI ~

•••

pública.
nec ••• ária
t ado . " ' . '

Art. ~•• ,,. •• ~y.d
~er."'. "acionaI •• or~"
oa bana co.tu .... o Governo 'r •• ll . lr o ~od~' ~r •• t.r a
cOoP.r.,io a outro
"efthu. 'nu •• ~Uaft~ • •ollcl -

,.í .....

•
la O r ••ult.do d . . . .,.aclo •• r' 1,,'lata.. nt. r.I.t.do •• auto c lrcun.t.nc •••• ao J""a ~"' • • •.."torlzou ••
av.lleelo.

ar.

• • • A i .. lIltrac'o" ",Mlzaclo e,I.I"o.. d • • • .,..t •• d. ,01 Íl:1 ••• _.c.allz ,,- •••r4 ••• car't ..... 1.110.0 • •01Ielt ...
••• a autor i 'a~. ,ol lc 1.1 ao J..".z c ..... t.nt • • ~u. a • .."tor laar'. no
~r._rlo
r.4I,.. .,.laento . . . houver IMlcl" d• • r'tlc.· OU t.ntatlv. 4.
tr"lco 11'~lto 4••• tar ••Ceftt ••• • r . . . . .'In • • • • • • rovldtftcl.
'or n.e ••• á rl a • • _ur.c.o o'" ••••
'ova• . • au torlz.,I.
Ju~lc i .1
••• , da••• ar ••• l".el d.teral .. a.o • • or t .... d.I'n"O.
_.r.itl • • • • rorr ...c.o.

c"',., ••••••

.en,.

IV - ~r •
t..-ar"l • • • ~ . . .o. 'r •••• cuJ ••
clara,a •• tenh •• r.l.vl .. cl. ,.,e • d.cl.l ••• u •• ceu •• ,
V - #.c'lltaclo d.

tr.n.l.~o

~.

•• t •• t • .ufth •• '

VI - outras lor . . . de ••• I.t'ne la ••r.itld •••• la 1. li.l.,io •• YI'or.

'1-

• iQ
A .ollclt •• i ••• ~u. tr.t • • at • • rtll. ae-r'
rl'ld. ao Nlni . t*rlo da Jua'lca. ~u. a , . . .terá. ~~aft'. nec •••"lo.
• •• ree i acio 40 Óf".io .Ju~I.I"I. c . . .t."t. ~.,. ~H"dlr • .." r •• ~. Ito. ou • • nc ••• nhar' • • utorl'.~. c . . . . ~. a.teft~l-l ••

• 28

".Ita.'" .

l i . r ...... ' . . · . . . .
n~

1 -

II _ •

•

~ualt#lc •• "

~Jet • •

da

.~ .erl~a' . . . I

~t. ~. ~roc"l_to

'0.

I""••

''''''1''.'0 " .. Ico . O.11110.oa • .,.vll ••• _ .... '1 ....
Iln."celr.. 1'110 .od• • • r i nvoc.do COa0 ._Ice .0 atOft.i . .ftto d. ~. 
~ .. i.ic • • • ,. 'v,.t. no "c •• ut · d •• t. v t •• o •
Art. 57.
O 'O~", ' bH'*tlyo • .". r .... I ..."t.r
L. I . . . c ... 10 • y lnt • • 1•• eDAt . . . . . . . . . . ..._llc.c •••

•• ta

tcl t .... ,

o . .tive . . . . llclt .... ,

t l f' - • • • •uIC"

Art. ~,. A .utorld.~ • • ollcl.l. "'Ient. autorla.,lc
Ju,lcl.r. "IM.r' r.~u i . lt.r. a ~ual~u'" .... torl ••••• ' .. #ar •• c". 40
CUaeftto ou 'Il lllnc,. r.l.tlva ~
tl •• clo • ~rOYe d. cri . . . r.l.clon.~o.
O tr" ic o IlicltO • or .... la.do d • • ntor.ec .... t •••

.,t. ~.. ' . t . L.' .ntrar' •• " •• or noventa d.a • • ~ ••
.ua _uel ic a,lo. r .yo ••d •••• dl., . . I.'., •• cOftt,'rlo • •••• cl.l.... t • • • di Lei". ,.,... d. ai de ~t ..~. ~. 1'76.
a

•• cW' . . no

•• 1. aollelt ••• ,
IV

4

•••••• '.tlftcre ,,'tClt ... ,

. . . .CI~lcacl

V - • docu .... 'aclo •".'."eft.'vel, . . . .cl.,..c i.ewt.,.a
'or O c . . . .
51.
,.,. • • COft"'''C •• ~o. , I ... "I ..... ... .t.
L.l. deYe .ar ... 'I~O. 1".tlt_I~. u • • I.t . . . ~. c~lc.c'" .. t. a
'1IeIIlt.,. ... l"t .... e ... l. r . I . . . . . ..,.. ~. I.. ' ............. . • trá'Ice •• _, ... ,H_ta. • ~r . . . . • '1 ... CM ... Ieoa c • •h . . . ..
.011 c I t •• Io.

M'.

..,....

..,'r_

CAI! iTULO VI
~IS'OSItõ[S

FINAIS

Art. ~:. TOdO. o. ~nior •• c~nte . ~ dro, •• _'11'1 ••• rl
por , nlr.,io d~.t. LeI, , •••• l"'.d o o dl •• o.to no J ~Il d~.t
a,t 'go. de",e. ~e' de.truido • • ela autoridade .01 "Ial, •• d l ant. a ~
tO' Iz.a~io
J'Jdlclal. na ,re •• n~a O. re"re •• nta"t. do I'4ln,.ti'rlO , ,_
bllC:o, a •• I.t l do lia' perda da ir.J.

. nd~doa

J tO Docu.enta-.e a ocor,inc,a •• d l an t e t~,..o .n." .
do .0. auto. da In ~ue'lto poliCiai. ou. ~c 'ar o ' •• 0. da .,io ~.
nal.

Pa,a co.~,o",a' a •• t.ri.li d.d. d. In 'r.,io,
autoridade pai ,clal de",e,' •• "tcr .o~ sua ,,,,arda, at' O t,i".lto c
.Iul ,.do . ~u.ntldadc .u'IClente da .u._tlnCla ~ntor~.C.l'lt. o·.. dro,
.'1.. dC"'ld ••• nte e •• ecl',cad. no ter.o .r.v,st o no •• r.,ra/o ante
1"101".
i

•

•

JUSTlFICACIO

~uMd.

~g

P,oced.-•• do ••• ao .odo ~uando •• trata' d
J
JQ
culturas ,I ••• ,s d. pl."tas ~alcotr •• lca.. colh .ndo-ac, a •• " ••
, qu.ntidade Su/ lClcnte • re.ll~a,ão do ~xa ••• cr'Clal, de.trUlndo-a
o re.tante. con/o, •• , 10. do art .,0 li. d~ .ta L.I.
.rt. ~3. Todo ~ ~u.l~u.r b •• a~r~."d,do •• dccorr'"
de t,a'ICO tl ic lt o d~ ~ntor.ec.nt~. ~ dro,a s .~ r' con/ l .cado
r.",.rt~r'
•• b~nc, i C I O d. 1" .t,tul,i •• ~ , ••• 0.1 C.~.C l allz.40. 1'1
trata •• nto «r.cup.racio de d•• ~nd. nt • • no a,.relh •• ento « C~.t.1
d. at Iv.4.de. de flacallzac'o, contrai., pr.v.ncão • r.~r ••• 'o . '
cri •• d. tr"ICO d••• a • • ub.tlnc ••••

cla

J
lR A.é. a a.r ..... So •••••• b .... ;.verlo •• ~ d"O
•• tado. Ju4Ic , al .. nt • • • ntr. I"' •• à eu,t4dl. d. dr,ão. '.d.r., • •
[.tadua •• que atue. n. ~r •• de ~ntor •• C.nt ••• co.unlcando-s. o ocor
ridO .0 CO~[ N • ao r ••• cct IVO CONlH.

• 2Q
O Ju i zo co••• t.nt ••• ra .roc .... r • .Iul,ar
d.llto ,Od.,' autorl~ar o ..,.0 do. b.n ••• re.ndI40 ••••• r. ~u. n.C ••
.ár lo • • t. o trln •• to •• Jul.ado n ••• "tC"' •••• r. a • • ti vl d.4 •• di
~r.v.nclo .
f •• c.l.zacão. control • • r •• r ••• io 40. cri".
'.'Inl'o~
" •• t. L.I.
.rt. ~~. O. Trlbun.l. a •• l on.'. '.'.rala. o. Trl.~ ·
n. l. d. Ju.t"a do. [.tado • • da Ol.trlto F••• r.l. na. ca. l ta l . I
,r.nd •• c.ntro. urb."O • • e co •• rv ••• O .rtl.o 12'. J 18 •• a Con.~ 
t",icio ' •• cral . "0' •• In.tltulr Juizos •••• ci.llz.40 ••• ra o .r . . .. 0 . Jullaaeftto .oa c,,,,, •• 'Inldo. n ••t. L.I.

A c labo'.cio do prw.ent. '~OJ.to d. L.I t •• co.o ba ••
a L.I a. :).' que d l ,"p i. ,"obre •• d l da. 4. pr.v~ .. cão. , •• r ••• io .0
trá' lc o , i Clto d• • lJb.tâncla • • ntor •• c.nt •• ou ~u. dct.r •• " •• d. ".nd'nc l a I' ,.,C. ou •• i ..... ',a. ,ubl,c.d ••• 21 4e outubro •• i .'1' •
'a •• a40 • • u,nz e anos d • • u • • '.tlv• • ublicacl • • • ro Mul,acão . • ba •• ado. no. p,. Inc i .lo ••• ta_.I.c 'da ••• Ia nova Co".t 1tu~ão bralll.,r •• en tend •• o • • e I.z. ' •• n.c •••• ,I •• al,uM •• Modi'l caci •• CO I VI.t • • • • d ... ..,ar a lei ~ realld.d. atual. '.r. t.nto •
• artiCI"Ou do •• tudo ".ra alt.r.,ão 4. L.I ° GlU'AO (~u. t.v. co.o
r.lator.~
do ante.roJ~to de L., O. doutor •• ' "A.CO ANTONIO "A' lUIS
DA SILVA, ANTONIO SC •• ANGE FERNAHO'I e Or •• LUIZA HAOII [LUF', ta.b •••• r ••• ~t. ,. ••• u ••• t i •• o• • art lc ••• nt •• do ., •••• 10 J",ridlCo .0 br. _ rc_1 Id_d. bra.,le ,,. . " a .u •• tio 40 tr"lco Il'clto 4. dro ••••
r •• , Izad. n. cld.d ••• Vlt.rla/Ea "O •• ,.iodo d. il • 14 d. Junho do
corr.nte ano •• u. cOntou co • • art Ic."acio do ",nl.tro, Juiz ••• 'ra Motor • • • Oel •• a40. d. Polic,a d. dl".".o. ê..t.~o. tU'al.I.,r • • "'.
Mil i ta. h. v'r IO• • no. CO • • ,crobl •• 't.c. d •• 4ro ••••
~u.

•••• 0
-

s •• u •• • c • • n. xo, I,.t •••• do ••• r.t ,cl.a .. t
a.r ••• ntara • • u, •• ti ••• 0 Ant •• rOJ.tol

"" I.tro '.ULO .O"ITO S•• AIUA DA COSTA LEITLI
Or JEI SON ,IAHOIO OIIE,
"'1 11 ,.tro CIO FLAIUIEI SCAITEZIIN!r
Or , EOOAI OUT.A ,
Or , aSCAII CANA.aO COSTA FILHO,
Or , 'AULO OulTAVO DE ~OALHAIEI ,tNTO,
0. . 5.1010 IAlOM'
IL OOI I~NI OIA['~I,
- Or . 'EORINHO RANI I,
- Or. 'EOIO 'AULO CA'TELO IIANCO COELHO,
O,. 'AUlO ~IC[ LO II""'I"AMM,
JANILOA SAlt, 'tIIIIA,
- Or. IVAN aOSA NAReul ••
- Or. '[010 TANNUI IEJA","
- Cr. A"IN AIIOUEME".
_ Cr . ANTONIO CAIlOI ANTOLINI,
Cr. FIÂVIO .IAUJO 101011 •
- tr. "Alta OIUNONO DA IOCHA,
,~ . "AlIO ATEYEH,
- ' Ir •• "AlIA 'IOTIO[' KNlnl "AcEOO,
- " ,. .. "AlIA DI If'TINA CAaVM.HO IDl.IN,
Iw. [T'IIO IA"OI OALlllO,
- )r. AVITOM ~A.IUE' "EHOI5,
),.. "UIILO LO"! .UC~,
- )r. AOE"II OOHCAl.VEI.
)to'. OMCY NAII'I DE 1C1..0,
- Or. JOIO KOI'YTOWI.h
0. . FAUSTO HOUIA DO"INOUEI,
~. ANTONIO SCAlAllCI 'UN_I,
Dr. IOI~ITO 'UCIOIO ......nOl'
Dr •• LUIZA MAGII tL~,
_ 0.. ' ..... 0 IOIUTO C....VC IOLO,
O. . . MAlIA 00 IOCOIIO SANTOI NUNl:I TINOCO.

- 0_ .

- 0_.

••

do 11.-

Cai xa: 94

Lote: 69

PL N° 1873/1991

80

38
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Or •• ' LUITA ..... 1" . _ DA ClUZ.
Or . JO" 'AULO CAL _ _ l U DA _
.
Or.
DE ~""I" _TI ....
Or. IlELLINDTON DA casTA c ln,.
Or. ANTONIO AlC".oa C""VALND .
Or • •
O" CONCUua IMDl" CO.LNlh
Or. DITIA.IO
Or . JOI. 'EMAM tOCHA .1.11.0.
Or. ~tI _ _ a _UU _ 1 - '

o_u

""I"'" 'EU" " UNTas.

Dr. JULU"" '''''IDIA T l I _ .

~~.!!!!!I~!~

Oro AL'E'TO L"II"'I " AT%L ~ILND~
Or. T[~,,"II ~_.
Or. _ ' 0 IIL"'" aaclDh - _. _.Or. 1""ITIIO lIIXII." ~.
Or •• VEt" ..... 1" IlUNEI MICICl.I.
Or . LU U CAIILDI DE CAlTlD L_
Or . AL T""I'O DE OLIVEla" ,
Or. JOI. IIAUIIICIO
_ Or. ~'DIO ~ID[LII . . . . IL 'owYDUlA.

_
_
_
_
_
_

LI".'

-

ANTONIO DE •• • UJO RIIE l a o ,

O~.

_ Oro MAICIAL HE I CUL I NO DE HOLLANOA FILHO
- DI". "AICO ANTON I O MAR QUE S DA SIL~AI
For •• con •• dc,..ado. '~nd ••• nt. ' ,

l1li

- --

- Or o ELalO 'ERI EA" "ELO,

t

n a c l. bo r .~ i o do ~r~

5cn tc PrOJeto de Lei:
__ t«nu.ci o da 'It,~.,io .t .... l do ut. 'Jarto. dependente ou niol
da '1Iu,.a Inte" •• Clta". C'ntr. o ·u, ... árlo c O trai ,
c antei
3 - •• '01" ".or no trata.ento 1e.al . . . . r dadO a o tra' lcan te,
• _ .d.~u.,lo da 1.,.s1.,ão à Convcn,io par . , •• , ••• io ao trá
l i co Il í Cito de Cir o, •• Clc V,cn. de 1 . 9 ••• Já
,'Ica •• ~.

:! _ cr,.,io

•

-;R' •
DO 'ODD .llDlClA.t1O
C

,..t

C on.~ ••• O

lo

NaCional .
~ _ .alo~
.'a.t ICI.a •• no. ,~.zo. 1 ••• ,. 'a~e
co~.t.nt.
~ .l . c ••• nt o
de p~e.io ,or eMC ••• O •• ,~a%o. ,oi. o. da Le
6 .368/16 .io 1I"ltO
6 - c or r.,io
do d'.'O. l t I VO le,.l ,,,e trata da d •• t~\ll,io
da '
dro ••• â",. •• n •• da. 4". ~.r.an.c •• c.".tod,ada. at" o t~I".1
t o •• J"I,adO d • • • nt.n, •••
te. acarr.tado ,~.y.. ,ro
.1 • ••• ,.ra •• a"tor.da ••• envolvld •• no . e" co.~at.,

.0.

.""'''0'

u.

o..
Art. 125.

'a r .
o "."'r'o. o ,rOJeto nio .. r., oroso • e.t.O.le
cc. c • • 1."1'1. ca.o • • • u ••• n •• o do ,roc ••• o COM ,o •• t Dll Id.oe de tr.
t ••• nto .s.o nt ' " e • • • tr.v". da rede pYbltc. O" ~.rt 'c"lar.

.,..Iti.

......

.

'.1'1.

-

'1.=......
.
.
.
0._............
I
R
.
r te _
•

,.1'1 ••

o

'ro4.'o ... ora ."...ntaeoa r.cr" •••c...
I . . o.ta. a. t r. ~ l c .nt. 4"., .tual . . nt., á '''1'11 •• ca- • • na. r .d~ a l d • •
c... c . .. r •••• c_ a. r",,.I...-. . . . . . o.t ••• cr ..... d. I.ual. CH& at4
..nor ,ravi ••••
u. 1•• 0 • • r.t." ...... no c aso '0 tr.flcaRt • • , • • u lar ' •. f or •• • •• tac •• a • • ltua& l ••• tr.flcante l i •• do
a. cri . . or.SA I. . . . . .. tr.flc. Internacional. RI. ~IMan'o • • 0.• 1 ~ l l l '.d. d• .u...n.l. con.iciOft.l da .,na ,ara t a.& c' l.ino ....
a i nd • • o 'r oJ.to •••• 4u •• tro .rcvent l ve ••• 'ena
In'lc l a• • O\l .c~.ad. do. cr . . . . . . trafico lllclto d• • , .... .

,."ai ••

AfIo
li , ......
t ,. . . . . . . .

_.a I t . ' t • lI' I

I{ . . . .

.....

I ,.2 • """"'11·'
_ p ' • • -lMC6wpe 2

Plna' .. nte. ..ta~.'.ce , •• ra. ,ara a .1.trlbu l ,lo •
••• r.c~, ••• ooti'o. coa •• ' ••1'1.1. d.& •• 1'1. "tllizado• •
• d4~lr l . o. co. o .,"u\o do t"'lco 111e l to .c
_~
r de
r • • ~la..nt.d •• na ' •• isl.clo atu.l •• neOftt,a.-•••• t.r i.,an.o •••• -

.r..... ..,...

--

••• " . . ~ICO••

. - 018ftt. do .~o.to •• '.c • • "ec •••• ' . ' . d. i • • •,e lo
na 1• • I.la.l. YI,.nt •• d. v'r.a .1t.rac1 •• 4U ••• 'az •• I.,r •• ci n.i
vel • • ~, . . t • • o. o " . . .nt. 'rOJeto d. Lei . . . r~la,io d.& 11~.t, ••
~.,
~ _u. l ••• VI.t. d • • u• • ran ••• .,ortlnc i • • nec ••• Idad e, &Ollclt a.o• •,rovaclo.
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DIVA • zn~ IftIIeMl . . "awNCAU • ·.UW . . . .• AU
TLUIC'O 1UCI'1O. UIO IND&VIDO Da IUU1"ANCIM
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(AS COMISSOES DE EDUCACAO, CULTURA E. DESPORTOi DE SEGURI-

DADE SOCIAL E FAM!LIA~ DE DEFESA NACIONAL~ E DE CONSTITUI
CAO E JUSTICA E DE REDACAo (ART. 54) - ART. 24,11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETAI

,I .-

,

Art. 19 As atividades refe l'"entes à prevenç~o do
uso indevido de drogas devem integrar, especialmente, as
politicas públicas nas áreas de §aúde, educaç~o e cultura e
ser~o implementadas com o apoio~ sempre que nece9sário, dOQ
demais setore9 da administraç~o pública.
Art. 29 As atividades de pravenç~o do uso
indevido de drogas s~o integr.adas ~ F.olitica.Nacional da
Drooas. proposta pelo Conselho Federall. de EntorpecentasCON~EN~ no âmbito de sua compatincia ' legal~ _ prevista no art.
49 do Decreto n9 85.110, de 2 de setumbro de 1980.
Art. 39 Todas as drogas ps : ~coativas-l icitas e
ilí.citas-sedlo objeto dos programas I;,reventivos, destinados
aos primeiro e segundo graus de ensi l 'o~ como trabalho
multidiciplinar, integrado ao desenv~lvimento normal do
curriculo~ envolvendo toda a comunidade e.colar~ cujas
caracteristicas prôpri.~sar~o levadas em ~onta na
formulaç:lo dos ra.·p.ctivo • .· pr.ogr.a mas.
Art. 49 O CONFEN coordenará a or9~nizaç~0 de
pr.ogramas de capacitaç~o de professeras, por intemédio dos
org~os nelerepresantados, especial~ lente nas áreas referidas
no art. 19 • .
Art ~9 O~ prooramas públ i c:05' d. ~,..v.nç.o,
compreendidos da forma . integral, . • e de.dobnam e. tri. fa.a.primária, secundária
terciária-conforme .tit dirijam.
pti5S0a antes do uso oU.da ocorrincin de problema • . dal.
con~quentes; durante á vig~ncia de problem•• decorrente. do
consumo, com o obje~ivo de superá-l 4::».' apó. a superaçalo, e.
que a finali~a~& á a reinserç~o soeLal.

e

,

.!< 19 A implantaç~o de proÇJramas públicos de
prevenç~o~ abrangentes das diferentus fases referidas neste
artigo~ poderá ter a participaç:lo d 4. entidades n~o
governamentai$~ de acordo com norma'i a serem formuladas paIo

CONFEN.

& 29 5110 legitimas as atividades que visem

implementar qualquer das fase. que integrem os programas de
prevenç~o integral, cabendo ~o CONFEN, como org~o normativo
e coordenador da Politica Nacional de Drogas, dirimir
eventuais dúvidas surgidas sobre m.téria relativa~~e
paráQrafo.
......--~

Art. 6g á vedado o uso pessoal de drogas, com aç&o
no Sistema Nervoso Central , em desacordo com os termos
mediante os quais tenham sido aquelas drogas incluidas,
regularmente, em listas elaboradas pelas autoridades
sanitárias nacionais, parajins de controle ou proscriçlo,
salvo autorizaç~o legal.
& 19 O órg~o ou autoridade a quem incumbir a
execuç~o dos programas de prevenç~o apreenderá, sempre a
droga destinada ao uso pessoal e ilicito, encaminhando-a,
imediatamente, à autoridade policial competente, caso a
apreençlo n~o se tenha realizado por essa última, lavrado,
em qua l quer hipótese, termo circust~nciado.
& 22 O possuidor de droga para uso pessoal, nas
condiç~es mencionadas nest~ artigo, será advertido pela
autoridade encarregada da apreençlo, sobre a
responsabilidade penal incidente nas hipóteses de
resist~ncia, desobedi~ncia ou desacato.
& 32 As pessoas juridicas ou qualquer sociedade de
fato Que tolerarem o uso ilicito de drogas e~ seus
estabeleclmentos, sujeitar-se-~o a uma das segulntes
sanç~es, considerada a intensidade da culpa:
a) multa, conforme estabelecida na regulamentaç~o
da presente lel;
b) suspens~o provisória de atividades e multa;
c) interdiç~o definitiva.
& 49 Quem quer que faça uso pessoal e ilicito de
c'
s fica sujeito às seguintes sanç~es, além da apre.ris.o
d~ droga e, se for o caso, da compulsória retirada de
estabelecimento de uso público:
a) suspans.o, por seis meses, de licença para
conduzir qualquer veiculo terre.tre, aéreo ou m~ritimo, sa a
infraç~o se dar quando da conduç~o do mesmo ou por ocasi~o
dela. Em caso de ' rapatiç.o ·da infraç~o, a suspans~o sará por
um ano, cassada a licança s. a masma sa repetir pela
terceira vez;
b) suspens~o, por um ano, da licença referida na
letra a supra e nos caso. ali pravistos, quando sa tratar
da qualquer maio de transporta público, cassada a licença na
hipótese de repetiçlo da infraç~o;
c) suspens~o de licença para porte de arma, por
seis meses, cassada a licença, na hipótese dp repetiç~o da
infraçlo;
d) pagamento de multa, cumulada com outras sanç~as
que tenham sido explicadas, exceto no caso de provar o
infrator, na forma da lei, estado de pobreza;
e) se se tratar da estrangeiro, em viagem da
turismo, será suspensa a sua permiss~o de estada no pais,
independentemente das demais sanç~es cabiveis.

• I

)
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Art. 79 As seançe:ses previstas " as letras a,b,e e d,
& 42, do art. ó9, ser~o aplicáveis, independentemente da
responsabilidade penal que couber, a quem, nos me~!Lcaso.
ali indiceados, 58 apresentar em estado de embri~ez~
Parágrafo único- Aplicam-se aos casos contemplados
no art. ó9,& 49, a e b, todeas as demeai9 sançe:ses previstas na
legisl.lç~o sobre trânsito, re1ativament.e à direçllo em estado
de embriaguez, independentemente da re'i.ponsabi 1 idade penal
cabive1 na hip6tese.
Art. 89 ~ vedada a publicidealje, sob todas a.
formas, das droga. psicoativas referid ,as no. art 3g, salvo
prévia e expressa autorizaçllo , do CONFE','11 que avealiará, em
cada caso., o eventuea1 intere ••• p~blico envolvido e sempre
acompanhada a publicidade, quando autorizadea, de mensagem
esclarecedora queanto aos riscos de consumo, com duraç~o e
quea1 idade id'ênticas à da promoçlo do u.so.
'

Art. 99 O CONFEN providenciará, a cada periodo de
doze meses, levantamento e publicaçllo de dados relativos à
execuç
~o da PND, relatando as estratégias a ljotadas e as novas
or~entaç~es que as circunstâncias indicarem.
Art. 10 A cada três anos, a partir da entrada em
v1gor da .
presente lei, o CONFEN promoverá conferência
nacional sobre a quest~o da droga no Brasil, com base,
inclusive, nos levantamentos anuais previstos no art. 99.
Parágrafo único- A confer'ê rlcia referida ness
artigo será amplamente divulgeada, coravidado o p~blico, em
geral, e, especialmente, pessoas e eratidade. p~blica. e
priveadas que exerçam atividade. relativas, em qualquer
nivel, à PND. As conclu.~e. da conferência ser.o
encaminhada. ao Ministro da Justiça, acompanhadas da
r.com.ndeaç~es, com o objetivo d. ident,ificar eventuais
correçe:se. dea legisleaç1lo eanti-droga., c:om ba.e na exp.riência
at. ent~o r.alizada •
•

Art. 11 O Poder Executivo ,"egulamentará a
pr ••• nte lei, dentro de 60 (sessenta) cUas contados de sua
publicaç~o.

Art. 12 Revogam-se as disposiç~es em contrário,
em e.pecial o art. 16 da lei 6.368, d 21 da outubro de
1976.
Art.
publicaç_o.

13

Esta lei entrará em vigor na data de sua
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JUSTIFICAC;AO
A ineficácia d ~s n05sas atu~is politic~s públicas
no tratamento· do p r oblema da droga, me levou a estudar
altern~tivas ' ~m e~ execuç~~ ri6s o~tro. pai ••• ~
. " . Nô ' entàhto f oi aqui' 'mesmo' no Bra5i 1 que encontrei
a form~~~a~lI~: '~L.~ . c~ns i d ~.~e i .ma~~. ,~deq.uad~ ·pa.r:4 : n,Ç~.~ , ',
realidade ... . , .
. '.
. .,. ,
.,. "
. ..
., ...•
. "
Este texto foi preparado por conselheiros do
CONFEN~ embora n~o tenha sido oficializado em última
instância pelo Ministério da Justiça.
Assim resolvi assumir a apresentaç~o do
anteprojeto elaborado e a seguir transcrever todo o trabalho
dos conselheiros entre os quais se destacam o Dr. Domingos
Bernardo Gialluisi da Silva Sá e o Dr. Alvaro Nunes de
Oliveira~ onde est~o os f undame
os te6ricos do projeto.
•
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ELL\IENTOS PARA UMA PROPOSTA DE
POUTICA NACIONAL DE DROGAS

A simple! e inafastável convivtnCla de centros de refer~nCla e seus
respectivos progrl mas de prevenção. 30 lado dc um Sistema legal que Impóe
a clandestinidade> gr.>nde pane da clientela daqueles centros denunCIa. por
si só. a contradiç.óo a que csses ultimos de"cm se submcter. Também ele. se
tornam clandesur ,os.
É possiv. I, assIm, a manuten~o de relações c1~ru. \'erdadelr:lS. sem
temores:-

I
INTRODUÇÃO

Essas cOllSideraçócs iniciais introduzem OI tópicol legulntes em ~
são formuladol o ljeuvol e principiol. com o propósito de embasar progranw
de aç10 a serem formulados, OI quais dependerio da adeslo formal aOI suo
pnr.citadOl objeÓ' 101 e princípiol, para lCrcm apoio ofici:aJ, em qualquer nível.

IO Br:lSll ~ciot~. de f~to . uma 'política de crimin~tiuç~o de cen.:u
drogou'. cnnahud.:1 num Slnema ' aulo-referenci:aJ' que se reproduz ideológica
e materialmente (cf. ..\Iessandro Baraua). (1) A esse SlStema !;..i::2mente
informado pela ';s10 juridico-penõLI. está usoaad.:1 a perspecuv:l médicopsiqui:"ric~. De tudo ISSO resulta que o problema de drogas e compreendido
nesu 'políLic~' como sendo .empre um ·c... o de políci~ ' ou de 'doença
FONTES OfiCIAIS DE REFERÍNClA
mentõLl· . ...... im. toda .. ques.ú o esul. presentemente. entresue ~ ess:a "wo
PARA
UUA
NOVA POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS
simplista -. como refere C .. rhru e Cob. (2)
2Ora. ~ quem cumpre, leg:>lmente. lid.:1r com cnmlno.o.; E com
7O CO~ ~FIN. em rcUl\W) 'ordinária de 24.9.1991. decidiu os pontos
louco.; :\s respo.u> enC:lJt\lnh:lm soluç6cs. necesaari .. mcnte. para o. amblto.
polici~l /j udici ..1 e médico-p.iquiátrico. com o. q uais c. teonC:lmente .
principais queir rtcgnriam e ..u prosrama de trabalho p:u-a o correnle ano de
inconciliável a man'lten~o de centros de rcfer~nci:> e de excel~ncia do próprio
Im. 'segun' lo· ponto tem a seguinte redaçio: "Recolher todo materiõLI
COXFE.'I, com seus respectivo. ptOV"maI de pr..,enç1o IOtrgnl (pnmária.
produzido pelo CONf'EN, em luas divel"AllCltócs. com o pr0pó,ito de .• pós
secundária e terci:iri~) . E isso por um . impla motivo: a maiolia da clientCl:l
a ~ do ale mo. discutir e votar testo que consolide e proponha OI tcrmos
desses centros somente emte porque ncapou à açio polici;U. C:uo contráno, . da "I'olítica Nadon:al de Entorpecenw', conforme pre\'e o art. 4' do Dec, ~,
grande p:1ne dessa mesma êlienteb. 'reincidente' no comeumento do crime
8!i.\ 10. de 2.!l.l980". Importa notar que o decreto referido uu. como de relto
de uso de drop. estaria na cadcia. conforme determina a lei em ,igor. O
. o faz: t2mbém. a Lei 6.568, de 21.10.19i6. o termo "e'n torpccentes'. e n~o
mesmo se d.:1ria com o. ~Npoa de mutua ajuda, do movimento aIlÓnimo, em
drops.
.. .
.
que seus mtegrantes se confessam, 'pcrante a com,!nidade a que. ~n.ncem . . 8·
_ A~lm. foram .. lecionado. Ol Rrincipail documentos produzlcio.
usuáriOJ de drogas em recupe~ . E. :1inda, id~ntico fim - a reprcsslo policial
pelo CO:'\f'E.'.:. diretamcnte.ou mediante con\-enio •. bem como OUtrOS trabõLIhos
- teriam numero.o. daunatários de,'programaa de prcve~. na. :itc:l. de .
relaciOnadol C'lm OI Já referidol. Esses documentos passam a conlOluir fonte.
educação. pono que adolescentes m... j:i pen:aJmente res,POns:iveis.
ofit;i;p.. de. ~e l er~ncia para a presenlC forrl\)da~o de uma no'" 1'0líuC3
:5 Em outraS pabvns: para a emt~naa d.:1 clientela de centrOJ dt;
...
Naaon:al de Drops-PND. Slo d~:,
refe rtncia e de exceltncia, grupoa an6nimOJ de problemático. por conaumo
I.
'Propoata
F:u-a
uma
~olttica /I::lç'onõLI a respello da 'luest1o das drog;u.· :
de drops e de estudantes jovena, panicipanlC' de prognunaa de prcvençáó
julho de 1986 .
.
integral, é indispensá\'d, na maioria d:u vezes, que a polícia ri10 \cnh.:i
2.
'Muljrio
di
Prevenção'
- Relatório Fin:al - 1986:
funcionado a contento. Rigorosamente, {rcnlC à Icgislàç:lo em VIgor, tn&a-IC
3.
'Orientaçil
par..
o
Processo
de Ile\'ilio d.:1 Lei:-;t 6:568. de 2 1.1 0.1 9i6' ' .
de um universo de peuoas que comelCram um crime, e aindamuitol rencidem
\'986;
na mama • prática criminou·.
4. 'Política r'! Kional na Quatio lias DrOgu.· - 1988: ,
,
A "política de criminalinçáO de cenas cirop', ';goranlC'cmre nós,
5.
'Consumo
de;
Drop
no
Jlruil.
em
1987':
Carlini
e
~ob:
.'
imp6c, assim. um pesado tributo a toda a comunicbcR nacional, com o àslCma
6. oU l..e\-anametlto Nac:io"" JObrc o Uso dt; Psicotrópicol em EslUdantCl de
que se autorcprodllZ ideol6gica e· raatcrialmenlC.
I' e 2fCrauI - 1'189 - Car\ini e Cois;
4A rcproduç1oidcológica seclá porque a irnasem que o legislador tC\'C;
em dado IIIDmento histórico, foi a de 'que o UI<> deocenas drogas conatitwa
7. °Sugcstlle _para prosnn- de P.rcv.eoção 110 Ab...., de Drogas no BruiI· crime. Asaim, gerou, objetiVM'lenlC, Q criminoso. Eaa imqem lia retl"dtó.s:· . CarIiai e Gol",
,
palIOu a ser conlinnada. entio, pcIu mais diCerenlCl atituda - coNci.~ -.
Aléln dessas fontes oficiais. numerosol .OUtrol ~QI fofllUl
inconacicntcl - de outrOJ ato~ do WICm& 'aUtorcCercncial°, :\lIilltf-Dor"
conlUlUIdqs e .. co.,..utuiram em ~ .sublíliíOI para a clabo~o da'
exemp lo, se um manual de prnenção diz. . .=rima T'., que ". ~ . ~IC prt.poea.
sIm. drvem permanecer no âmbito da rep""""" policial e, peuco adIanK.
afirma haver sido conatlltlldo que a obtençio d.:1 drQ!fil, pct~A!tud2lltcl, pcb
primeira "eL se deu, na maioria dOI ~I, por inlCrmédio de ~ pfÓpriOJ
:lmlgOI- comumente, õLIw. colcps d~ colégio - CIIC manual confirma. de f _
a Imagem <b realidad.e , c:uAÂada Da lei. que de6ne: a açio cbqucJa aqlÍgqt ..
como trifico de entorpecentes. ao bdo de mais ,de umJ' dezena de outrOS :
comportamentos, sem qualquer dis,ti~o. E.sscs amigOl, enuetll;"ó, aiO,
A QVES'rAo DAS DROGAS E SEUS DOIS EIXOS PIUNCnoAlSI
prov:lvelmente. também Cltud.:1ntCI e destinatáriol 'do mesmo p~ de
OFEJlTA E CONSUMO .
~
prcvençlo. :\Ias como "tmlt:anlCl"- segundo o manual- ~riam CItar pre-

n ' -- ... _, -,,---

I

o

'm- ' .

101.

•

•

... reproduç!o ideológica poàe In'conatatalta. prtncipalmeftlC. "dz
atitude negau\'a do público que utá. por sua" '~I. condIcionada pela
cnmlnalizaç~o e ativada pela ~ç1o dOI meior 'dc: comunlcaçici' (a.ratta)(3).
.
3:... reproduç20 maten~1 é cOnIC'luente. '1'r:ua-se do processo pelo
qual o sistema produz urna realidadoe conformc :. imasem da qual surge c que
o legitima. -. maratt2~4)
É fácil concluir. en110. que uma vez cri3do o monatro. tndilpens:i"cl
será combatt-Io. sem trégua. com todo o aparato poüciõLI necaa:irio nas casas.
nas escolas. nas NU. en6m, onela estiverem OI .·criminosos.· Os pai> c
professorel. quando venham a lidar. com filhol 01:1 alUnol que f:açam uso de
drogas perdem a legitimidade para tntar, com excluai\i dade. da questAo,
pol tO que es110 frente a um falO 'criminoso em que. a rilJOr, IW> pocIc ser
afastada a intervenção da autoridade polici;U.
.
.
6O CONFIN aprO\'Ou, em julho de 1986: o ICltto relativo a uma
'proposta para um política nacion:aJ a respeito da quat10 d:u drog:u'. E.ssc
ie'xto serviu de base. com pequeno. aditamentOJ .t luprcss6a. à 'Política
:-.Iacionalna Quatio cbs Dropa' , publicada pelo CONFE.:'" em junho de 1988.
:'lia 'Imrodução' ÓCIICIlClttol era enfatizada a urgenaa de que se operaue
• uma ~e,.. rlriamucbnçade mcntõLlidvlc penincnteao tnt2mcnto
do UNllto': (5) AcxpcriàM:iadaaa anos mostra. pOrém. que csaa 'verdadeira
e necCllária mudança de mcnWídadc' ~ quase impouivef.lOb a viltncia dcuc
wlCrna autorcfercncial que se reproduz ideológica e nwcnalmcnlC, de forma
ampla e gcncraIizada.

9, ' " HI..du»"enCJua principaia.e bem distin_ - na qunclo4as drops:
_~ ~ acnan_ c a _
r. . . . à ofena. Ao pnmelrll tem no --'rio, cc a RIU difcftIIc.a capécia. o ccnuo ele lU» alençócs e a ultima
ocu~ I uicuncnce, de IIÜCO iUcito e de tocIu u ~ própriu à sua
realiz:l~o . O Ietlllr.... or de\'c CUId.:1r. c'1dentemente. ue ~ml);U ... \'encntCs.
Entretantc '. ~ matC:ria l:specilica de c:ula urn;a. e!<llIe ~ aUQÇ30 <le diferentes
traumcnu•. E ,; 'nello rc;>nlO, pr«&Umente. que '1mOI. '0 longo dOi anos;
adotando e promo"endo leratolól!'Q mtStura: O!iIOS:\ confuaao. reduzindo
loda a que jtlo ao ~mbito do direito pen:aJ. A lei em "gor e. fundamentalmenle.
lei pcn:aJ, apoiaÓ2 pela ótica -pSlq .. iatrizada' dOI problemas causadol pelo
• I(SO de d ·ogas·.
" .
. _QuõLI_o tratamento pre\ilto para o usu:irio de drogou -nio dependente
- na leI "g :nt" Ê o '-ex:tme <b prisio. tlo C:lmburio, do distrito polici:aJ e, tantas
\'ezes. 1:tIIlencl\'elmente. a agrcsdo física e o :ochaque. Tudo por cont2 do
artigo 16 la lei 6.3G8. de 21 de outubro de I !liGoque p...·t a pena de 1C1I meses
a tlois an,l i para o portador de drop. para uso própno.
mpõe-.e. "ntretanlo. uma importalUílllma ,"d.:1~ç~o: a crimi~o
do USu:iIlO e a consequente reprcsdo ao mesmo reduitr.>m o conaumo'
POllti'"mentc. não . .\0 contr.irio. o UIO de drop - e de todos os Upol. licita.
e ilícitas · ganhou proporç6cs Inéditas. E ~o foi por blta ue prender uluario
o que. h" décad:u. as noss:as \'óÍnas Icis chamadas - ~ntlto:ucos' contemplam.
l(rge. entretanto_.eparar as diferentes sedes o nde ue''am acr tratadas
... duas Inatcnas.
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A OFERTA

'""

10 .
.\ m~,,:ri~ rcl~ti\"~ ~ofert~de drog'>S e!<lge preli m i n~rmenl& . definição
legal que elimine a ambigtiidade. ongin~d~ do art. 12 001 Lei 0.368. de
21.10 .1!li6 . sobre a conceltu~ção de tdfico Ilícito de drog:lS.
:-:a re~lid~dc. :IS noções sobre o que sej ~m ~ Indúnn~ e o comércio e
SU:lS \·ariaçõcs. enão Ji definid:u. com toda clareu. IIOS diverso. ratnOI do
direito que lhe. sáo próprios.
Porunlo. l mdústna e o comércio ilícito. de drops. de ""'bito
nacional ou internaciollôll. bem como todos OI atol praticadol com a inlCnÇio
de re~liur UlI atividades e mais ainda. a veicul:lç~o de drog:u com o propósito
de instigar o seu uso é que devem ser objeto de ftse:Lli~o e controle penal.
.4.inda. é indispens:ivcl pre\'er circunstinCl:lS atenuantes. :IS principais
d~con'entel de serem e\'entuais às atividades. da indústna ou do com~
i"cllos. ou de pcquenamonlaou. ainda. quando UlI auvtdades sCJam pra~
por dependente.
'--I1 .
.\ proposu ora formulada elimina equiparações indevid:u como. por
exemplo. entre o comemo ilícito e a-entrcp -ue qualquer forma". redaçio
impreCISa de que se origi,wn tipos abenQ surgido~ aiAda, n:l redaçio do'!'.
do lDamo anilo: "contribui'" q'lAiquer. (orma, para inc:cnúYar ou
difundir o uao indeYido ou o triico iUci&o ... "
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Co n\"1!1I1 Inua;.;~r$ou .. e 'lua! ólCOlHllbulc:lo . efe1.i\·:uneole compro\' :a~

lIuc a ren::1. pnv ;ul\":t de hbcrd:uJe trouxe . .10 C:lbo de uc:c:uj:a 111.: :'IpIIClC:\ U. 1), lr :J
I cd~zlr o ~ o~su mu de da O!):U. O ( UU)lI,lIIgtmen lO (!U C .1 I CSpOS l.1" t:ualmCIH l.'
lrara. eXIgira bU$c:lr 1\0'"0$ c:uninhos,
De falO " a matcrla uc uso uc d ro gas c do àmbllo ua J II CitO P1"1 \":'1<.10 "
em (lue o E.s~c.1o ue' "e ante""If. apen3S. )Ub$l dl~na o u supku\ ameoLC: "

16·

Além de IIIC"O\lmOI &são penai.oe controlc puhltco. Ielclloo. '"Iel.

é prccl$O dar a collllln idadc um ah":u~ de soItUr.l. o utOr;31.lt le c:,a nl de Jl fo l llJ ,
p:a.n q u e el:a. poua d ese n\'o l,"cr. Ii\'re C' crlati\'amente" nas d l\ c nas ate:u das
relações pcsso~s. familiares. escolares e proflSslon:us "o s \ "31"1300 S mecanismos
sociais de controle .. \ p~lica j~ demonstrou que. 113 malona 1.1:15 \("les" .1

comunidade tem ap,cioaoc para resolver os contlitos surgIdo. o u cnc~mlnh,r
10luçÓCI adequad:u. com rccursos 1I0nn,lmcnte C"lSlen les nos '·' rlO. desdobramento. comunit:inos .

VI
PREVENÇÁO

17 :
Aqui esu o ponto ..,bre o qual. prova\·elmente. mcide a mais rlC,
":anedade conc~"ua l c program:itic,. Compreende.sc , ocorren"a do
fen6mcno. pou e. C:lUtamente ai em que. naturalmente. se ,bre, comullld,dc
? ~ amplo cunpo de al~o. O mcimo n~o se d:i em OUlr:lS arc:IS rcl,u,'ou
a matena ~omo. por exemplo. a reprcss~. MO obsunte a inútil convoc.ação:
ncsae senudo. feito no an. I' da Lei 6.368. de 1976.
.'.
Mel.hor será buacar. primeiro. Pontos sobre os quais h:i posslb'ilicGd;
muor de ~. pan tratar. depois. sobre qualÓCS mau disputad:u:
18 ,
Inicialmente. cumpre reiterar QUe ido se dC\'e eruender no âmbito de
~r:,enção às' auvtd:adcs de ~cpreasáo ou de fo.scahz:lção. ~pen:lS porque ess:lS
wumu dcsunam-ac a Impedir o consumo de dros». Se assIm fosse alei estarta
usando palavras inutCÍl. :ao reCerir..... . ep,aradamente. a prC\·enção. flsc:>liuçio
e .repressão. ·•.y~m disao. a iaaNrna que. informa as atividades àe prevenção é
di
daqucb que embas::a as outns atMdadcs. Essas últim:lS e.!.io dirigid:u.
pnnap:almcntc. 801'roclulO. 11 droga c ~ sua proibição. enquanto a prevenção
deve ICf Da cauaIidade ele Fila0. b _ o ~to principal de sua

12 .
.\ sede da qua!.io pertinen.c ao uso de d ros» n:io pode ser o direitO
penal. ~Iuitol sáo OI arwurncn&oa que demonstram o acerto desu :alirrnaçio.
entre eles avulta o de que o direito penal n;io pode trr por objeto condutaS
estritamente privadas. ·· .
V:aIc transcrever. ainda. as observaç6cs consUntes dOi textos de 1986'
e 1988. do CONFEN: pan uma Polltica :<Iaci'ohal na Ques~ da:. 'Orops:
"Atualmente. o cOnsumo de produ&oa a puel de alterar o psiquismo humano
Cu pane da \;da em lOCied:adc·: O ' álCOOl: cujo uso é permitido ' c até
CIlimúlado. gcnlniente é considerado como um 'mediador das relaç6cs
sociais" ..\ maconha. para muitos jOYCN. cumpre o papel de CaciliW' 'I ua '
in~ ao JnlPO. 00 até mcsino umà forma de \I'2rtIgn:sÃO e a~ ao
meio no momento critico de 1ua pasu~m " idade adulta. O abuao de
determInados medicamentos pode tambcm ter como onlem a ientativa de
preocu~.
minimilCll' as tens6u gendas pela sociedade moderna.
AJI:m da nccaaári:a distinçio :acima. outra unidack provável ~ em
.\ quest.io agravHC quando a d roga constiwi-sc uma finôllidadc em .si . 19 •
tomo
da
:>IsraJ\§~naa de uma poUtica n~onal de d(Ogas que deve se ocupar
mcama. tomandoseu usuário"dcpe~te dela.sein·qiWqueroutra motiv:aç:\o
de
TODAS
AS DROGAS pucoauvu . liritaS e ilíciw. .
a nio ser a necessidade fisic:a bu ptiquica de eonti.n ltar eoftllJmindd. .
20
•
Ainda.
paRee ~ haver discreplncia de: que a história do uso de
.
Hundamenw panlMC! da páaoa e 111& posNra cli:ante d:l drop para
drogu
psico:au\'U
tem a idade do homem. O. textol de 1986 e 1988 do
enabeleeer as necelláriu açõcs prcventiru ou' tcra·~uticas. ·: \tiNdes
Co.NFL~
...
ob':n
política
d~ drops. report:un: ' .\ droga sempre Coi utilizada.
intcmptstiYu. Waco'mo hospitalinç6e em meio psiquWricb. pris6Ca. ai' cu/la
Sua
on!Jem
se
perde
na.biatona.
O homem sempre procurou modific:u- suo
familiares elC.,' podem produzir eCei&oa de graves conseqü!ncw p:ar.a todoi ;,
\1são
de
mundo
e
ampliar
seu
campo
de percepção. unliunOo-se de ":inos
paia o wuário·em partic:War:. '.
.
met~
enuc
eles
o
uso
.de.
~rodutos
naturail
ou sintetico • . l i drogas ..'>s
O CONFEN encende que o dIscuno 3-lCrr'oriDnte e centnelo .... .
mOllnç6es
'
s~o ~s lIIal. d Iversas: misaco'religlos:u: ,rtí.uco-cnau\,as.
droga. e MO na pessoa e su» motivações. tende a: ~var o problema. E1i: esta
tcnpà&ticas. sociais. elC." (8)
atento às comprovaçÓCI cienúlias dos maleCicios causados pelas drogas Ucius
De bto. ~ttlttlWM) é. ele prlSprio. psicoativo. BWCl esumulaçõcs
ou ilícitaS. ma centra seus esforços na figura humana 'do usuário. _
de
~. ordem' que revez:i. ~rém. com momentos de cafma 'c rcl:ur.amento.
preconceitos. pan que o problema posaa ser encarado nas SU:lI raia
AII:.m diuo. lOIIha. CanUlla. délira e transcende. E é pcd:agOglCO lembrar que
proporç6cs." (6)
a história ~ mUlus CD~ de agir sobre o psiquu~o. além do recurso .
I! .
Mu a proposta de que o tratamento do uao de drops nio acja no
a IUbl&inciaa pucotroplas: .\1 dançou. o• .r1wau. asseiw. o ';XUIC :ucéuco. o
""'.ito do direit.o ~na1 ~ silnifia.. abIoIuwncntc. liberaçio do uao: O q~e .
~r. ojcjltm . ojosa. a.múslca. a arte e a ~aconsuw<;m parte do arsenal
se quer! que li Infr'açio eqa de . _ nawrcza -que 11M peuI. coino hojc.se
pslcoaavo qu~ a no_ hist6ria revela. nele induid:u as d rogas
contempla no an. 16. da Ui "6.368. de 1 976. A inInçio. no caso, pode ser
21·
. Em resumo. parece ser consensUal que::
sanitária. ou adminisuaúva.
a) a centralidad~ de pcaaoa h"""na. e ido da dr.op . e cssenaaJ
.Adlninistr.IÇáG Públia pode; neaae caso, excn:e1' o chamado."poder
em qualquer prosnma de prevenção;
de poláci2". (7) que ~ devo ler confundido com o poder • polícia.
política OKional deve abranser &od:as as drogas psicoaUvas
b)
.uma
dcaempenhado Ra rcp=rlo aGI a&oa crimincMoa. O ·poder de polícia" \'em
•
licitaS
e Ulát:aa;
de6nádo no an. 78daLci 5.172. de 2!!; 10.1966 COIDO ·:uio;idadcda~
ç)
Cu
parte
da hiatória do ser humano a lua relação com ações e
Pública que. Umi&ando ou dilciplinando clircito, intcraoe ou liberdade. rquIa
subat.incW pa;c.o.àvaa. por lDú.Ilipias motivações.. enue elaude
a priúca de atO ou a abeu:nçIo de Cato. e.. razio de inte=~::g
ampliar o seu campo de pcrccpçi.o ou de altcn.r o oeu atado
conccmentc lleJlU'U'Ça. l ~ . l ordem. _ _ li
..
fiaico ou psáqwco.
pública. ou ao respeito a prapried:ade c :aGe dirci&oa indmdu:ua ou co ti_".
ft .
A partir do eonsenso sobre casca pon&oa de IUper1ativa imponânga;
E o cxercício dcsac poder se d'- a maia cIaa - ..por senidorcs públicos que
impona Cormular, !ntJo o ~onamento uiaI. desdobrado cm duas
nem.sequer são ;\~_ poUciaia. I'roibiç6ea cIcsae gtncro são. por eumplo.
o que é pauaoçior O que t pRft~. em matéria de drops?
/
fumar em determinadol ..,.... _ 0\1 o uso de aparelhos sonoros em ccnos
locIia.
. 23 •
:\ primeira parte pode ser "IOCiacbo à prne~ em muitàrvaa'
.\ lei italiana em \;sar•.~ 162. de 26.6.1990. pm-t. por exemplo.
áreas. por exemplo. na de áddenca do trab.tho ou de lrinsito. Pl'Cftnir "-.
s:anç6c:s administrativas p:an o uao lIicito de drops..como a suspendo da
considerado cio forma bem objetiva. é 1 a I _ com Ultead b ± • pcuoA.
c:ancira de habiliuçio para dirisir. da Iiccnça de porte de arma e até do
com o ob,jeInoo ... c:ap:aci~.""' prcjuizotou 1ca6ca. pcuollll ou _riau.
pasuporte.
nu relaç6a que mantenha. GIl _
~ 1abonss ou no U'irwto.
tcn6me.- de seu coUcli:ano. Prcwn&r. _mo tem. no caso. o senodo de
... •
A vertente do consumo 1:. porunto. matéria própria :ao cIiftito
pnpuv • ~ para UcIac éom Cenbme..... que IntesranJ a lua w ' oe t:>I
privado. em que SÓ dcYe intervir a Adminisu:aç1o Públin. c:nuctanto. para
~ que saiba se rclaciq~ com eles. ni&uado dano. Cuturos o .",-.mo.
limitar ou disciplinar direitos. inter'CSSO ou Iibenbdcs pcsaoais 110 -intcreIIC
".Ihe d OI praeo.ca. com ~, ' ç' auim. 'Oc agrava.rnenlO poItcnor. ou de
público concernente :. ~ 11 higiene. ~ ordem. :toa COSIUma. ;,
tranqüilid:aclc publaca. .. ". ~Ias.sempre. a droga é que dC\'e ser apreendida. .....
recidiva. como por cxcmplcl "" CIIO de u:abaIhadora que nõ..o usem máaar:as
coou.. ~ .6yjme
o uauario.
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E prei.nç:to .m maten~ d. drogas: Par.ce mio haver duvid~ que .
lambém 'qU! : pr .... nção pod.ra . • m .u~ pohssem ... Slgnoflcar .nleClp~ç;io .
~~~~f': ',!\",rrupção • acaulel~men,o . E",d.nlemente. n.m .empr. um
delenniAado programa prevenuvo englob~r~ lodos e ..es se"udos. dai porque
éindispens ... d . • m pnm • .,o lu~>r.'o elabor:ar o progTama "declinar claramenle
qual o obJ.u\·o a ser .ungtdo" . (Culino e Cob . , (9)'
~~ .
Importa nOl.r que os problem .... decorr.m •• do consumo de drogas
fÜO rcsulLam. apenu. dos efcltos pnmanos - d:a subS~nC1:L nus. pnnClpalmentc.
de seus clello. ",ecundano'. frulO da "polluc. ue cramlnallzação de cert:»
arogas". "que s~o Igualmente lcrnVCIS soclaJmente t scn;io m:l.15 \ que os Cft'110S
"pnmános "das propnas drog.'" IHL·LS:\I:\.'\ . apud Cauallcro I(101. Ex.mplo,
desses dCHOS "sccundanos - s~o a marglO:lhzação 00 usu.iIono. o CJugmõl que:
.ung. seus di\'er>os amblenl •• de COn\''''O c os problemas d. ordeln policial
e judicial. Dai porque .firma A. nuau:>: "no~ parte do. efeilos que amiude .
impropriamente. se cMudam como efeitos pnm:ã.rios da droga sobre os
.dIClOS .•ão em realid.de efello, .ecundanos" fll)
~6 .
Entre outras po.. i..e .. di",.6e. de pre\·enção . adOl.·" aquI >segulnl • .
por parecer m ... consen~n.a com ;a.s fonte. de ref.r'nCla d. pre.ent. P:'\D e
com o uni"erso d. po..i,·e .. objeu\'o. de um programa Inte~ral de pre ..enção:
PREVENÇÃO PRIMARIA. com a finalid.de de: ai aDlecipar_ ao
iDício da exp~eDcia d. u.o de drogas. expen'nCl' e.sa . "vencl.d~
em diferenle. pl~nos . do grupo f~mlli~r. da comunidade escolar. do
meio profiSSional e do ",nual u.uário: b) alalhar o aprofundameDlo
do "uso expenmenul" (Carllni e Cols.) (12) c) "nilar problelll&l
decorrente. do u.o de drogas" "o abu.o e a dependéncla" (Carlini •
Cols.) (lS) ':lue .30 efeilos "pnmários". c o. efellos "secundários" .
PREVENÇAO SECUNDÁRlA. com a fin:>.!idade de al&ihar problemas
decorrenles de .feilo, "pnmario. " • "secund:irio.". por uso d.
drogas.
PREVENÇÃO TERClÁRJA. com a finalidad~ d. promo\'~r •
rciAaerção da pessoa n;a.s au\,dad~. sociais d~ qu~ s~ afaslou em razão
de dependénCla j. qu~. como obs~,,'lI i\nasucio :\Iorgado "é a
esséncia da dependéncia: o de.proporcio~ invcsum~nto no objelo.
em prejuízo de uma parucipaçoio em ouuo. selores da vida" (14·). Nio
há rcaapcração. efeu\'lI. sem oponunidade de reulSCr~o socW.
como um dos fatores mais importanleS d~ .uperar os tfcltlli
-secundários- e mtar. rccicliYL
",..
Idealmenl~ . um programa Integral d~ prcvenç:lo de\'er:i abran!.r
lodas as pan~. enunCl3d;a.s aClma.
27 .
Conform~ ficou dllo antes. lendo em ,;su a cenLralidadc da pcuoa
humana nos progr:unasde prcv.nçoio. e. porunto. a consulta. pnmordialment~ .
ao ICU inleresse . considerando. maas ser indispensavel abranger as drogas
líciw e ilíCllaS na r:-lD. 31enundo. lambém. para a hillória relaçio do ser
humano com o. p.icoauvos ~ considcnd;a.s. finalmente. as fases de um
prosnma inlegral de prcvenç;io. pode·se afirmar que os dcsunaláriol dos
progn..u. d~ prC\'Cnção somo. lodo. nós. em nossas complClUS Inter:aç6cs.
lIuepar:i"ell do cOnteXlO .m que .,vemo•. usuário. de drogas. quaiaquer que
sejam os usuános e :u drogas . ~ os não usuarios.
28 .
O qu ••• quer pre"~nl1 e o IUO iAclcvido. AIlem3!!He osadjelivos: uns
afirmam que. prC\'ençoio d.SlIn:l-'~ '0 abuso d~ drogas. ouiro. 'lue ela ••
din\re ao u.o indrvido. Opla·se p.la última hipólcse. porqu~ o abuso inclui.
Idei. do uso em Cltcc..o. a noçoio de deacomedi.mcDto . :-;~o h:i duvida qu~
deve a prc\'cnç:io uin~r·Je. ncccuanamcnlc. :lO abuso. ~laa. em pnmelfo
lug.r. nem s.m pr~ o uso ande"do é um abu.o. ~mbora o abuso .eJa .~mp"
um uso lndc"do L' m mcàlcamenlo tomado crrOnC'2menlc. õl aUlomcdicac;io.
mesmo .~m· .xc.sso. uma do.e moderada e alé ~.por:idia d~ :ilcool. mas
duranle d.lermanado lraum.nto. com o qual .cja incompalivel. constiluem
uso Imprópno. IndC\ido. me.mo sem haver excesso ou delComedlmento .
Em .egundo lugu. se • P:-ID abrange drog:u Iicius. como por
exemplo. o aicool. o ubaco e me.mo o. mediamentos ......... devido. unlO
na ac~pç30 de legiumo. uso que c de direito. corno no ICntido de hcnéflco ou
proveilOSO. :-lio.e pode Jamais esquecer que A QUESTÃO DAS DROCAS.
ESPECIALMENTE COMO SE COLOCA NOS DIAS DE HOJE. E
EMINENTEMENTE 5OClOCULTURAL. E nessa linha. oponuna é a
obscrvaçio de .... &r.alta. "!IIingucm em nossa lrlIdiçlo CUllUral. poderia ncg-or
o aspeclO positi,·o de um bom copo de vinho ou de uma llic:an de café" (lS)
a laça de champanh:l com que se brindam bodas. aniversario.. NaIai e ."no
!IIovo. o chope ou o ",in d'honneur" sio ...... dnitloa de drop em nossa
C\llwra. Progr.unas de p~nçio que ignorem tais rnIidadcs ccrwncnte
perdem credibilidade. pela ambi~ da menaa!eftI.
:
29 .
ta partir do esludo das relaç6es do bnlilciro com o SEU AMB~,
PLURAL que sera pouível consUUlr uma PND. ÚIC. aIiU. o sentido do .ermo'
ecolop. como cnado por Hernsl Hxkd. em 1869.
t possível. asSIm. definir que PREVL"IÇÃO DO USO INDEVIDO DE
DROGAS ETODO TRABAUiO DESE)\,'VOLVIDO COM O SERHUMANO.
NAS M(iLTIPLAS I!llTI.RAÇÓES COM SEU MElO E QUE OBJETIVA O
RIl.ACIONAMElI.'TO ADEQUADO COM O FtNÓMENO DA DROC.A.
50 ·
POn&nlO. o "relaCionamento adequado" nlo pretende eliminar o
fenômeno. até porque drogas temprc as uvernol e .cmpre as ",rctnos. Além
M

•

•

disac.. pan~'le da realidade brasll.ir:a. sem proposlaS r.lÓncas d~ eliminar o
uso IOde'1do t nc Ie Incluldo. 3.SSIm o :lOUSQ I. apcn:u quando CSlI\'csscm

g3r.lnud:u as con ilc6es dt bem-eS(3r d3 comunaoaoc Os ClfcnlCS . os desDo} ·
'
sUldoJ. enLão. dlr lcilmenlc len~m nOI pro!!'r;un2.\ de ~>rcvcnc;io .
31 .
OpOrtUllas as ob.e ....'lIç6e. de Carhnl e Cols. rel.ll\'am~nle .... ,nanras

de rua : · pro!(ran las de pre"ençoio para e.us cn.nç .... de,·.n'lT) m~re êcr .ha
pnoridade das .. londades dada a gra"dad. conSlalad. d. con.umo ... .-\ss,m .
ênf:ur. dC\'ena lei .olocada na prcvcnç~o secund:ina e pnnClpalment. 1... CI.na.
pois eslaS criança•• ~o de :>llo nsco para adqUirir molé.uas como hep~til.' •
AIDS pelo uso e ldovenolO de drogas ... ( 16) -:-;0 campo da pr~"~nção n;o ,.
pode fazer gene,:Uizaç6c•. os dados obudo. com e.us cnanç;a.s mostr.m que
.e a elas e dada oportUnidade de lrab.lharem li" uma ~Dde reduç;o no
con.umo de dro ~ ... Esu reduçio foi ob.e".,.da quando as cnanças de rua do
cidade de 530 P~ ulo tinh:lm oponunidade de lrabalhar duranle o dI>. fazendo
rc'lueno. obJelo, que "endiam mais lard . ... O SImples "-"0 d. iI,or.m
lrabalhancio. se,n que •• falasse nada sobre o. pen,!os oas oro(!as . r.duzlu o uso
di.rio de soh'en,es de 37.4% (porcenlagem de cnaneas que não tr.balhJvam I
para 4 .S<:';;· . li 7 I
32 .
A pre" ':ncào lerci~ria (uh'Cz a fase maIS .rdu. d.lmplem~nur I <OlHO
com poucas InlCiall\"" nOl programas de pre,·.nç:lo . mas ' há .Igumas. <
imporunle frilar . Por isso é de grande ,.,.Iia pnonzar nesse. programas .
estra~asde rc inscrç;io eorno. por exemplo. convenlos com s.",ços naClonJIS
de empregos. de aprendizado induslrial c comerc .. 1. com ~mpr •• " 'lu e
desunem partC do rooisio de .eu pessoal. para 'pOIO :. relns.rção. IncJu", e
com es~gios. ;Jém de OUtrOI con,·ênio. com estabeleclmentos d~ .nslno c
OrpnizaÇ6c1 n lo go''Crnamentais.
33 .
Há hc Je no Brasil numeroso. pr0\rram;a.s com o obJ.tlvo d~ en fr~ntar
as queSl6c1 pe runentes a prC\'en~o pnmaria.
Diveraas lnstiluiç6es go"emamenws n;io governamentais • c.ntros
de referéncia ,.c ocupam de pre\'ençoio secundária. além da pnmaria.
S4 •
tindJ spensável. no que se refere lu duas pnmelras p""". da prevenç;o
a) que os pro Jr:amas respectivos eSlejam formal e p~rfeltament~ d.finldos
quanto a teU ,nodelo leórico; b) disponham do malenal did:itico adoudo em
scus cunos dc apacitaÇio. com o dacoyohimcAto do. divenos temas. e n:lo
somenle a li.I~ doi mesmos; c) disponham dos esludos realiudos • se\l>"
resultados 6n ais; d) tenham o regUlfo de alendimentos comprovaciamea,,;
realizados, cc m resuhadol de acompanhamentos feilol e em que p~ : e )
demonstrem com que equipe de tr.abalho contam. efetivamen",.
'--ÚIC' dados devem csw à disposiçlo do público que lem o direuo de
saber. com o Inínirno de darcza.. naturczadoa terviços qu~ lhe 130 of~recidos.
5S·
t fundamentai. cnlrCtanto. cmtar a tcorizaçio CStCril ou a aUlude
paeucio<icndia que Icva ia perda do contalo com proccuos popuw-el ou
alternatiVOl cIc lidar com o tema. quando maia útiltena para a comunidade
bwcar teU Cf cudo, para CIOmpatibi1izír.loa co .., os métocloa. lécruco-cientificos.
... p ·OPOSilO. ..aiiosa é a obsc"'lIç:lo ue Carlini e Cols .• . n~o r~stnng"
.ua ação IOnlenle ao campo das idéias. poli estas por SI 10. pouco pod.r l'm
de modificai ' o comporumenlo humano:· procur:.r colocar como agente. de
preven~o pessoas que sejam conhecidas e rcspeiudas n;io só pel;a.s .u;a.s Idei: •.
mas prinCipalmente pelo ICU modo de :lglr; ·1Ü0.~ CllImar cie Informar Clen·
tifiam~nle . )S estUdanles sobre os efeilo d;a.s drogas psICOlrOplCOl.S. :-.; io aJlm~n ·
ur. no entalllO. a cxpecuU''lI que o mero aprendizado l~onco UeSle. falO .....
imediatamente. r~netir... numa diminuição do consumo de drogas " .(18)
Anota OlicvCfUlein 'que o problema soCreria uma deformacão . s~ o
esludo mui jdimelUlo~ fosse rcaliudo apenas por .'peCl:>.!ISl'" do. dl .. erso,
r.unos" . e illcha a conveni~ncia. em "clinicas li ...e' . "despSlqu~lnz.d;u ". ciJ
"presença Cle ex-drogadol. que conhecem a "mu.IC~ · melhor que 1000S" . 1191

VIl
A LECJSLAÇÁ(.
56 •

:\l UIlO J. foi dilO sobre o papel funciamenuJ d. adequacia legulado

para o dCSIlIvolVlmento harmónico de uma P:>''O e a intran.ponivel dificuldade
de. prcscn lemente. ser lop-ada csaa harmonia.
.~ s penas corporais e privativ:u de liberdade Imposlal ao ulWlriO de
drogas nl.) s~o coisa nova. Foi USlm com o tabaco. Introduzido ru. F rança em
1S60 e q\le. "em quatro ~los .c 10rnou a primelr:a droga recream.,. do
mundo mu umWm a maia monlfel'll. S<!"ndo a 0:'15. as doenças ligadas a
leu uso fa::cm a cada ano 2,S milh6es de "ítimas no mundo". (20) !\I:u..m lOrno
de 1620. ,.ohcranos da cpoca. na Europa. se d~clara\.,.m irumlgos Jurado. uo
tabaco a,. ponlo de, na Inglaterra. deapilarem Sir R:>.!elgh. In"entor tio
cachimbe . 01 papas t:rbano VW e Inocêncio XlI prolt»am o uso do laboco.
IOb Jicna de excomunhlo, Na Jlúuia. czares e rrio-duques prometiam o açoi ..
aOl fwnaBlCS e o nariz coRado aos chciradOfes de rape. No Orienle. o SuI~o
Amurat.
considerando o tabaco IUbstincia inebriame e que a emb~.
era prolhda pelo C.orio. ordenava • cxccuçio de quem fosse surpreendido
fumandc " Anola, porém. Caballero. que "Iodos esses castigos e outros óllOda.
nio ti~l am ~ deito. O hQ)ito d~ fumar. de cheirar rape e de masqr

Jy.
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o CO:-;FE.' apoIara InlCl3I"", que \u\:'lltzem .. obtenç~o de r~rAc
Inlernos
e
Imecn~ClonalS par:.. (SS:1 J.rc~a, aloc~ndo, InclUSive. :lqueles for~;~
mudam . então. de tiUC3. Começa o tempo do re311,mo fiscal." (2 1I.
pelo
Fundo
de Prevenção. Recuperação e de Como .. te '" Drogas de Abuso37·
Seguem·,e . então. dlve"", f",e,. ao longo da hlSlóna do tao:rco 3
FlJl'.;CAn.
demollstrar . como também no c;uo do aleooi . que somente mediante o
42 .
:\.5 pe.qulS .... entretanto. devem le\... nt>.< dados confiáveis da o(ena
tnb.:Uho com a pessoa humana.. na.s suas mulupia.s lOLcrações com os fenôm enos
.
o
que
até
hOje não foi feito· Jumo aos órgios de fiscallução e represslo.
que :l cerC;;lm. sem &rTaD.ca-la ao seu ambiente. e possivel e legitimo prevenir
uuliuda .. mediação do CO:-lFEN . ,empre que necessana. Intcgndo que é po r
a relação Indenda. rulno,a ou prejUÓlCJaI do Indl\"lduo com aqueles (enõmenos.
represent .. ntes das diversas areas que atuam nesse ~mblto . O B...... II não dispõe
Tambem com o ~ ..co houve corrupção. trafico. contrab .. ndo. \lolcnCla.
de um qu ..dro realmente claro d ... verdadel ...... e efeuvas fontes fornecedo ......
como. 19ualmeme. , ..di ... truCl"Uvas de proceder .. csludos epldemidlógicos . .'I
Sobre lCmaade tam .. nha importãncla p ..ra .. PND. há mUIto m ..i, e.pcculaçôcs ..
lei cilspós soare ri OIOICÓC:S ue \ ('nua J, )0\ COS o uc uso em transportes colcu\'05 .
dlSlorçõcs e fanwl .... fartamente altmentadas pelos meios de comunIcação.
,o ore CJmp.1nllJ.s de C:SCIJ.I eCllnc n lO. I c~l:unenl.lcão de PUUhClà:lde. entim .
t. preCIso diSSIpar lend... ·como .. do plpoquelro-lraficante. 3 por......
~o bre verO:loC:lros prot;rJma.s ac: prevenção .
colégio. c descobnr a realid .. de . luo precisa 'er (eilo Ja c amplamcnte
.\ tuStoflJ. demonstra. =USlm. que J. poiluca de IncnmlO:1c;,;,o ao uso de
publicado pelo CONFE.'I .
Jro~", o lnull l . 1>101 'lue 1"0 'pre)uQlCa o bom entrom3memo do problema.
43 •
Ainda. Indispensavel é a pe'qulS" ,obre processos alternau\"Os e
:38 .
.\ lei em '1gor e os proJetOS em andamento ate aqul. contr2n~. como
experimenws utiliudo. no enfrentamento da quest.áo. em especial o lnbalho
J cmonstrldo, prograrnJ.S de prevenção de l.orangencl;l Integral. E. :\1nd:.a.,
do chamado mOVImentO anónlmo. ou grupos de mútua aJuda. com clOquenta
chocam-se com a \ Isão ecologlGl da pre, enção, enunClad;a. aClma. resp:l1cbd:l.
e sete anOl de ~naa em todo mundo. a cui.. lecrucas. ali». se refere A.
IOclusl\e . !lO art, .2~i, ~ :3 9 , \-11 lb. Consululção do Br:L\ll.
~lorga(lo . CIO trabalho publicado na Re\"lstaApalt231. e amplamente uuliudos
De 13to. pre,"e o dlSpoSlU\o con'UluClonal que -e dever da (amiha. da
/lO Bras.l.
.
,oCle<.bde t:= do ESlado .use~rlr J. cnança t: ao adolescente. com ;lbsolula
.
-\01.
Cumprc
proceder.
l.~mbém. a ampla re\"l,ão das ambi~las noçõe, de
pllolldaoe , U ulrc l:' .1 C0 I1'1\en03 f3mülar c comunLtan;l", E acrescen ta que
dependi:ncla .obre que. entre",nto. es", assentada a lei pen:>l. ao ~dotar o
() lilrelto .1 prOleç.l .. 1.-':,pcCI:l1 I etcnda aUlanq-e ~ prOt;ram:1S <JC prC'·cnç:.io .t '
equl\ocado latalismo farmacoló<rco. po'IU\':ldo na expressa IClercnCla 3
,Il cn ulmenlo l'!Pl·CI:lIiIJ.CJO ,I Cn:lnC3 " .10 ,Idolescente depende ntc I :C
,ubstânclas
que determinam depeodeocia.
" nLOrpeccnlcs c urogas .lliml , '
45
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O
CO:-;FE:-;
deve reorg301ur comISsão· em 1986 era de"~Mda por
Ora S.lO IIUpussl\'els 1.31S program=u. com .1Ueql.lI"';\c;lt.J do uH'euo - ~,
CEP.'\D
·
'lue
se
ocupe
de E.nudo, e PeSC]uls", ,obre o e,o lnde\,do de Droga.
\ on'1' enCll [lmlilac c (OmUnll:lIIJ.' )e o .luoleSC~ I' le , p pc;,aIJOeme responsl\'el.
'lue.
na
"Proposta
para
uma Poliuca :--;""lon,1 3 re'pello d:u drogas" (cf.
Cltl. slIJello .1 I cprcssão pOBC1a!. :\0 xaOrCI, ao acha'l uc c: J. :..ç:io pen:..l. O
rC\erenCl~ I\~ 1. Item 8 supra I. foi objeto das se~lnles conslder:lçõcs:
trabalho com 3 pe5>03:-.1AS Mt;LTIPUS INTERAÇÓES COM O SEU MElO
• ... c'peclahnente consUlulda para av~ltar o, proJClos de pe'qulsas
C:, então . rt~orosJ.menle In'lavel
n:;aClonalS e rCSlon:lIs . c: fJ..clliur o IntercâmbiO entre os ul\'enos
:J9·
.\ hlstonJ. c.io uso ue substancIJ.S pSICO~tl\·;u scgue. prauQmente. umÕl
~'qul,adores . coordenando adequadanlemc a apltoç:\o (le recursos.
tfllha lonsunle : :11 descoberta: u) d,fusio, ,( J re~çãe: (i) compreensão; l' I
em
colaoor.>cio com o C:-;Pq. Cape, c Finep. S:'o ambulCõe, J3
revolta: fi ,uperacio e g) controle ,0Clal. apOIado .• ubsl(jl~nae ,upleuvIIUlentt.
CEP:\D:
1. .\ssessorar .1 Pre"dcnCl3 e I'lenalla uo CO:'\FE.'\ CIn
pela public~ admmlSlnção. Cada f",e d:u cl",d:u compor",r\>. IongadisscrClÇão.
questões
de
c:;aralcr clentilico. :.! •• \\'a!t;:u c l'mlUr parecer U~COlCO
Importa ressalta r. " fa,e o em ruame ..-\. reação é. -de ordmano ·re8Çào peDal.
,obre
projctos
de In\"<:stigação clinlCa. epldemlológJca ou SOCiológICa
Jl I elcridJ. anteClOrmenlC , ,\ compreelll.ao c J. l>usc,;l.,ue entcnciimeUlo do
em,ado,
ao
CO~FE:-\
. ou a OU"", In'lIlUlçÕe, gO\'ernamentals para
fenômeno. sob multi pio, "'pectos. entre eles. ".epldemlológico •. SOCIal.
palrocinio
ou
apoio:
3. Fomenur. em articulação com órgão de
3mropológ>co. médico. farmacológ>co. p'lcológ>ca.enuno:lÇ;io mCl1llllente
ftnÕlnclamento
de
Pesquisas.
In&ci:ui\';u Indi\1du:us ou IOslItuclonau
cxemplificativa.lepl",·.e ..-\. revolta e a do povo Inlere~oemaol..ção.c acbs
de
investigação
,obre
temas
considerados
prioril:irio, pelo CO:-;FE.':
popul ..ções carente, e lIão caremes. com posse e despossulcbs. mcninOlde rua
termos
de
re(ercnCla
para
a
realiução
de pesquIsas sobre
4.
Elaborar
e com teto. enfim da comumdade perplen que. no nr...il. l.a mau de meio
aspeCtOS
es~cificos do abuso Je drog:u. ~ serem cncamlllhados as
,éculo assiste o Ilgoro,o curnpnmento da lei penal. de \;irW ~dlç6c. e
insUlUiç6cs de fomento Je ~'qUlS:lS no País c no E.'ttenor: ::. .
diferemes numeroso pródigas em prender e IOc'Ipazes de.conuibuir .pan. O
Orgamzar
e coordcnar em conjunto com a D1:-;SA:-;·~IS . um banco
efetivo enfrentamento da que'tão. E.s",mos ne .... (ase. A .upençio ser:i..
sobre o consumo de <irogas no P3is: I; Propor c
de
dados
CientifICO'
a .olução do uso indevido de dro~. lO:» o a[a.tamento do proble....
coordenar
estudos
mulúccntncos
sobre o abuso de drogas em escaL-u
tr.>duzldo nos deito' ,ecundinos ger.>do, ~Ia politicacnminõiliullle. S9ftlente.
n6lClonaJS:
7,
Promov~r o intercãmblo de mfol'm~çã.o clenufic;l sobre
então . podcr, surgu o :.lmplo uesen\'oh'lmcnto de mecaOlsmos soc~
o problema d", drog .... atra\'es de veiculo. de di\1Jlgaç~o CJentifica a
controle , progr:unJ.s Inlc~rJ.ls de pre\'enção. )ob as õüc:u ecolóiic~ c
.creIO cnados no ãmbito do CO:-lFEN ."(24)
consUluclonal rcieCldu :LClm;l.,
As publica.ç ôcs s;io eXlgcnCla natural dos estudos e pesquISas. Sobre
46
·
40 .
Impõe·,e. portanto. ao CO:-.lFE.' a missão· inadi:ivel e ,agndamissão
ew
assim
se referiu a "Proposta" de 1986:
. de promover 3 Imedla", form:lç:io de Grupo 'de Tr.lbalho. multidisciplinar.
multo que pro6ssion:Us de diversaa UC:lS Interessado. na quelÜO
"Há
que proponha altcrn.. uva a lei VIgente. após ..mpla auditnaa da sociedade
do
:lbuso
de drogas sentem neceuidade de publicações que permitam
b ...... lleira. para o 'lue podera.ervlr de 'Dicio .. "orientação para o Processo de
alualiuMC
e também apresentar o resuludo de ,u:u ren~
Re\"l,ão da LeI 6.368. de ~\.I0 . 1976". documento Integr.onte cbs fonlel de
critic:u.
preocupações.
esmdos ou pe.quISal. etc.
~
rclerenoJ. <..iJ. presenle P~D,
para
esta
finalidade.
conslderalmpor",nte
a
~
O
CO:-;FEN
.
L" m no\"o dIploma leg:.l. 'lue aproveile. inclusive. idoH,.. e diJpoIiUwII
du:u publiCllÇÔCS que: \liam preencher este espaço .
I
\ allo,o, da lei em \'!l0r como. por exemplo. o Sislem:1l' aCionai illlegntiVO d:u
I.
Jornal
do
CO:-lFE."'I.
publiCllç:io
mensal.
com
a
finalidade
Je
di·
JI[erente, 3I1"d3de, pr>tlcad:u no ámblto Ja política' di!: ·drops. maa ql&C
"ulgar .....tividadesdo órgão. do. Con.clhos útadu:w e ~tunicipau
contemple propo'ta. ')lltr'" indicadas nese> PND. que adote soluções
de EntOrpecentes e (:uos de Inleresse geral.
J"'ersl flCaJas para a qucstão. de acordo com peculiandadcs regionais do V»tO
2.
Rc:vislado CONFE.'I{ que se prop6c seja um veiculo de IOtercimbio
termo no ur.utletro. atento .• gu:>lnt1:nte. 3 riqucu de \.,.nados alpcctoo lÓCiocienúfico
sobre o problema cbs drogas. de periodicicbdc scmnlr.li.
cullur:us ,
clcsunauo
a UI\1t1g:w;:io (ie ens:nos . .Inl~oJ oe re\1S;'~o , rc:!;ató';o)
L" m .nstrumento legal assIm. certamente dará ao CONFE."'I condiç6a
ue
f>CS<'!U1S.s.
C:\J-u.s ao cultor c comumc:\cÔC's ue c"cntos. pretcrcn-mdi'pensa\ eIS par> bem cumpror o.cu p.~1 insutucion'" de coordcn:ulor da
ca:llmenle relcridos ;lO conu:xto br:ualcll'o.
P:-;D .
.-\.f'CI"r da C\"Cntu:l1 den'ld;\I;C: e rlgor clcnuflco Jc,ej~vel Jo malerlal
a ser pubhcado . a fOlc;io da Re"sta dC"er> ,cr Inodern~ e le\'e em
termo. da .U:l pro~maç:io gr:iÚCL .
;\ m2uulcnção tinanCClr.l c de mfl",;\<SlrUlur:t ,la RC\'lsta )cr:i d~,
VIII
rcsponsaoilidade Jo CO:-;FE:'\. que InclUII.,. os CUsto, 110 .ell orçamento
ESTt.'DOS E PESQL'lSAS Pt.rcUCAÇÓES
regular .
turno se: C' xp~nàC' fc:n ta mas sc:gur.lnlCnlC na populaç~o. 05 governantes
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41 .
Devem prosseguir 0<1 estudo. e pesquisas. p:>rclalmente implO"
mentado, . sobre o 'lue :uslm ,e mamfesl:l o CO:-;n:..'.:. nos texlOl de 1986 e
1988 . -f:u·,e. ponJ.nto. d3 maIor urgcncla. o Jesenvol\imenlO de estUdOl e
pe'quisas que pOSSIbilitem uma correu aV:lliação da exlC~ do problema.
p .. ra fundamentar", ,çõe, nesta :irea.
:-.le'te ,enudo. o Conselho Federal de EnlOrpecenlCS incentivari ai
pesquis ... epldemlolôg>c:lS. cliOlc",. farmacológll:as. antrOpológicas. bem como
Implane>ção de banco de dados e de Inform ..çÓCI." (22)

..\ CEP:\D/CO:-;n::-; dever:>. cntre su:u auibuiçõc:s. ctllnpnr o papei
Je COIIIIQO <le Rcdação Ja Rens",. Par> essa ün:l1icbtlc . • ubmelcri
à PreSl(;i:nclll UIII:> hsta dc e.tudiolOl e pesqulS.. dores 'luc comporão
o Conselho Edito. i"i.
.
:\ Co .. ussão dl· Rccbr.\o dcfirur.l
lprCscllt:uio . \"Oll1p:lll\'CIS com as

n.:~ra.s
1101

cie public;ldio do Il\:llenal
mJ.s \'I,;cnte~ em pubhcacócs

Indeguas .~; ~:; '1

S;io lIla<ii"vclS :u publicaçõcs a'lul mellclonad:u.

•

•
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IX

BmUOGRAFlA

ESTRUTURA ADMINlSTRATIV A
47 .
... P:-;O ,omcl\lc podc ,cr coordcnada por órgão tio tlchbcração
colcu,". C multidISClplan>r. E isso cmerge. n.tur>lmente. tio ("O de 'lue "
'lues~o cbs drog:u abran~e aspectos de diferentes areu de >tuaç~o. m:u 'lue
tlevem funclOn>r Integr>cbs. we p.pel InsutuClon.1 o ,tnbulç,o leg'l tio
CONFE.:". no. termos do .rt. 3'.1 e .rt. 4'. do Decreto N' 85.110. de 2.9.1980 .
P.r> o desempenho. porem. de suas funçóes. espeCl.lmente p.r>
implelDl!nlaC. PNO. o CONFEN prccls:l de estrutur> .dmmlSlr>uv> comp.ti\"el . .
recursos humanos e m.terUis. de acordo com organogr.una a ser i medi.tammte
formulado por grupo de tr.lb>!ho orpruz:ulo pel. PresldênCl'. com prazo de
trinta dias para apresentação ao Plen:irio e que seja. a .egulr .ubmetido.o Sr.
Ministro de Esudo ,1.1 J,uti( • .
A coordeMç.ão a urgo do CONFEN inclui o tr>b>!ho conJu~
Conselhoa Esuduaisde Úllorpccentes-CONEN ••com o ColCglo de Preside es
de CONENs. com entidades govern:unenuis e não gqvem.menuis. 03 ' .
e estr.U1gei=. >!ém de locbs :u .tivid>dcs .upr>ciucbs. Tudo ISS
recuno. para o que • • Iem de douções orçament:irias. devo:m ser utiliucbs as
Contes do FUNCAn.
Finalmente. devo: o CONFEN . dcsde logo promover •• Iter>ção do
an. 5' do Decreto N' 85.110. de 2.9.1980. com o objetivo de .lualiur •
composiçio do Colegiado. para induir representações que. de acordo com
propo.ta do Plen:irio. devam participar dai cldiberações coleuvas.

x
CONCLUSÁO
48 .
... formulaçiio de um> PND é gnnde pane do tr>balho que cumpre
.0 CONffi" desenvolver. Sem implementação. porém .• PNO .eri. como um
.lO de Cé que. sem obras, noo rigoroso. lermo. da senlenÇ> bíbüca. seri. mon>o
Essa implemenução. contudo. é atribuição. em boa parle. d.
Admir.islr>ção Públic. ~b, em outra. de .uperlaun relcv.incia. depende de
loda comunid>de naeion>!. especialmente cbs agenci:u da sociedade civil. de
orpnismo. não govem:unenuis e centros de referência do próprio CONFE.'1.
t preciso reivindic:u- :u m-..danç:u. com unidade de esCorço •. E é preciso.
Ii03lmenle. que ,odos no. c.pui,emos de que o avanço. o crcsamen,o e o
progresso em lem. tle política de drog;u. cxigir.i. de lodos nós o preço d.
maturidade.
t melhor enfrenur • crise inconlorn:l\"eI de crescer. , perm.necer
com. mórbida .comod,ç3o .os gr>vissimos males da políUQ em curso .
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DE LEI Nº 2.765, DE 1992
(Do Senado F edâ!J'al)

PLS Ni 203191 I

~

..
1

pL"

~. 5'1 1{ IqL/

)

Altera a Lei n9 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe
sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico illcito e
uso indevido de substãncias entorpecentes ou que determinem
dependência flsica ou pslquica" e dá outras providências.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA: E DE CONSTI,-

TUIÇAO E JUSTIÇA
O CONGRESSO
Art. 1 8 . - A
passa a vigorar acrescida,

.~

E DE REDAÇAO (ART.24, 11)
NACIONAL decreta:
Lei n 8 6.368, de 21 d.
outubro
de 1976 ,
em seu Cap1 t\lllo 11, do seguinte artigo:

48
"Art. 12 - Ao dependente que adquirir, quardar ou ° t~n!~
xer conaigo, para uao próprio, substAncia entorpecente ou que determine depend'ncia fiaica ou psiquica, sem autorizaçAo ou em desacordo com
determinaç40 legal ou requlamentar, aplicar-se-io as sequintes medidaa :
I) tratamento ambulatorial
ou
hospitalar, desde que
comprovada sua dependência, mediantenotificaçAo jUdicial para que se
apresente a ua eatabelecimento próprio a esse ~ipo de tratamento, de
natureza pdblica ou credenciado pela administraçio pdblica, devendo o
•• tabeleci enta encaminhar, mensalmente, ao juiz, comprovante de compareci. .nto do paciente, até a sua alta definitiva, em nivel ambulato'r ial;
11) as.istência do
serviço
social competente, ligado
ou n40 l in.tituiç40 terapêutica que acompanharA o dependente, até a
• ua completa reabilitaçio social. Nesse procedimento dever-se-A buscar
a devida participaçio da faailia e a inserção do dependente no mercado
de trabalho ou, na .ua impossibilidade, o desempenho deste em \UDa inst ituiçlo filantrópica, sem remuneraçAo, podendo o juiz determinar a
periodicidade do. relatórios do serviço social e convocar a presença
do. faailiare. do dependente, quando julgar necessArio.
Art. 2- - t suprimido desta

•

o art. 16 do Capitulo

Lei

111.

Art. 3- - Renumerem-se os demais artigos, consoantes as
a lteraç6e. contida. nesta Lei.
Art. 4- - Esta Lei êntra em vigor na data de sua publicaça0.
Art. 5- - Revogam-se as disposições em contrArio.
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ENauanlo 1110 • crlarftll OI nlabcl,dmcnlOt ,rc'crldOl
.nj·
... rede '1 .aJllCDlc, ""ldam para a'lucla flDalldade.
O MlAlalfrlo ... 'revldlDcla • AI&Illbda Sodal provldcDClarl
110 ICDUdo de 4IiII .. IIOI1nU "nlaU. _t.c aniao • NU fi J •••,am lalll"""
obICn84aa pc" lua rede de
de ..6da.
.
Art. 10 - O "a"meDlo lOb ft.11IIC de IDtcruçlo IIoI,pllal., .rl obrtsa·
16r1o 4IuaacSo o 4IUldro cUDlco do OcpcodcDtc ou a UlUle ta de lUa. IIIInlf.
laç6a palcopalolÓllc.. aMlm o aJIltm.
• I .• - Quando ",Ulcada • dnllCCilllldadc .. 'Dltnaçlo, o depfPdlDle
Nr' .ubrnctJdo a Uatameoto m nalme aua-bOtpltalu, COIII .....I.neta do
tcmço lOCIaI competalte.
• 2.• - o. nlabdeclmeotOl botplWun • d'Dle.. , cfJclala ou parUaala·
na, 4IM recebaeD. depeo4catn para Intemnto, IDC&IIIJDllarlo • npartJçlo
COlllpctlDtc, aÚ o dia 10 de c ......Ia, mapa .aUstJc:o doi _
atcDdIdoa
dUlute o ..Ia Ulmor, CIOIII a lDdIeaçlo do c6dJao da dOCllÇa, acf\llldo a
da ..Uica"o aprova'" pela OraaD1lasIo MuDdIaI de liaOde, dltpnuda •
_laÇlo do DOIIIC do padftte.
Art. 11 - Ao d~ad'Dle 4IUI, em rulo ... "Iuca ,li 4IIIIItIucr InfrlÇlo
pcaaI, for bnpOlta pctI8 ,,"aU.. de Ubftdade ou lI\edj da de acauralaÇa ...
latU. . acr' diapcDaado U"&IIIC1Ito CIII Ulbulat6do late:no do 1111'l1li peDI.
t'"d'rlo onde nllnr cumprindo a ~Io rapcc:Uva.
I .• '0.••• rlo
2.· -

ada",a~,

"'''01

- - - - - - - -'- CA'ITULO 111 -

DOS CUMES E DAS 'EliAS

-- - - - - - - - An. " - Adquirir, 'U.,..., ou !rUcr COIIII,O, parll UIO prÓprio, ...,.
tbcJa CIIIOrpeccD\' ou que det.crmillc dcpcadtncia nu.:. ou pUquica, acm
autoriuçlo ou CID dcaacordo com dcl'lIIIlna~o lcaal o', rc.ulamenlar:
dclelaÇlo, de • tacls) _
a 2 (dois) a_ , • pa.alllC1llo de 20
("Int.) • SI) (ÁDqÜt"ta) diaHnulta.

'eu -

-
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S I NO P S E

Projeto de Lei do Senado na 21)3, de 1991
Altera a Lei o· 6.368, de 21 de outUbro
de 1976, que "dispõe sobre medidas de
prevenção e repressão ao tráfico ilicito
e . uso indevido de substânc i as e ntorpecentes ou que determinem de pendênc ia fis1ca
ou psiquica" e dá outras providências •
•

Apr.e sentado pelo Senador Francisco Rollemberq
•

Lido no expediente da Sessão de 7/6/91, e publicado no DCN (Seção lI)
de 8/6/91. Despachado à Comissão de Assuntt)S Sociais (decisão terminativa) , onde poderA receber emendas, após :publicadQ e distribuido em
avulsos , pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 16/12/91, leitura do Parecer n· 584/91-CAS, relatado pelo Senador
GaribaldiAlves FilhO, pela aprovação do p~ojeto~ A Presidência comunica ao PlenArio o recebimento do Oficio n t 127/91, do Presidente da CAS,
comunicando a aprovação da- matéria na re~nião 12.12.91. Aberturà do
prazo de 5 dias para interposição de recurs,o, . por um décimo da composi940 da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Plenário.

Caixa: 94

~~: ~o 1873/1991
86

-

-

a Presidência comunica ao Plenário o deferimento do Recurso
n" 3/92, no sentido de que a matéria seja submetida a Plenário.
Em 28/2/92 , a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, para
recebimento de emendas, sendo que ao mesmo não foram oferecidas
Emendas.
Em 31/3/92 , é lido o Parecer n" 64/92 - CDIR.
Em 46/4/92, é aprovada a redação final.
À Câmara dos Deputados com o Ofício SMjN"2DD, de 23.04.92
de abril de 1992
SM/N" J. OO
Em
Senhor primeiro Secretário
Em 21/2/92,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido
à re~isão da CAmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado n l 203, de 1991, constante dos autógrafos em anexo, que "altera a Lei n l 6.368, de 21 . de
outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
ao tráfi'co ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou psíquica e dá outras providências".
a oportunidade para renovar a
Vossa
Aproveito
Excelência protestos de estima e consideraç~o.

•

I

•

'-II>IMEfRA
,

SeCRETARIA
.

Em~1
9.t ~o Senhor
Se./frio. ~
so~(){l
~eputad. INOéf~,o~~~r;

:t

'rimelro Sea

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCtNCIO OLIVEIRA
DO. primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

f
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PROJETO DE LEI N° 441, UE 1995
(Do Sr. Elias Murad)

(Ptté-""~A-DO

IW pL.

4 ':Rt(1"/")

Dispõe sobre a instalação e o funcionamento dJ! estabelecimentos
tratam de dependentes de drogas de abuso.

~e

fAS COMISSCfS DE SEClIRIl)\l)E SOCIAL E FAMILIA; E DE CCNSTI11JlCAO E JU~
.

TIC'A E IE Rfl)\çA.CX,ART.S4) - ART.24, 11)

o Congresso Nacional decretl
An

I' Estl lei I.hSp6e ~obre O~ esllbeleclmentos que trltlm de

dependentes de drogas de abuso
An . .,.

Entende-se como estabelecimento que trata de

dependentes de drogls de lbuso. instituições de qUllquer natureu. que visem a intcmaçio.
tratunento. Issistêncil ou lpoio I pessoas dependentes dI: drOlJII de qualquer especic.
licitas ou iliciaas. enumerldas ou !lio pelas lutoridades competentes
AI'{:'

3'

Nenhum estlbelecimento que t~te de dependentes de

drogls poderá funcion llr sem I lutori1.lçio da lutoridlde ~ Initanl competente do Sistema
Único de Slude
Paragrlfo unico.

Para

obter a

referida IUtorizaçlo de

funcionamento. o e~tabclecimento deverl cumprir com IS sct,ouintes exigências'
I - dispor de instlllções Idequadas c convenientes para a prilic.a

das aç6es que visem I recuperaç10 do dependente. es~ecillrnente no que se refere i
constNçIo fisic:a. espaço. higiene. equiplmentos. utensiliol e sanitários condizenla COIIt u
finalidades e em perfcito estldo de funcionamento.

11 - meios de proteç1o Clpazes de CVltar efeitos nocivos à . . .

.

dos Igentes. clientes. pacientes. e dos circunstlntes;
JII - direçlo e responsabilidlde t ecnica de profissional habiliUldo.

ou de pessoa com noIivel e~periencil. rc:conhccio'.t pell lutoridade sanitanl competenle;

•

IV ~ metoclolOllil de trltlmentO. assisténcia ou lpoio. reconhcádI
pda -.i'dridade ",nitm competente.

V - prontuários e registms espedflco~ de todos os pacientes com

sua identidade. histnnco. diagnOsticos. avaliaç6cs e tc di a infonnaçlo rdativa
t~tlmentO

10 ICU

e evoluçlo terlpeuta;

VI - quadro de peuoaI com apacitaçlo edeqt·pdl • an nUmero

suficiente 10 que se I"OIJ6c o estabelecimento

52
An 4" O estabelccllnento

SÓ

poderà utiliur qualquer açlo

OU

instNmento tcntpêutico privativo ao ellercicio profissional das catqzoriu já regu1amen,taclas
em

ICI.

quando

po~5Ulr

o respectivo pror,s5ional em seu quadro dc pessoal
An . li" As instituições governamentais ou nio-govcmunentais que

tratem de dependentcs de drogas ser~ fiscalizadas pelo orglo sanitirio competente do
Sistema Único dc Saúde que. a qualquer momento, poderá cassar a autorizaçlo concedida
c:aso aquelas entidades nio se pautarem pela legalidade, pela ética e pela legitimidade

cientifica ou filosófica d05 seus métodos
An . 6"

As instituiçÕes que desenvolvem a intemaçlo, têm ai

•

seguintes obrigações. entre outras:
I - observar os direitos e garantiu do paciente;

11 - nio restringir nenhum direito que nio tenha sido objeto de
restriçlo na decido de internaçlo;

111 - oferecer atendimento personalizado. em pequenas unidades e

INJIOS reduzidos;

IV - preservar a identidade e oferecer ambialte de respeito e
dipticlade ao paciente:
V - diligenciar no sentido do r~.belecimcmo dos vinc:ulos

VI - propiciar .tividad~ culturais. csponivu e de lazer:

vn - 'cOmunicar

á~

autoridades sanitárias competentes todos os

caos dc rnoleslÍu infecto-contagiosas nos pacientes;

VIII - rornecer comprovante de depOsito 40. pcncnca

Gol

ldolcScentes;

XIX - providenciar os documentos necessários ao aercicio da

J>ara~fo \mico

COI P"IIn. deste

Aphcam-sc. no que couber, as obrigaç6cs

.nitro áll inttituiç6es que mantEm programa de 1SIiItênc:ia. lR1ImCIIlO ou

-ao dos'~ldeMa
An . .,. As instituiç6es que cicaalntpri'ellI as obripç6es do

aniao

...Irior. sem prejui7.n da responsabilidade civil e criminal de seus ~pntes ou piepottOS.
alarlo sujcitasas tqNintes medidas ..
'3,

.iõ.

I - instituiçlles gcwernamentai.:

><

U

....

cn
cn

-

....
M,....
....~CO
"'0

"' Z

~ -l

3 0.

•

a) advertincia;

b) aruiaÍnento provisório de seus diripnlCS;
c) a&lIa_o definitivo dos seus diripnlCS;
d) rechamento da unidade ou interdiçIG de prOlfllM·

I
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1\ • instllulçõe$ nlo-govemamenlais:

a) advenência:
b) suspensão do repasse de vertias públicas, se for o caso;
c) inlerdiç10 de unidade;
d) casuçlo da aulorizaçio.
Parigrafo único

Em caso de re IUadu inhç6cs conw......

devera o falo ser comunicado ao Ministério Público ou representado pcnme autoridade

judieiéria competenle para as providências cabíveis. inclusive dissoluçlo da instituiçlo.
An

S- . () Poder Execulivo. ai ravcs do Sistema Único de

Saúd6'MinisterlO da Saúde:. rqNlamc:mara esta lei no prazo .Ic no.ema diu da publiceç'o.
COmpele is auloridades Slnilirias dos EstlÔOS, Distrito

§ I-

Federal e Municipios . ia conccsslo. a fiscalizaçlo e I :ontrole du autoriac;ilcs de
func:ionamemo is iRSliluiçllcs.

r

Os Conselhos Estaduai. e Municipais de Encorpcccnlel.
quando exislirem. panicipaçlo da fiscaliMÇlo e controle du instituiç6cs que trilam de
dcpcndc:ntes de: d~s em aniculaç.\o com'u autoridades :;anitirias Compc:tCllles.
§

An 9" Estalei emra vigor non ... a dias após sua publiclÇ'o.

.

An. 10 Rcvoarn-se as disposiçla em contririo.
~

JlIS "FICAÇAo
Temos observado. nestes últinlOs anos. uma prolif~ de
centros de arendimento i dcpcndci!tes de drogas. De cena de trima pusanm a .... c:enIO e

triru.
Se esta muhiplicaçlo de

casas I"'" o tratamento de dropdoa •

poMiTa no aspcc10 que proporciona oponunidadcs para quo os dcpcndenlcs lCja
ajudados. apresenta c; risco destes estabelecimentos nIo te pauurcm pela IcpJidIdt, ,.
ética. pela I~limidade cientific:a elou filosófICa nos seul métodos.
Tal fato traz grande preocupeçlo a . . . . d ••icI. _ pc cAI 1 _

da dropI de abuso pois que I omisdo do Estado

/11

açlo de COIIltloIe •

lIIa._ . .

autoridades unitirias estaduai. c municipais • cnscja o aparecimenIo dos maia diwa_

-

lipos de estabctccimemos com a mais variada gama de r 1Ctodos de trarr Ra:o .
Muitos destes ccmros de auftCtimemo funcionam em preciriaI

•

conctiç6cs. com pessoal · nIo qualiflCldn e cspcciaIiUflo nau singularitlima

que

c

a dc:pc:ndencia de: drops

alfauiÕd8dc

Trabalhando unadoristicamcme e: san° condiç6cs

estruturais de: .realizar um trabalho competente: nessa ira. CItas casas podem
lransform"r·~(' e:m cenlro~ de difuSo;o de crenças e prálicas charlatancscas: de aUlênliCJU
fraude, pSlcolerapclJl1S
No

enlanlO.

se

esles

cer lros

funcionarem

obedcc:cnclo

a

determinados rcqui5ilos. se forem obrigados a penur . definir c explicitar os fundamentos
dos seus mClodos e de ~uas açõcs. e sc forem pc:noclicatnenle fiscalizadas· corno dcw:m
ser todos · O~

cSI:\hcle:cimenlo~

proleç1o ou recuperação da

que t'lcrçam IlividJ des relacionadas com a promoçlo.

~údc

do SISlema de: 3tenç30 a saúdc

•

e~les

centros Ira lSfonnar-se·lo em valiosos auxiliares

I

I
I

I
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l~islaç1o

A

Nncionlmenlo de casas l.Ie saude.

,null.

e Inllga. de

que

lborda. ·entre

outras

COISAS.

o

1932. e MO possue disposilivos especificos

para o caso do tralamemo de drogldos Seu enfoque blseil-se nas condiç6es para o
aercicio prnfiuional de médicos. Ye\erinârios. fannacêulicos. enfermeiros e paneiras. nIo
regul~llçio

oferecendo I necessâril

para I lbertura e operacionaliz.açlo peculiata I

ate tipo de eentros de atendimento
A

proliferaçio de organiz.aç6es MO governamentais é . um

fenômeno recente que rcpresenli. enlre oulras coisas. uma respostl da soc:iedIde

lOS

probIemaA quc n Estado 1110 foi capaz. ou 1110 é o melhor agenle para raoIver. Entmanto.

em cenos assuntos, principalmenle naqueles que interferem no coletivo. é obrigaçio do
Estado uSllr scu poder nOllNlizador para estabelecer os limites e a ordenaçlo du priricas
dalas or!1antUçÕC5 n:I deleu do

inleres~

pUblico

Nesse senlldo é que ellboramos o preseme PL com o ptopOlito de
aperfeiçoar e lIulliI.ar I lC!.lislaçAo e:ollsteme disciplinando

u

aç6es

nessa

impananlt

arca

•

du neo: I s" dadeuoc:iai.
Um dos pnnciplis

objetiVOS

desle projeto li atab II

fi

um lliÍiiÍilM)

de requilitos que devem ser cumpridos pelos centros de atendimento. Cil4l4taonaDdo ..,
Nnc:ionameNo I uma lut?rizaçiO da IUloridade Slnjliria do Sistema Único de Saidc. Para
a COIICeIda desta IUloriDÇlo. a IUIMdade sanitiria IvaIiara u

cancliç6a de

inira-alMura cios centros. bem como I fOf1lll e os merodos de IrawnentO 'diliZlÔOl .
Nlo se dCSC)1 restringir I açlo dates c:emro. 10 rip do método

....
....
......
Q)
Q)

MCO

....~CO
"'0

"' Z

c:ienlific:o. meslilo flC'RIUe. nessa irei. ele 1\10 e peremplOrio e nem obtem os melhores
raultados A. _sibilidadc , . o bem _~ dls aulnndades sanllirils é que detenmiw~ I
validade cios merodos e lç6cs emp~acllS nest ~s centros.

Emelldemos que o Poder Público nIo pode omitir-.. fn:nIe 10
crescente probkma dos dependenees de drogas. Suprir nosso pais com _ rcpdImenuçio

clara e atualizada snbre o USUnIO fu pane de nossas atnbuiç6es e de IIOIIDI dcliua".,.
com a sociedade

~ ...J

Convido

.3 Cl

maléria cnnlllncln com

!IC:U
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ilustres pares dali Casa para

lI"presclndi\'eI "flOIn para

Sail du SesscXs,

SUl

I

IpreaaçlO

destl

aprnvaçlo

etnl' def.~ de 199

(
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REQUERIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL

Det ermino a constituição de Comissão
Espe c ial, no s termos do rt. 34, lI,
'que-se.
do Regimento Interno.
I
/'
Em,;1.J /..2.!i.J 9 5 .

ld1J..I:P/-?t;(-t.7

R E QUE R I M E N T O
( 00 Sr. Deputado José Ge noíno)
Especial
~ a consU tuiçlo de CoIllSSllo
pua _ Parecer ao Projeto de Lei nII 4. 591,
de 1994~ e
seus 8p1!!nS111Ds , ~ dispOell sOOre a PoUtlca Nacicrel de
Drogas e

(80

rutras provicl@rclM.

I
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Senhor .Presidente,

o Projeto de Lei nQ

•

4.59', ce 1994, do

Senado Fe
deral. intenta oferecer nova regulamentaçlo a Política de Drogas. ~
ele foram apensados proposiçOes anteriores, or iundas desta Casa, a
saber: o Projeto 187), de 1991, do Dep . Elias Murad; o Projeto de
Lei nQ 2454, do 1991, da CPI do Narcotráfico; e o Projeto de
Lei
nQ 3901, de 1993, do Deputado Eduardo Jorge .
O Advento da proposiçllo do ~ ) enado avocou à tralDi
taçllo desta os de_ais projetos de lei, nllo obstante mais antigos. O
que justifica o presente Requerimento e o fatl de que a matéria de
que tratam as proposiçOes citadas diz com a competência de lDais de
três ComissOes permanentes. Isto foi reconhecido já nos
respect!
vos despachos de distribuiçllo, pois verificadas as ComissOes Perma
nentes a que cada uma delas foi encaminhada temos que deveriam ser
ouvidas a Comisslo de~i~ Social e Família; a Comisslo de Def!
sa Naclonal~ a C~.issIO de Educaçlo, Cultura e Desporto; e a Comis
5110 de ConstltuiçlÓ, Justiça e 'Redaçlo que, r iO caso, se
pronuncia
ria também sobre o mérito. dado que todos os projetos i~cluem mat6
ria penal.
Assim sendo, Up1ficando-su claramente a hip6tese
do inciso 11 do art. 34 do Regimento Interno , e lembrando-se que o
caput do dispositivo 6 de natureza clarament,! mandamental, requeiro
A Vossa Excelencia a constituiçllo de Comi~sll Especial para dar p!
recer às proposlçOes mencionadas.
Sala das SessOes, em t>S de

,,~ de 1995
'L: .. ~;J-

Deputado
5 ~I
Pl' / SP

REQUERIMENTO DE APENSAÇAo

a0::;J
.

6mJ:=
se.

Defiro 8 8per Hação do l'L n9 3.901/93
ub 1
~87
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Pres lc'1'ente~---,J
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Oficio N° P·I.1V93

Brasilia. 27 de outubro de 1993

Senhor Presidente.

Solicito de V.Ex", nos tennos d( . art. 142 do Regimento Inlemo da
Casa, providências no sentido de ser o PL n· 3.901/93, do S r. Eduardo Jorge. que "dispõe sobre

lote: 69
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a prCliençlo cio UIO indcvicIo de drops", apensado ao de n· 1.173191, cio Sr. Elias Murad. que
"dispõe lObrc a

pmlClIÇIo,

o tratamento. a fiscalizaçlo. o controle e a reprasIo cio rifico

ilícito e cio UIO indcvicIo de entorpecentes e drogas afins e di outras providCnciu". tendo ...
vista tratarem de matérias anüop'

Alenc:iosamente.

•

ExnfSenbor
Depdldo INOCtNCIO OLIVEIRA
DO. 'midente da Cimara dos Deputados Nata.
R E QUE RIM E N T O DE APENSAcAO

(DO

Deputado

Fernando

Gabeira)

Dllfira. Aplln.e-.e ao PL. n. 4.S91. dll
1994. o PL. n. 2.765. de 1992. dllter.lnan
do o .IIU IIncaMlnha.ento ao exaMII da COMI •
• aa E'P8cial.dll.tinada a dar parecllr ao
priMeiro e .eu. apen.ado,.
.0
brll a política nacional de
~
Pub 11 qUI/-.II.

~~d~.~ ,~~ ,!~ , ___ _

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, Que Vossa
Excelencia encaminhe o Projeto de Lei nR 2.765, de 1992,
Que
" Altera a Lei nR 6.368, de 21 de ,outubro de 1976, Que "dispae
sobre ~edidas de prevençlo e represslo ao tráfico
ilícito e
uso indevido de substAncia entorpecentes ou Que determinem de
pendencia física ou psíquica" e dá outras providencias . ", •
COMISSlO ESPECIAL PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI NR •• 591,
DE 199., E SEUS APENSADOS, QUE DISPOEM SOBRE A POLtncA MACIO
MAL DE DROGAS E OAO OUTRAS PROVIQtNCIAS.

Sala das Sessaes, em

de agosto de 1995.

rt4~6J""""

Deputado FERNANDO GABEIRA
Lider do partido verde

__________________________________________________

REQUERIMENTO DE APENSAC!O

Defiro a apen •• c.o do 'L. 441/95
ao
'L. 4.591/94 ••• clarecendo que a propoalcao .penaad •• e.bara de poder conclu.lvo
d •• Co.la.o•••• eaulra o rito de propo.lc.o principal. p •••• ndo a .elapreClada
pelo 'lenarlo da Ca.a. Of'lcle
~A~CNfIt.
COIIISSAo DE SEGURIDADE icre"~ e 'JPo.. "'Jb 11 que-.e.
di(
h

1 /

/

95.

Btullla,

li

,

de agosto de

DENT

'"5.

senhor PrNIdente,

SolIcIto M Vossa Excel'ncia detennllW, segundo dIspI»m OS
. , . , 142 e 143 do,Res1mento Intemo, a apensaçlcl do ProjIto de LeI".
441~5 - do Sr. Elias Murad - que ·di~· sobre • Instalaçlo e o
funcionamento de estabelecimentos que tratam de 6,pendentes de drogas
de abuso-, ao Projeto de Lei nO 4. 591~ - do Sellado Federtll (PIoS ".
9<W3) - que -displSe sobre a PoIlticB Nacional eM Drogas e dI outru
ptOvldlncias-. (ApeMOS: PL's 1.873191, 2.454191 .3,901/83), por vetSalMt
matl,. anlloga, confonne OFEJID61, cópia anexa, do Deputado Eduardo
Jorge.

•

A Sua Excel'ncia o Senhor
Deputado Luis EDUARDO
00. Presidente da Clmara dos Deputados

Nesta

l,e'

~
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PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE
LEI N° 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS, OUE DISPÓEM SOBRE A POLÍTICA
NAOONAL DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 4.591, DE 1994

Dispõe sobre a Politica Nacional de Drogas
e dá outras providências.
Autor: SENADO FEDERAL
Relator: Deputado URSICINO QUEIROZ

I - RELATÓRIO

Esta Comissão Especial foi constituida para apreciar o Projeto de
Lei 4.591, de 1994, do Senado Federal, que dispõe sobre a Política Nacional de Drogas, e
seus apensados. Diante da abrangência e da tremenda complexidade do tema,' foi
constituida pelo Presidente da Câmara dos Deputados a Comissão Especial Destinada a
Dar Parecer ao Projeto de Lei nO 4.591, de 1994 e seus Apensados, que Dispõem sobre
a Política Nacional de Drogas e Dão Outras Providências.
Por tratart"tll da mesma matéria, foram apensados os Projetos de
Lei de nú/1leros: 1.873, de ,1991; 2.454, de 1991; 2.765, de 1992; 3.901, de 1993 e 441,
de 1995.
A reunião de instalação e eleição do Presidente e Vice-Presidentes
realizou-se em 22 de agosto de 1985. Foram eleitos para Presidente, o Deputad~ Laif
Rosado; Primeiro Vice-Presidente, Deputado Elias Murad; Segundo Vice-pre5{dez1e,
Deputado Remi Trinta e Terceiro Vice-Presidente, Deputado Alexandre Ceranto. Foi,
então, feita pelo Presidente a indicação do Relator.
A segunda reunião ordinária, realizada em 29 de agosto,
destinou-se a discutir propostas para o Roteiro de Trabalho, que resultou na elaboração de
cronograma de Audiências Públicas, arrolando-se nomes de pessoas a serem convidadas,
autoridades, representantes de entidades e especialistas em tratamento de dependentes.

Audiências Públicas Realizadas Pela Comissão
No transcorrer dos trabalhos, realizaram-se diversas Reuniões de
Audiência Pública com a presença de profissionais envolvidos com a questão da prevenção
do uso de drogas entorpl.'Centes e da repressão ao tráfico, de acordo com as propostas
emanadas dos Parlamentares.

,

_____________________________________________________
Em OS de setembro - Exposições >io Dr. Matbias Flach,
Presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, CONFEN, dI , Deputado Federal Elias
Murad e do Deputado Federal Eduardo Jorge.
Os principais pontos levantados nesta pr meira reuniio foram:

1. É imperioSQ rever-se a lei no que diz respeito à internação
obrigatória do dependente, a obrigatoriedade de colaborar na in' restigação dos traficantes e
revogar a hipótese de prisão do usuário Constata-se a necessidade de atualizar a
legislação.
2. Deve ser incentivada a particiI'ação da sociedade civil
organizada nos programas de pre:venção, integrando também os cursos de fonnação de

f

professores, cursos de \0 e 2° graus.
3. É evidente a necessidade de se inten sificar a repressão ao crime
organizado.
4. Constata-se a gravidade que assumi: o processo de aliciamento
de novos usuários por amigos ou pessoas de seu relacionamento. Acredita-se que devem
ser previstas penas para esta conduta.
S. As drogas licitas e ilicitas devem inlegrar a Política Nacional de
Drogas. Ao mesmo tempo, o surgimento de novas drogas quinúcas tem de ser considerado,
evitando-se legislar apenas sobre os entorpecentes naturais.
6. Devem ser buscadas formas de atuar com relação às f a s
religiosas e tribos de indios que fazem uso de substàncias entolpecentes.
A 4" Reunião Ordinária, realizada em 12 de setembro, consistiu
nas exposições do Dr. Elisaldo Carlini, Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, e do Senador Romeu Tuma. Nesta reunião foram res IAItados os seguintes pontos:

1. Deve ser discutida com maior profundidade a competência do
Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e da Polícia,

til L atuaÇão

sobre o controle ao

tráfico e uso das drogas.
2. É preciso se identificar uma forma de como lidar com a questão
das drogas licitas, especialmente o álcool ,e tabaco. lmpre ssiona o grande consumo de
anorexigenos e solventes. O problema da associação Ile anfetaminas em fórmulas
preparadas em farrnacias de manipulação, apesar de

esta r

sendo reprimido, deve ser

lembrado .
3. É essencial que seja disciplinada a investigação do traficante
empregando informações do dependente, prática que le va, muito freqüentemente, a
indesejadas queimas de arquivo
4 Ha necessidade de fi nanciamen :o de serviços de prevenção,
redução da demanda e de recuperação e de implementaçã) de políticas sociais sobre os

•

grupos de nsco para os traficantes, especialmente as criança ; de rua, que correm o risco de,
não apenas tomarem-se dependentes, mas, de serem empregadas como agentes do tráfico.
Em 19 de setem bro realizou-se a

~.

Reunião Ordinária, que ouviu

em A:ldiência Pública o Dr. José Moacir Favette, Cl)ordenador Central da Polícia
Federal. Desta exposição, foram enfatizados os seguintes tópicos:
1. Reconhece-se a necessidade je adequar a legislação para
enfoque mais preventivo que repressor.
2. Drogas legais e álcool devem

SI!f

enquadrados em uma Política

de Drogas. É igualmente imponante controlar drogas e produtos químicos empregados
para produzir entorpecentes

~
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3. A Polícia encontra enonnes dificuldades em desempenhar seu
papel, principalmente no que tange a recolher annas irregulares no país e em controlar o
trânsito das drogas, que entram, inclusive, por aeroportos. A grande extensão da faíxa de
fronteira é outro sério entrave para combate ao tráfico. Há premente necessidade de
implantar e implementar programas de aparelhamento, capacitação técnica e de infonnática

para a Polícia. Além do mais, está claro que inexiste uma solução local; ela deve ser global.
A integração com as Polícias de outros países na área de inteligência, intercâmbio de
informações e de tecnologia é desejável e aínda encontra dificuldades em se concretizar.
4. Assusta a magnitude da rede que conecta o tráfico a outros

l

delitos, principalmente lavagem de dinheiro, jogo do bicho, crime organizado, colarinho
branco, e as enonnes somas que eles movimentam.
5.

Sugeriu-se

averiguar

o

andamento

do

processo

de

•

desapropriação das 503 fazendas onde se cultivavam plantas para extração de substâncias
entorpecentes, denunciadas à CPI do Narcotráfico.
Em 20 de setembro, a Comissão em sua 6' Reunião Ordinária
ouviu as exposições do Deputado Distrital Renato Rainha e do Dr. Alberto Corazza,
Delegado de Polícia da Divisão de Prevenção e Educação do DENAR (Departamento de
NarcOtráfico da Polícia Civil de São Paulo). Muitos pontos de interesse foram levantad'o s,
ressa1tando-se os que se seguem:
1. Reconheceu-se a necessidade de atualizar a legislação,

...

O)

principalmente a de distinguir as penas para o usuário e para o pequeno traficante. No maís

;,;
.;)(

u

das vezes, os usuários aliciam maís que traficantes.

....
cn

2. Constata-se a necessidade de ação maís enérgica por oarte do

-....
cn

....

Ministério da Saúde na nonnalização complementar e na implementação de políticas de

M~

~O)

saúde rci1acionadas ao uso de drogas entorpecentes. Há urgência em se fonnular políticas
de ateridimento ao usuário nos.serviços de saúde e de apoio à reabilitação dos recuperados.

0)0

",Z

Como faltam estruturas próprias do Siste~ Único de Saúde para tratar os dependentes,

~ ..J

.3 a..

propõem-se parcerias com os estados e a iniciativa privada. Ao mesmo tempo, constata-se

...

a dificuldade no trabalho das Organizaçõ~l\. l)IãOrGovemarnentaís por entraves burocráticos
do governo. >
O públic~~alvQ dos progrllffi:llS de prevenção prilJlària deve ser
composto prioritariamente por criançaS e adolescentes.
3. É flagrante o desaparelhamento das Polícias Federal e Civil para
>

,

combater o tráfico. A participação brasileira nas redes infonnatizadas de comunicação para
combate ao narcotráfico aínda é muito restrita.
4. Os meios de comunicação fazem apologia da ~~oga - há
g1amurização do fumo . A divulgação do valor das drogas apreendidas faz com que o
tráfico pareça atividade atrativa para as pessoas; pelo lucro que pode proporcionar.,
5. Devem

ser

fiscalizadas

todas

as

substâncias

quimicas

t

empregadas para produção de drogas. É necessário que se defina o destino dos
equipamentos dos laboratórios clandestinos.
6. Uma observação interessante vincula a fonte de obtenpo
recursos para compra de entorpecentes ao crime, no caso dos homens, e à prostitui o, no
caso de mulheres.

/
No dia 26 de setembro, por ocasião da .,. Reunião, foi ouvida a

exposição do Ministro da Justiça, Dr. Nelson J obim. Em sua participação, defendeu o
Ministro, no que teve concordância dos membros presentes, as seguintes posições:
1. Necessidade de definição de política .de combate ao tráfico
comum à América Latina. As atividades das polícias no Brasil, Argentina e Venezuela
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vêm-se integrando progressivamente. Detecta-se a necessida de de definições técnicas da
política de controle do tráfico e uso de drogas e seus objeti vos. A prioridade deve ser a
atividade preventiva, e não a repressão.
2. A cadeia das drogas envolve quato atores: produtor, traficante,
usuário dependente e usuário experimentador. A legislação deve ser revista d~ modo a
enquadrar corretamente estas categorias e associar a elas p mas correspondentes. Existe,
atualmente, em debate, um anteprojeto a respeito no âmbito do Ministério da Justiça.
3. É imperioso que sejam identifiCl.dos e implantados meios de
impedir a lavagem do dinheiro, incluindo alteração nas regras de sigilo bancário.
1

,

Em 27 de setembro, a Comissão, em sua 8' Reunião teve como
convidado o Dr. Técio LiDs e Silva, Jurista e ex-Secretário de Segurança Pública do Rio
de Janeiro, membro do CONFEN e do CONEN do Rio de Janeiro.
1. Ressalta a importância da rees :ruturação do CONFEN e a

criação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Entorpecer teso
2. Apóia a elaboração de nova legisllção sobre a prevenção do uso
e tráfico de entorpecentes, com definições precisas das cOI ,dutas a penalizar, propondo a
adoção de penas a1témarivas. É necessário que se reduza a adoção de penas restritivas da
liberdade, através da instituição de multas ou medidas edu cativas. Apóia a suspensão do
processo.
3. Caracteriza tráfico ilícito de

entorpecentes como delito

transnacional.
4. É necessário buscar meios de co nbater a lavagem de dinheiro e
atuar sobre o lucro obtido com o tráfico. Devem ser e~cont}'adas formas de quebrar O sigilo

bancário em detl!l'minadas circunstâncias, a serem definidas.
5. Sugere-se transferir o delito de c)nsumo de drogas para a alçada
dos Juizados Especiais Criminais, criados pela Lei 9.099. Porém. o essencial é. adequar as
penas e procedimentos para que isto possa ser feito. Recol hece os delitos de consumo, ou
de porte de drogas para uso próprio como de menor potenc ial ofensivo.
Em 3 de outubro foi ouvida a exposição do Dr. Marco ADfSÔ
.
Marques da Silva, Juiz de Direito e Assessor da Presidênc :ia do Tribunal de JustiÇa d São
Paulo. Novamente, os pontos cruciais levantados foram:
.

r

1. Mais uma vez. reconhece-! e que a legislação deve ser

f

refonnulada, tendo em vista a importância da definição de condutas, propondo maior rigor
nas penas para traficante e a despena1ização do usuário. A idéia de interrupção e suspenslo
do processo, aplicando-se procedimento similar ao adotado pelos Juizados Especiais
Criminais, criados pela recém-sancionada Lei 9.099 é l.poiada.· Apresenta propostas de
gradaç10 de penas para o usuário, que vão num crescendo, da seguinte forma:
a) se ele não cumpre o acordo inic:ial feito em juízo - pena restritiva
de direito;
b) se não cumpre novamente - mllta;
c) se não cumpre outra vez - penl privativa de liberdade 3 meses a
1 1010 em colônia agricola ou semi-aberta.
Opina-se pela punição do c!dente ocasional. Aponta-se a
dificuldade para definir as pequenas quantidades de ente rpecentes que caracterizam o uso
.. ~róprio.
2. A maior ênfase deve recail na açã0 sobre a demanda, na
prevenção do uso de drogas, na campanha pennanente , na formação de professores, no
trabalho com a comunidade e a família.
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3. Para o adequado combate ao tráfico e essencial o aparelhamento
da Polícia em todos os sentidos.
4. Tanto as

drogas lícitas como as ilicitas devem ser alvo de

programas de prevenção.
5. É interessante a possibilidade de suspensão do processo, e a
punição do cedente ocasional, porem não com severidade extrema
6. Seria interessante estabelecer, através de Portaria do Ministerio
da Saúde, a definição das quantidades mínimas de cada tipo de droga entorpecente, que
caracterizaria a intenção de uso e não o tráfico.
A 10" Reunião Ordinária, ocorrida em 18 de outubro contou com
o Pastor Roberto Alves Pereira, Secretário Nacional do Movimento Jovens Livres de
Goiânia como expositor, tendo apresentado o trabalho desenvolvido pela entidade.

'\

Dos Projetos Apreciados pela Comissão
O Projeto de Lei nO 4.591, de 1994, dispõe
Nacional de Drogas e trata dos seguintes aspectos:
1. Atividades referentes à prevenção do uso de drogas, como parte
integrante da Política Nacional de Drogas.
2. Incl~são no ensino 'de primeiro e segundo graus das questões

.

relacionadas com os programas preventivos do uso de substâncias psicoativas - lícitas ou

ilícitas
3. Veda o uso pessoal de drogas, com ação 'no sistema nervoso
central, em desacordo com os termos mediante os quais tenham sido aquelas drogas
incluídas, regularmente, em listas elaboradas pelas autoridades sanitárias nacionais, para

fins de controle ou proscrição, salvo autorização legal .
4.

Prevê a apreensão das drogas destinadas ao uso pessoal e

ilícito, pelo órgão ou autoridade a quem incumbir a execução dos programas de prevenção,
com o encaminhamento imediato à autoridade policial competente
5.

Dispõe sobre a integração compulsória em programas de

prevenção de toda pessoa encontrada portando droga em quantidade que caracterize a sua
destinação ao uso pessoal.
6. Institui penas de multa, suspensão de atividade e interdição
definitiva para as pessoas juridicas ou qualquer sociedade de fato que tolerem o uso ilícito
de drogas em seus estabelecimentos.
7. Prevê, para quem quer que faça uso pessoal e ilícito de drogas,
as seguintes sanções: suspensão da licença para conduzir veículos, suspensão da licença
para porte de arma, pagamento de multa, suspensão da permissão de estada no Pais, para
estrangeiros em viagem de turismo.
8.

Estabelece condições para a publicidade, sob todas as suas

formas, das drogas psicoativas referidas na lei .

c
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9. Dispõe sobre levantamento e publicação de dados relativos à
execução da Politica Nacional de Drogas pelo órgão compl tente, com o relato de
estratégias adotadas e novas orientações que as circunstâncias ind carem.
lO. Obriga o órgão do Governo ao qual está afeto o problema das
drogas e a promover conferência nacional sobre o assunto, com base inclusive em
levantamentos rea1izados.
Este, em resumo, o conteildo do Projet) de Lei apresentado. Por
tratarem do mesmo assunto, vieram apensados os Projetos c.e n° 1.873/91; 2.454/91;
f

3.901/93; 2.765/92 e 441/95, que passaremos a relatar.

,

O Projeto de Lei nO 1.873/91 é da al ltoria do ilustre Deputado
Elias Murad e dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fi!.caIização, o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentt s e drogas afins. Referida
proposição trata dos seguintes temas:
I. Considera dever de todas as pessoa!, nacionais ou estrangeiras,
com domicílio ou sede no Pais, colaborar na prevenção do tráfi;;o ilícito e do uso indevido
de substância entorpecente e drogas afins.
2. Trata, como substâncias entorpecentes ou drogas afins, aquelas
que assim forem especificadas em lei, tratados ou com ·enções internacionais, ou
relacionadas pelo órgão competente do Ministério da Saúde.
3. Dispõe sobre incumbências do Min stério da Saúde, no que diz
respeito a instruções de caráter geral sobre proibição, limitaçã), fiscalização e controle da
produção, do comércio e do uso de substâncias entorpecen tes ou drogas afins, ou de
especialidade farmacêutica que as contenha.
4. Prevê a composição do Sistema de Prevenção, Fiscalização,
Controle e Repressão de Entorpecentes.
5.

Dispõe sobre a incumbência do Conselho Federal de

6.

Faculta á União a celebraçã( , de convênios, visando à

Entorpecentes.

prevenção, ao tratamento, à fiscalização, ao controle e à rer ressão ao tráfico ilicito e ao
uso indevido de drogas.

t

7. Cuida do dever das autoridades sa ,lÍtárias, judiciárias, poW

l(

alfandegárias de organizarem e manterem estatísticas.

8. Faculta ao Conselho Federal de:'ntorpecentes, ao Ministério
Público e às autoridades judiciais a requisição de inspeçãl) em empresas industriais e
comercíais e outros estallelecimentos.
9.

Estabelece procedimentos a

5(

rem observados quando da

arrecadação e da venda em hasta pública de especialidade farr lacêutica.
lO. Proíbe, em todo o Território Nlcíonal, o plantio, a cultura, a
colheita e a exploração sem permissão legal, de todas as plantas das quais possam ser
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extraidas substâncias entorpecentes, incluidas na listagem dos órgão; do Ministério da

Saúde.
11. Prevê a expropriação de terras em que forem cultivadas tais
plantas.
12.

Toma indispensável licença da autoridade sanitária para

extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, impoJ1ar,
exponar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder
ou adquirir substância entorpecente ou drogas afins,

O'j

produto quimico destinado à sua

preparação.
I3. Obriga a inclusão, nos curriculos dos cursos de primeiro e

,

segundo graus, dos pontos que ohjetivem a prevenção, o esclarecimento da natureza e dos
efeitos das substâncias entorpecentes e drogas afins e dos métodos utilizados para a
indução à dependência.
14.

Prevê medidas de tr::iamento para os dependentes de

substância entorpecente ou drogas afins. a serem mimstrados pelas redes dos serviços de
saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
15.

Institui o tratamento sob regJme de internação hospitalar

obrigatório, quando o quadro clinico do dependente ou a natureza de suas manifestações
psicopatológicas o exigir.
16. Dispõe sobre os crimes e as penas, prevendo, entre v~

afins,

outras condutas, as relacionadas com o tráfico e o uso de entorpecentes e drogas
a
fabricação de instrumento destinado ao preparo de tais substâncias, o plantio, a indução ao
uso, a aquisição de bem proveniente do trafico ilícito.
17. Estabelece o procedimento penal a ser adotado, consistindo
em regras geraIS, procedimentos da fase pré-processual, da instrução criminal e outras
regras processuais, abordando aspectos relacionados com a apreensão, a investigação o
processamento e julgamento em juizo.
18. Prevê a necessária colaboração a ser prestada a outros paises,
a titulo de cooperação internacional, no que diz respeito a provas, exames e .vistorias,
informações, traslado de testemunhas, entre outros aspectos.
19. Dispõe sobre a apreensão e destruição pela autoridade policial,
mediante autorização judicial, na presença de representante do Ministério Público, de
entorpecentes e drogas afins, decorrentes de infração prevista nesta Lei .
20. Prevê a possibilidade de autorização pelo juizo competente
para que os bens apreendidos sejam usados, sempre que necessário, na prevenção,

...

fiscalização, controle e repressão dos crimes definidos nesta Lei, ou para a sua

'"

.'"
;;;"

conservação, até o trânsito em julgado da sentença .
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21.

Institui a "Obrigação dos Tribunais de Justiça dos Estados e

Distrito Federal de criarem juizos especializados para o processo e julgamento dos crimes
definidos pelo presente Projeto .

•
,
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22 .

Estabelece a requisição pela autofldade policial, mediante

autorização judicial, de informação, documento ou diligência ne ;essarios á investigação,
nào se podendo invocar, na hipótese, o sigilo dos serviços e ope rações financeiras, como
óbice ao atendimento dessa requisição.

o PL

n° 3.901~ de 1993, que "dispõe s>bre a prevenção do uso

indevido de drogas", do Deputado Eduardo Jorge. Este projeto ele lei pretende enfatizar a
abordagem preventiva e está baseado em estudo do Conselho l"ederal de Entorpecentes.
Em seu texto, dispõe que:

\
1. Todas aS drogas serão objeto de pol iticas públicas na àrea de

saúde, educação e cultura, sendo implementadas com o ap< ,io de outros setores

I

9a.

administração pública.
2. As drogas licitas e ilícitas serão ()bjeto dos programas de
prevenção dentro do currículo de primeiro e segundo graus, com caráter multidisciplinar.
3. As organizações não govemamenuis podem participar dos
programas públícos de prevenção, sendo que o CONFEN será o órgão normalizador, e o
que coordenará a organização dos programas de capacitação de professores.
3. É vedado o uso de drogas com lção no Sistema Nervoso
Central. Em caso de uso, a droga será apreendida e encamillhada á autoridade policial
competente, se a apreensão houver sido feita por outrem. Na c casião, o usuário de droga,
ch3mado no texto de possuidor de droga para uso pessoal, será advertido sobre a
responsabilidade penal no caso de resistência, desobediêncil ou desacato. As sanções
previstas para o uso de drogas serão:
- suspensão da licença para conduzir vl!iculo terrestre, marítimo ou
aéreo, nos casos de condução após o uso da droga ou álcool. JI . primeira reincidência dobra
a pena e a segunda, cassa a licença. Se o transporte for públi,:o, suspenSão por um ano e
cassação em caso de reincidência.
- suspensão da licença para porte ie arma por seis meses e
cassação por reincidência, inclusive para casos de embriaguez.
- pagamento de multa, exceto em caso de pobreza comprovada.
- suspensão da permissão da estada

~o

pais para estrangeiro em

viagem de turismo.
4. Serão aplicadas sanções de muLa, suspensão provisória de
atividades e multa e interdição definitiva das pessoas juridicas ou socie~ades civis que
tolerarem o uso ilícito de drogas em seus estabelecimentos.
!

5. A publicidade das drogas psi coativas é vedada, exceto
autorização expressa do CONFEN. É ainda atribuida ao COUFEN a tarefa de proceder ao
levantamento e publicação de dados relativos à Política Nacio na! de Drogas, e de promover
conferências nacionais de três em três anos, encaminhando a: , conclusões para o Ministério

da Justiça.
PL 2.765, de 1992, do Senado Fede ral, que "altera a Lei nO 6.368,

de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas de pr~enção e repressão ao tráfico
ilícito e ao uso indevido de substàncias entorpecentes ou que determinem dependêncijl"
fisica ou psiquica· e dá outras providências.
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Este projeto de lei, oriundo do Senado Federal como PLS 203, de
1991, pretende disciplinar o tratamento do usuário de drogas, propondo emenda ao
Capítulo II da Lei 6.368. Propõe que:
I . O dependente seja submetido a tratamento ambulatoriaJ ou
hospitaJar, se comprovada sua dependência, atraves de encaminhamento judicial. O
estabelecimento deve encaminhar mensaJmente ao juiz o comprovante de comparecimento
do paciente ate sua aJta definitiva do ambulatório. A assistência sociaJ deve acompanhar o
dependente até sua completa reabilitação social. Este trabaJho envolverá a familia e
promoverá a inserção do dependente no mercado de trabaJho ou desenvolvimento de

1

atividade em instituição filantrópica.
2. O juiz pode determinar a periodicidade de envio de relatórios do
serviço sociaJ e convocar familiares quando necessário. A criterio do juiz pode ser aplicada
pena por desobediência, em caso de não atendimento á notificação judiciaJ, ou
refratariedade ao tratamento ou á abordagem do serviço social.
3. Em caso de detenção, esta não será superior á minima prevista
no Capitulo "Dos Crimes e das Penas" da Lei em vigor.
PL 441, de 1995, do Deputado Elias Murad que "dispõe sobre a

instaJação e o funcionamento de estabelecimentos que tratam de dependentes de drogas de
abuso". Este Projeto de Lei:
1. Define como estabelecimento que trata de dependentes de
drogas de abuso a instituição de quaJquer natureza que vise á internação, tratamento,
assistência ou apoio a pessoas dependentes de drogas de qualquer especie. lícitas ou ilícitas.
Estes estabelecimentos funcionarão com autorização do Sistema Único de Saúde.
2. O estabelecimento deve dispor de instaJações adequadas, com
meios de proteção. Sua direção deve ficar a cargo de profissional habilitado, ter pessoal
capacitado e em número adequado, manter registros e prontuários atualizados, e empregar
método de tratamento reconhecido pela autoridade sanitária competente
3. Estabelece que as instituições que· tratam dependentes de drogas
serão fiscaJizadas pelo Sistema Único de Saúde atraves de seu órgão competente. pod,/nd;;\
ser cassada a autorização de funcionamento

(

,

.

4. O artigo 6° elenca Inumeras condutas obrigatórias, como
observar os direitos e garantias do paciente, oferecer atendimento personalizado, preservar
a identidade, restabelecer vinculos familiares, propiciar atividades culturais, esportivas e de
lazer, comunicar os casos de doenças infecto-contagiosas, fornecer comprovante de
depósito de pertences, providenciar documentos aos que não as têm. São previstas penas
diversas para o descumprimento destas disposições, e prevê a comunicação ao Ministério
Público a ocorrência destas infrações reiteradas vezes.
5. Atribui às unidades sanitárias dos Estados. Distrito Federal e
municipios a concessão, fiscaJização e controle das autorizações de funcionamento das
instituições, prevendo a participação dos Conselhos Estaduais e Municipais de
Entorpecentes

J
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Análise da conjuntura legal vigenl e

A Lei atualmente em vigor, a 6.368, de 21 de outubro de 1976,

apesar de conter inúmeros enfoques positivos, mantidos, inclusive em diversos dos projetos
em estudo, peca e tem sido bastante criticada pela seu rif or excessivo na caracterizaçlo
como criminoso do usuário de drogas entorpecentes,

pena izando-o com detenção de sei.

meses a dois anos e pagamento de multa. Outro ponto contestado é o procedimento

I
I'

criminal que se adota para com o usuário. A comunicação de prisão em ftasrante deve ser

feita para o juiz imediatamente, porém. a previsão para a remessa dos autos é de que
ocorra nos cinco dias subseqüentes. Isto propicia a permanência longa dos usuários em
ambientes nefastos de delegacias. Obriga, ainda, ao tratamento médico ou hospita1ar.

I

São previstas penas de reclusão de três até quinze anos para

diversas condutas compatíveis com tráfico, produção, ou ir ,centivo de qualquer natureza ao
uso ou ao tráfico de drogas. As penas agravam-se na mec lida em que o tráfico efetivar-se
com o exterior, do prevalecimento de função pública, se jfetar menores de 21 anos, ou se
os atos ocoliesem em estabe1ecimentos de ensino, ho:.pitalar, de sedes de entidades .
estudantis, sociais, culturais, ~tivas. esportivas, benelicentes, de trabalho coletivo, de
estabelecimentos penais, ou de recintos de espetáculos ou Iliversões.
Mais recente, a Convenção das }I lações Unidas Contra o Tráfico
Dícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas. ratificada pelo Brasil em 1991,

fundamentada na preocupação com a tendência de crescin lento da produção, demanda e 46
tráfico de entorpecentes, pela precocidade cada vez mai or da participação das aianfu
como usuários 011 como agentes do tráfico, reconhece qu: a erradicação do tráfico ilícito é
responsabilídade de todos os Estados e que é necessária ação coordenada de cooperação
internacional para lograr sucesso. Ressalta que o trifico ilícito ameaça a liberdade,

segurança. soberania e estabilidade dos paises, e gera, ao mesmo tempo, o movimento
quase incontrolável de somas fabulosas, e considera e: :sencial que os países efetuem o
controle de substâncias químicas empregadas na fabricação de entorpecentes e
psicotrópicos.
A Constituição Federal de 198 8 considera crime inafiançável e
iDsuscetivel de graça ou anistia o tráfico ilícito de ente 'rpecentes e drogas

afins.

prevê a

extradição de brasileiros naturalizados
por comprovado ,:ovolvimento em tráfico ilicito. No
,
Capítulo destinado à Segurança Pública, atribui à Polícia Federal a incumbência de
"Art. 144 .. ............................. ..... ................ ................................. .

I

n - prevenir
f

e reprimir (I tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins" .
Na Ordem Social, assegura à Cf iança e ao adolescente direitos com
prioridade, e faculta o acesso a programas de prevenção e atendimento especializado à

criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
As Disposições Constitucion ais Gerais permitem a imediata
expropriação de terras onde existirem culturas ilegais de plantas psicotrópicas, e prevê o
confisco de bens de valor econômico, apreendidos em decorrência do tráfico ilícito,
revertendo "para instituições e pessoal especializado s no tratamento e recuperação de
viéiados, e no aparelhamento de atividades de fiscalizai;ão, controle, prevenção e repressio

do crime de tráfico destas substâncias" .

Caixa: 94

PL~o 1873/ 1991
95
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Estas são as diretrizes legais que fundamentam e orientam o
pensamento sobre tráfico e uso de entorpecentes.

À luz destes preceitos, compete a esta Comissão pronunciar-se
acerca dos projetos apresentados.

É o relatório.

n - VOTO DO RELATOR
Em face dos elementos colhidos por esta Comissão, passamos a
nos pronunciar acerca dos Projetos de Lei apresentados.
Com relação ao Projeto de Lei nO 4.591/94, do Senado Federal,
entendemos que ele não ataca a totalidade dos problemas principais a serem considerados
numa Política Nacional de Drogas. Os aspectos centrais dessa proposição estio
relacionados a atividades e funções desempenhados por órgãos de outro Poder, valendo
ressaltar que, neste aspecto, esbarramos em vicio de iniciativa.
A inclusão de matérias no ensino de primeiro e segundo graus nio
pode ser estabelecida por iniciativa deste Poder. A criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública são de iniciativa do Presidente da República,
na forma do que dispõe a Constituição Federal, no seu art . 61, § 1°,~ .
Não podemos, pois, avançar neste campo, para fixar normas da
alçada do Ministério da Educação e seus órgãos, a quem compete regular as questões
relativas aos currículos de primeiro e segundo graus.
Pretende o Projeto obrigar o órgão do Governo ao qual está afeto
o prbblema das drogas a promover conferência nacional sobre o assunto, o que, mais uma
vez. se revela inviável, já que haveria uma interferência indevida em assuntos da
competência de outro Poder . .
A integração compulsória em programas de prevenção não nos
parece ser uma regra conveniente, devendo-se, todavia, colocar um sistema de assistência
médica, psicológica e social á disposição do usuário e sua família, ao qual eles teriam
acesso, espontaneamente.
Também somos de opinião contrária á aplicação de sanções como
suspensão da licença para conduzir veiculos e suspensão da licença para porte de arma de
forma ger:érica, como regra geral, aplicada indiscriminadamente a todos os casos.
O Projeto deixa de abordar um dos aspectos mais importantes na
Política Nacional de Drogas, a saber, a distinção de tratamento entre traficantes e usuários.
No entanto, por priorizar os aspectos de prevenção, aponta para um dos caminhos mais
atuais para a redução da demanda, que foi incorporado ao teor do Substitutivo
apresentado.
O Projeto de Lei n° 1.873/91 dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de

f

entorpecentes e drogas afins numa abordagem mais ampla. Este mesmo Projeto foi adotado

pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico e tomou o número 2.454, de

1992, discutido a seguir.
A colaboração de todas as pessoas, na prevenção do tráfico ilí . o
e do uso indevido de substância entorpecente e drogas afins, é regra salutar, a ser adotad ._
Especifica-se, no Projeto, quais são as substâncias entorpecentes e
drogas afins, a saber, aqueles especificadas em lei, tratados ou convenções internacionais,
ou relacionadas pelo órgão competente do Ministério da Saúde.

•
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As incumbências de órgãos de outro Poder, como, por exemplo,

do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Entorpecentes , do Ministério da Educação
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, na fonna do comentário já
expendido anterionnente, não podem ser estabelecidos por inidativa do Poder Legislativo,
sob pena de violação do Texto Constitucional. Temos, assim vicio de iniciativa quanto a
esses temas, que devem ser suprimidos da proposição.
Quanto á previsão de medidas de trai amento para os usuários de
substâncias entorpecentes e drogas afins, reiteramos nosso pc sicionamento, no sentido de
que tais medidas não podem ser obrigatórias, nem devem ser restritas apenas aos usuários,
estendendo-se também aos familiares.
As redes dos serviços de saúde dos E stados, do Distrito Federal e

dos Municipios têm a responsabilidade de colocar á disposição dos usuários de substâncias
entorpecentes e drogas afins, programas de assistência médica, que eles usarão de fonna
voluntária.
Além disso, entendemos que a assisti ncia social deve ser prestada
ao dependente e a sua família, até a completa reabilitação social.
Quanto á aplicação de medida de segurança, esta poderá ser
aplicada pelo Juiz, quando se fizer necessária, de acordo

COln

o que dispõem os Códigos

Penal e de Processo Penal, não havendo necessidade de se trai ar dessa matéria nesta Lei.
Na previsão dos crimes e das penas, a proposição, ora em apreço,
incide no mesmo uso da legislação anterior, deixando de fao .er a devida distinção entre o
traficante e o usuário.
A nosso ver, aquele que adquire, rec :ebe, guarda ou traz consigo,
para uso próprio, ou consome em pequena quantidade, de acordo com critérios fixados
pela autoridade sanitária, substância entorpecente ou droga afim, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentos, den sofrer penas restritivas de
direitos e de multa, em vez de penas privativas de liberdade. () usuário não pode ser tratado
como o traficante.

o procedimento

penal em relação ao usuário também deverá ser

diferenciado. Entendemos que seu nome não pode ser diwlgado através de qualquer meio
de comunicação.
No caso de flagrante, em se tratand,) de usuário, a nosso ver, não
deverá haver prisão. A autoridade policial anotará o númno de registro geral ou outro
documento de identificação, o endereço do infrator e a (ircunstância de ser menor

q{\

dezoito anos, se for o caso, liberando-o em seguida. lstc, inclusive, para evitar que ~ ,
usuário seja torturado na delegacia, como meio de auwridade policial chegar até os
traficantes .

•

Consideramos, ainda, oponuna e inovadora a previsão de
suspensão da execução da pena restritiva de direito apli,:ada ao usuário, A suspensão
ocorreria desde que cumprida mais de um quarto da pena, sem a prática de qualquer
infração a esta lei; cumpridas, satisfatoriamente, as exigênci,LS impostas pelo juiz, não tenha
havido condenação pela prática de crime doloso. Extin :a a pena, o condenado teria
assegurado o sigilo de seus registros sobre o processo e cc ndenação, voltando á condição
de primário, imediatamente.
Quanto á quebra do sigilo banciu io e fiscal, tal medida deverá,
sempre ser decretada peja autoridade judiciária e adotlU.a apenas quando necessária á
investigação dos crimes tipificados em Lei .
Estes, os aspectos que tínhamos a considerar sobre o Projeto de
Lei nO 1.873/91, que, ao nosso ver, encontra-se bem elaoorado, merecendo, entretanto,
reparos nesses tópicos que acabamos de comentar.
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o Projeto de

Lei n° 2.454/91 é idêntico ao de n° 1.873/91 e

padece dos mesmos vícios.
Dispõe acerca de funções e competências de órgãos do Poder
Executivo, incorrendo igualmente em vício de iniciativa. Um desses dispositivos é o que
trata da inclusão de matéria nos curriculos de primeiro e segundo graus. Há outros

relacionados com atribuições do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de
Entorpecentes.
Institui o tratamento obrigatório, sob regime de internação
hospitalar e deixa de abordar a assistência a ser prestada aos familiares do usuário de

J

substância entorpecente e drogas afins.
Ao tratar dos crimes e das penas, também não procede a uma
correta e adequada distinção entre traficante e usuário, pelo que merece as mesmas criticas
feitas aos Projetos analisados anteriormente'.
Com relação ao procedimento penal, .fazemos aqui os mesmos
comentários, no que diz respeito ao usuário, já expostos, no sentido de impedir a sua prisão
em flagrante e a conseqüente condução á delegacia,. bem como no que tange à suspensão
da elCeQIçãO da pena, nos casos que já elencamos.
As disposições acerca de atribuições dos Tribunais de Justiça e do

Ministério Público, como explicitamos, esbarram· em vício de iniciativa, não sendo maté .a
de nossa competência.
Quanto ao sigilo das operações, entendemos que este d ~
abranger também os valores das drogas apreendidas.

o

Projeto de Lei 0°

,
2.765/92 dispõe

sobre tratamento

ambulatorial e assistência social, assunto este que já foi extensamente abordado nos
comentários feitos aos Projetos anteriores. No entanto, destaca a necessidade de prestaçio
de assistência por parte do servíço social, inclusive para os familiares, o que é uma
preocupação relevante.

o Projeto de Lei n° 3.901/93

dispõe sobre a prevenção do uso

indevído de drogas.
Aborda as ativídades de prevenção ao uso indevído de drogas
dando enfoque a estes aspectos de caráter preventivo .
. No que diz respeito' às pessoas juridicas ou sociedades de fato que
tolerarem o uso de drogas em seus estabelecimerttos, ·estabelece sanções ~ue variam de
acordo com a intensidade da culpa e vão da multa até a·interdição definitiva. Esta gradação
nos parece necessária e oportuna, a fim de se evítarem injustiças.
Discordamos, todavía, das penas de perda de licença para dirigir

•

veiculo e de perda de licença para porte de arma, da forma em que prevístas. O Projeto não
trata da distinc:'lo básica entre traficante e usuário, embora diminua a pena aplicada a este.
)

O Projeto de Lei nO 441/95 dispõe sobre a instalação e o

funcionamento de estabelecimentos que tratam de dependentes de drogas. Por tratar de
atividades e funções de órgãos de outro Poder, o projeto contém vício de iniciativa. Em
vírtude de suas minúcias e peculiaridades, disciplinando o

.,

funcionamento

dos

estabelecintentos de assistência aos usuários, caracteriza-se basicamente como matéria a ser

O>
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regulada pelo EXeQItivo.
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'Em face de todas estas ponderações, apresentamos Substitutivo no
tO

cn

qual contemplamos as modificações e inovações que julgamos necessárias e oportunas a
serem feitas no âmbito desta Comissão .

__________________________________________________________
Neste Substitutitivo buscou-se incorporar as idéias mais positivas

apontadas por estes Projetos de Lei em apreciação. Em espec:ial, procurou-se aproveitar o
que há de mais atual em todos eles, basicamente, incluir os enfoques no que compete ao
consumo e aos tratamentos policial e judicial do proce~ so adotado com o usuário.
Julgamos especialmente importantes a vedação de conduzir o usuário às delegacias; o sigilo
a ser mantido no processo; a previsão de punir a autoridad,: policial que exorbite ou que

desobedeça ao prescrito na Lei; a aplicação de penas gradati ias, indo desde a prestaçlo de
serviços comunitários à privação de direitos.
Acreditamos ser da maior imponân,:ia a possibilidade de exti~
do processo prevista num dos textos em apreciação, e adotacla no Substitutivo.
Considerando, ainda, a relevância tias sugestões apresentadas no
que diz respeito a medidas a serem tomadas por órgãos d e outros Poderes e o vicio de
iniciativa para estabelecermos esses aspectos em Lei, estas natérias poderão ser objeto de
apresentação de Indicações aos Ministérios da Educação, Saúde e Justiça.
Votamos, portanto, pela aprovac:ão dos Projetos de Lei nO
1.873/91 e 3.901/93 na fonoa do substitutivo em anexo, rejeitando os Projetos de nOs
4.591/94; 2.454/91; 2.765/92 e 441/95.
Sala da Comissão, em 6 de dez

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
. N° 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS, OUE DlSl~ÓEM SOBRE A POúncA
NACIONAL DE 'DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID ÊNCIAS.

•

..

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N" 1.873, DE 1991 •

Dispõe sohre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o C< ,ntrole e a repressão do tráfico
ilicito e do uso in :ievido de entorpecentes e drogas
afins e dá outras providências.

o CONGRESSO NACIONAL dJ:creta:

)

~
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CAPÍTULo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° É dever de todas as pessoas, nacionais ou estrangeiras,
com domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção do tráfico ilícito, do uso indevido
e da produção de substância entorpecente e drogas afins.
Parágrafo único. A pessoa jurídica que, solicitada, não prestar,
injustificadamente, a colaboração prevista neste artigo terá imediatamente suspensos ou
negados quaisquer auxílios ou subvenções da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações, sob pena de responsabilidade da autoridade concedente.

Art. 2°

Para os fins desta lei serão consideradas substâncias

entorpecentes ou drogas afins aquelas que assim forem especificadas em lei, tratados ou

;

convenções internacionais, ou relacionadas pelo órgão competente do Ministério da

.;)(

Saúde.

.

u ....

cn
cn

....

Parágrafo único. Sempre que as circlUlStâncias o exigirem, será

-Mr--

revista a especificação a que se refere o caput deste artigo, com inclusão ou exclusão de

....

novas substâncias entorpecentes ou drogas afins.
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Art. 3° É facultado à União celebrar convênios com os Estados e
Municípios, visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão ao
tráfico ilícito, ao uso indevido de drogas e à produção de substância entorpecente e drogas

afins.
Art. 4°

As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e

alfandegárias organiurão e manterão estatisticas, registros e demais informes, inerentes às
respectivas atividades, relacionadas com a prevenção, a fiscalização, o controle e a
repressão de que trata esta lei, remetendo, anualmente, aos Conselhos Municipais,
Estaduais e Federal de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões entendidas
pertinentes à sua aplicação, cabendo ao Conselho Federal de Entorpecentes a elaboração
do relatório anual ao órgão internacional de controle de entorpecentes.

Art. 5° Aos Conselhos de Entorpecentes, ao Ministério Público e

às autoridades policiais é facultado requisitar às autoridades sanitárias ou fiscais a
realização de inspeção em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos
hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como os serviços médicos e
farmacêuticos que produzirem, venderem, comprarem, consumirem ou fornecerem
substâncias entorpecentes e drogas afins.

§ l°

A instituição ou autoridade reqwsltante pode designar

representante ou técnico especializado para assistir à inspeção de que trata este artigo, ou,
se for o caso, comparecer pessoalmente, à sua realização.

J
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§ 2° No caso de falência ou liquidaçi.o extrajudicial das empresas
ou estabelccimentos referidos neste anigo, ou de qualq w:r outro em que existam
substâncias entorpecentes e drogas afins, ou especialicades farmacêuticas que as
contenham incumbe ao juízo perante o qual tramite o respectivo procedimento, promover
a imediata lacração de suas instalações, ordenando a autoridade sanitária em lei designada
a urgente adoção das medidas nccessárias ao recebimento, em depósito, das substâncias
entorpecentes, drogas afins ou especialidades farmacêuticas mecadadas.
§ 3° A venda em hasta pública ce especialidade farmacêutica

\

arrecadada, deve ser realizada com a presença de represe:ltante da autoridade sanitária
atuante na arrecadação, assim como do representante do Mil ústério Público.

Ar!. 6° Da licitação, em hasta púb: ica, só pode participar pessoa
fisica ou jurídica, regularmente habilitada,

na área especifica que comprove,

antecipadamente, o uso lícito da substância ou produto ql e pretenda arrematar, estando
sujeita à inspeção judicial que comprove a destinação alegada.

CAPÍTIJW 11

DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO
SEÇÃO I

DA PREVENÇÃO

Ar!. 7" São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração, sem permissão legal , de todas as plantas das quais
possam ser extraídas substâncias entorpecentes, incluídas na listagem dos órgãos do
Ministério da Saúde.
§ 10 A permissão legal de que trata este artigo será concedida,

.

exclusivamente, quando voltada para fins medicinais

(lU

científicos, estando sujeita à

fiscalização e cassação, a qualquer tempo, por parte do ÓlgãO competente.

§ 20 As plantas de que trata este utigo devem ser destruídas pelas
autoridades policiais, em seguida à sua localização e à) providências indispensáveis à
respectiva documentação.
§ 3° A erradicação das plantas di: que trata este artigo far-se-á de
modo não prejudicial ao ecossistema, levando-se em o)nta a preservação genética das
espécies e do meio ambiente.

§ 4°

As terras em que forem cultivadas tais plantas serão,

mediante procedimento adequado, expropriadas em com ormidade com o disposto no art.

243, çaput, da Constituição Federal, ressalvada a boa-fé do proprietário que não esteja na
sua posse direta.

Lote: 69

Caixa: 94
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Para extrair, produzir, fabricar, transformar, pn:parar,
possuir. manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor,
oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, suhodnc:il.
entorpecentes ou drogas afins, ou produto químico dc:stjMdo à sua ~ 6
indispensável licença da autoridade sanitária incwnbida de coaced!-ta. obserwdu u
demais exigàx:ias legais.
Art. 8"

Parágrafo único. É dispensada da exigência prevista lICS1C mia0:

I . a aquisiçlo de medicamentos, mediante prescriçlo m6dic:a. de

J

acordo com os preceitos legais e regulamentares;

n.

a venda de produto quimico em pequena quanticl.de a ler

definida pelo órgão de saúde competente, necessária à consccuçlo de finalidade mcdic:jnel

ou cientifíca.
Art. 9" Os dirigentes de estabelecimento de ensino ou hospitalar.
ou de entidade social, cultural, recreativa, esportiva ou beneficente devem adotar, lOb
orientaçlo técnica dos Conselhos de Entorpecentes, ou de outro ÓrgIo do Sjstrma
Nacional de Prevenção, Fiscalização e RcpressIo de Entc.tJlC(entcs. ao qual é c:ooferida

essa attibuiçlo, todas as medidas necessárias à prevenção do tráfico illcito e

10

uso

indevido de substAncias entorpecentes e drogas afins, DO rccimo de sua atividade.
Parágrafo único. ~ pessoas juridicas ou qualquer socicdldc de

fato que tolerarem o uso ilícito de drogas em seus estabelecimentos, sujeiw-so-io a uma
das seguintes sanções, considerada a intensidade da culpa:
a) multa, conforme estabelecido na regulamentaçlo da IX I Ilte
lei;

b) suspenslo provisória de atividades e multa;
c) interdiçlo definitiva.

sEçAon
•

DO TRATAMENTO

.
Art. 10. O dependente de substâncias entorpecentes e dropI afiDS

fica sujeito às medidas previstas neste Capitulo e SeçIo.
Art. 11 . As redes dos serviços de saúde dos Estados, do Disuito
Federal e dos Municípios colocaria à disposiçlo dos usuários de subsdnciu
entorpecentes e drogas afins, programas de assistência médica.

§ 1° Será prestada assist!ncia social

ao dcpendemc e à sua

familia, até a sua completa reabilitação social. Nesse procedimento dcvcr-sc-á buscar.

devida participação da família c a inserção do dependente DO mercado de "..,.1"0 ou,

11&
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sua impossibilidade, O desempenho deste em uma im tituiçlo filIDIr
ópiça, lCIIl
remUDCrllÇlo, JlO"cndo O juiz determinar a periodicidade dos r:latórios do serviç
o social e
comocar a.. SI nça dos familiares do depeWI!te. quando julllU' neccsa+ria.

§ r Os estabelecimentos bospitalan S, públicos ou particulIres,
que Icccbetem depclWcntcs para tratamento, devem ......min bar 10 Coaselho
Federal de
Emoipeccntcs, att o dia 10 de cada mês, mapa cstaústico cios casos tttcncti
dos DO mb
lDICrior, com a indic:açlo do código da doença, segundo a clusif icaçlo
apo '- pela
OrpirizaçAo MIIJIdial de Saúde, vedada a mCDÇIo do nome do peciCDtc.
\

§ 3- No caso de iutcrnaçAo ou tratam:mo ambulatorial por ordem
judicial, deve ser feita a comllllÍcaçio mensal sobre o e!lldo do paciCD
tc
compe tcntc, que dará ci6ncia ao Ministério Público.

10

juizo

CAPtruLo m
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 12. Importar ou CXpGl1ar, lemetcr, preparar, produzir,
&bricar, adquirir, ~, financiar, expor à venda ou oferec:er, ainda que
gratuitamCDtc,
ter em depósito, traDspOrtar, trazer coosigo, guardar, prcscR:' /Cf,
ministrv ou eubegar, de
qualquer forma, a consumo, substância eutorpccente ou drq as afins, sem
autoriZlçlo do
Ól'JIO c:ompctcntc ou em cfesecordo com dctcnninaçio legal " u n:gulamenta
r.

Pala - rccluslo de 6 (seis) a lS (quintc) anos e p'pm ento de 100
(cem) a 360 (btitl 'M e sessenta) dias-multa.

§ 1- Nas mesmas penas ÍDCOlTe quczr ~ iDdcvidameutc:
I - importa, exporta, remete, prod! IZ, &briça, fiDancia, veodc,
ClqXIe à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em depós
ito, transporta.
traz coosigo ou guarda matéria-prima, inswno ou produto qu imico destinado •
prcpII1IÇio
de lUbstADcia entorp ecente e drogas afins, ou que possa para esse fim ser emprc
pdo, ICDI
autorizIçIo do órgIo compc teutc ou em desacordo CI)[Il detejil
!jnaçJo legal ou
n:gulamentar;

•

OI

n - 1CDleia,

cultiva ou faz a colh:ita de plantas dcsIinedts •
preparaçIo de subsdncia eutDrpeceDtC e drogas afins, listacl as pelos ÓJ'gIo
s compcteDtes
do Ministério da Saúde;

m
CIItOrpcCCIltC e drogas afins;

induz, instiga, ou auxilia alguém a usar subst4Dcia

IV - utiliza local de que tem a prof riedadc, posse, administraçIo,
guarda ou vigilincia, ou consente que outrem dele se utilize . ainda que gratuitameu
tc, para
trifíco ilicitD de substância entol pcccntc c drogas afins;

-

-

-

---

I

I

I
I
I

I
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v - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com detenninação legal ou regulamentar, solventes
inalantes, inebriantes ou produtos que os contenham e medicamentos controlados pelo
órgão competente do Ministério da Saúde;
VI - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso
indevido ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou drogas afins.

§ 2° No caso de plantação de pequena quantidade, dentro dos
critérios estabelecidos pela autoridade sanitária, destinada exclusivamente ao uso do

I

plantador, aplicar-se-á a pena prevista no art. 17 desta Lei.

Art 13. Fabricar, adquirir, vender, importar, exportar, transportar,
financiar, fornecer ainda que gratuitamente, possuir ou guardar maquinismo, aparelho,
instnunento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação ou transformação de
substância entorpecente ou droga afim, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - 6 (seis) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 100
(cem) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Art 14.

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de

praticar qualquer dos crimes previstos nesta Lei, exceto o crime previsto no art. 17.
Pena - 6 (seis) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 200
(duzentos) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Art 15. Adquirir, receber ou ocultar bem ou valor, sabidamente
proveniente de tráfico ilícito de substância entorpecente ou droga afim, bem como
transformá-lo, dissimular sua origem, destino, propriedade ou transferência
Pena - 6 (seis) a lO (dez) anos de reclusão e pagamento de 100
(cem) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1°

Nas mesmas penas mcorre quem instiga, influi, ou ~

qualquer forma concorre para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte bem ou
valor proveniente de tráfico ilicito de substância entorpecente e droga afun.

§ 2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico i1icito de
droga, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o

lO

oferece, se deva presumir obtido por esse meio criminoso.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 50
(cinqüenta) a 100 (cem) dias-multa.

.,
'"
.'><".

Art 16. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista,

u .....

farmacêutico ou profissional de enfermagem, substâ!icia entorpecente ou droga afim, em

O')
O')

dose evidentemente maior que a necessária, ou em desacordo com determinação legal ou

.....

M O)

regulamentar.
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Pena - detenção de 6 (seis) meses a I (wn) ano, e pagamento de 30
(trinta) a 100 (cem) dias-multa.
trazer consigo, para uso
próprio, ou consumir em pequena quantidade, de acordo com critérios fixados pela
autoridade sanitária, substância entorpecente ou droga afim , sem autori7JlÇão ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Art. 17. Adquirir, receber, guardar

0 11

Pena - restrição de direitos e paganento de 30 (trinta) a 60
\

(sessenta) dias-multa.
§ 1° Incorre na mesma pena quem ceder, em ocasião única e

gratuitamente, pequena quantidade de substância entorpecentl: ou droga afim a pessoa de
seu estreito relacionamento, para juntos a consumirem.
§ 2° É isento de pena o agente que, te ldo cometido crime previsto
neste artigo, era, ao mesmo tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse ,:ntcndirnento, em razão de

dependência grave, comprovada pericialmente, impondo-sc-lbe tratamento ambulatorial
ou outro adequado.
Art. 18. Dirigir veículo automotor após ter consumido qualquer

quantidade de substância entorpecente ou droga afim.
Pena - apreensão do documento de : habilitação e do veículo, e
suspensão do direito de dirigir, na forma do disposto no !)ccreto nO 62.127, de 16 de
janeiro de 1968, que aprova o Regulamento do Código Nacicnal de Trânsito.
Art. 19. As penas previstas nos ar :s.. 12, 13, 14 e I S desta Lei

serão aumentadas de um a dois terços:
I - no caso de reincidência;
[( - quando, dada a natureza, a pr( ICcdência ou a quantidade da
substância entorpecente ou droga afim apreendida, as circunstância do fato e os
antecedentes do agente evidenciarem envolvimento com o tráfico ilícito organizado,
nacional ou internacional;

.,
m - quando o agente tiver praticaclo o crime, prcvaleccndo-se de
função pública ou, mesmo que não exercendo função pública, desempenhar missão de
guarda, vigilância e educação;
IV - se visar ou atingir menores de dezoito anos, ou pessoa que
tenha, por qualquer causa, diminuida ou suprimida a capacídade de discernimento ou de
autodeterminação;

v - se qualquer dos atos de prcpa1 ação, execução ou consumação
ocorrer nas dependências de estabelecimento de ensino 0 \1 bospitalar, de sede de entidade
estudantil, .social, cultural, recreativa, esportiva ou ber .eficente, de local de trabalho
coletivo, de estabelecimento penal ou de recinto em que se realizem espetáculos ou
diversões de Qualquer natureza;

~
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VI - quando quaisquer destes atos sejam praticados com uso de
violência.
Parágrafo único. A prática reiterada dessas iu.frações em
estabelecimentos comerciais poderá implicar a interdição destes.
Art. 20. Nos casos de infração aos arts. 12, 13, 14 e 15 desta Lei,

o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou reduzi-la de um a dois terços, quando o agente
noticiar eficazmente ação de bando ou quadrilha por ele integrado ou não, propiciando
açiopenal.

I
Art. 21. O condenado por infração do disposto nos arts. 12, 13, 14

e 15 desta Lei, exceto na hipótese do art. 17, deve cumprir a pena privativa de liberdade
iDtcgralmente em regime fechado, vedado o livramento condicional.

CAPÍTULO IV
DOPROCED~NTOPENAL

Art. 22.

o

~ Z

! ...J
.3 0..

O procedimento relativo aos processos por crimes
definidos nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente,
as disposições do Código de Processo Penal.
Art. 23. Devem ser mantidos sob sigilo os registros, documentos

ou peças de informação, os autos de prisão em flagrante e de inquérito policial para
apmação dos crimes definidos nesta Lei, bem como os nomes dos envolvidos na prática

dos delitos previstos no art. 17, não podendo tais fatos serem veiculados através da
lDlprensa.

§ 1° É vedada a divulgação dos valores das drogas apreendidas,
pelos meios de comunicação.
§ 2° O processo relativo ao delito previsto no art. 17 desta Lei
observará, em todas as suas fases, o segredo de justiça.

§ 3° A desobediência ao disposto neste artigo, por parte de
serventuário da justiça ou autoridade policial, constitui crime punido com pena de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta)
dias-multa, sem prejuízo das sanções administrativas cablveis.
Art. 24. Para efeito de caracterização dos crimes definidos nesta

Lei, a autoridade atenderá à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local ou
às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e aos antecedentes do agente.
Art. 25. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial dela

fará comunicação no prazo de 24 horas ao juiz competente, remetendo-lhe wna cópia do
auto lavrado.

- I
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§ 10

Em se tratando de usuário sw preendido com pequena

quantidade de substância entorpecente, para consumo pesso!l, a autoridade policial
anotará o número do registro geral ou outro documento de identificação, bem como o
endereço do infrator,

liberand(H) em seguida, vedada

SUl!

condução à delegacia,

encaminhando os autos ao juiz competente.

§ 20 Para efeito da lavratura do auto d: prisão em flagrante, nos
demais casos, no tocante à materialidade do crime, é suficient: laudo de constatação da
natureza da substância, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea,

\

escolhida, preferentemente, entre as que tenham habilitação técllica.

§ 30 O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo
anterior não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

§ 4 0 A desobediência por parte da autHridade policial ao disposto
no caput e §

to

deste artigo constitui crime punido com pe 18 de detenção de 6 (seis)

meses a 2 (dois) anos e pa~ento de trinta a sessenta dias-mu ta.

Art.

2~.

O inquérito policial deve esUI concluído no prazo de t5

(quinze) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta), quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se ·-cfere este artigo podem ser
duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da·autoridade policial.

Art. 27.

A autoridade policial, mer ,cionando concretamente as

circunstâncias referidas no art. 24 desta Lei, deverá justificar, logo após a lavratura do ato,
as razões que a levaram à classificação legal do fato.

Art. 28.

Findo o prazo estabeleci io no art 26, os autos de

inquérito policial devem ser remetidos a juízo, sem prejuí2 o de realização posterior de
outras diligências destinadas ao esclarecimento do fato, inclu ;ive a elaboração do laudo de
exame toxicológico e, se necessário, de dependência, cuja anresentação pode dar-se até o
dia designado para a audiência de instrução e julgamento.

CAPÍTULO V

DA INSTRUÇÃO CRIMINA L

Art. 29. Recebidos os autos de inquérito policial em juizo, deve
ser aberta vista ao Ministério Público para, no prazo de tO (dez) dias, oferecer denúncia,
arrolar até cinco testemunhas, requerer as diligências e, se entender cabível, a suspensão
do proCesso no caso de infração ao art. 17, caso o réu seja primário.
Parágiafo único. Para o oferecimellto da denúncia é suficiente, no
tocante à materialidade do crime, o laudo a que se refere o § 20 do art 25.
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Art. 30. Recebida a denúncia, o juiz, em 24 horas, ordenará a

citação ou requisição do réu e designará dia e hora pata o interrogatório, que se realizará
dentro dos 15 (quinze) dias seguintes.
Parágrafo único.

Se o réu não for encontrado nos endereços

constantes dos autos, após três . tentativas, o escrivão comWlÍcará o fato ao juiz, que
determinará a citação por edital, com prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 31. Interrogado o réu, ou declarado revel, será aberta vista à

defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer alegações preliminares, arrolar

,

testemunhas até o máximo de 5 (cinco) e requerer as diligências que entender necessárias.
Havendo mais de um réu, o prazo será em dobro e correrá em cartório.
Art. 32. Argüida na defesa prévia matéria preliminar, deve ser

aberta vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, pata manifestação.
Art. 33. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para, no

prazo de 5 (cinco) dias, proferir despacho saneador, no qual decidirá a respeito de matéria
preliminar, do pedido de suspensão do processo e das diligências requeridas pela defesa,
indispensáveis ao julgamento do feito, designando, pata um dos próximos 40 (quarenta)
dias, audiência de instrução e julgamento, notificando-se o réu e as testemunhas,
intimando-se o defensor e o Ministério Público, bem como cientificando a autoridade
policial sobre a necessidade de remessa dos laudos de exame toxicológico e os órgãos dos
quais dependa a remessa de peças ainda não constantes dos autos.
Art. 34. Na audiência de instrução e julgamento, serão inquiridas

as testemunhas, dando-se depois a palavra, sucessivamente, ao órgão do Ministério
Público e ao defensor do réu, pelo tempo de 20 (vinte) minutos pata cada um,
prorrogáveis por mais 10 (dez) minutos, proferindo o juiz, em seguida, a sentença.

§ 1° Se o juiz não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa,
ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir
sentença.

§ 2° Caso não tenha sido juntado aos autos o laudo de exame
toxicológico, o juiz, após ouvir as testemunhas, marcará outra data pata a continuação da
audiência, no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 35. Caberá o seqüestro preventivo dos bens do indiciado ou

acusado se houver indicios veementes de sua proveniência illcita.
Parágrafo único. O Ministério Público deve, desde logo, pedir o
seqüestro preventivo dos bens do indiciado ou acusado, podendo contar com efetivo
auxílio dos órgãos da Receita Federal e Instituições Financeiras Oficiais, a fim de ser
realizado minucioso levantamento de sua situação econômico-financeira.
Art. 36. O juiz determinará, na sentença, o confisco de bens de

valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e, ainda, o
perdimento dos bens que o condenado por infração aos arts. 12, 13, 14 e 15 desta Lei

tenha auferido ou adquirido em decorrência de sua atividade criminosa.

.,.
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§ l° Os bens havidos na forma deste :lItigo serão vendidos em
leilão ou utilizados em espécie, devendo o juiz criminal destiná-los com observância dos
seguintes critérios:
a) se a apreensão decorrer de atividade da Polícia Federal, metade

(112) será a ela destinada e a outra metade ( 112) ao CONFEN (Conselho Federal de
Entorpecentes);
b) se a apreensão decorrer de ativida de das polícias estaduais,
metade (112) será a elas destinada e a outra metade (112) ao CONFEN (Conselho Estadual

\

de Entorpecentes) que repassará parte aos Cm"fENS (Conselhos Municipais de
Entorpecentes).

)

§ 2° É vedada aos Conselhos a utilixlÇão dos bens apreendidos

para automanutenção, devendo os mesmos ser aproveitados

lta conformidade do art. 46

desta Lei.

§ 3° Havendo risco de deterioração dos bens apreendidos ou
seqüestrados, o juiz criminal poderá providenciar o leilão du 1lIlte o processo, ficando o
valor apurado em depósito judicial, com atualinlÇão monetária .

§ 4° Sendo o réu absolvido, os bens se qüestrados, ou o valor deles
apurado em leilão, serão a ele devolvidos.
Art. 37. É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado

por infração aos arts. 12, 13, 14 e 15, a nacionalidade brasilciIa.
Parágrafo único.

O juiz, transitada em julgado a sentença

condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o can';elamento da concessão da
naturalização.

Ar!. 38. É passivel de expulsão, na f( orma da legislação especifica,
o estrangeiro que cometer crimes definidos nos arts. 12,13, 14 c 15 desta Lei, desde que
cumprida a condenação imposta, salvo se o interesse nacio!!al recomendar sua expulsão
imediata.
Ar!. 39. O Juiz poderá suspender a c:xecução da pena restritiva de

direito, aplicada ao usuário, na forma do art. 17 desta Lei, de sele que:

I - cumprido mais de um quarto da pena, o usuário, nesse período,
não tenha incorrido em qualquer das condutas previstas nest a Lei;
TI - tenha cumprido, satisfatoriament!, as exigências impostas pelo
Juiz como decorrênCIa da condenação;

m - não tenha sido condenado pela prática de crime doloso.
Art. 40. Revoga-se a suspensão da lena, se o liberado:

I - praticar qualquer dos delitos pre\ lstos nesta Lei;
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n - for condenado, por sentença irrecorrível, por crime doloso;

m- descumprir as exigências impostas pelo Juiz.
Ar\. 41. Se até o final do prazo estabelecido para o cumprimento

da pena. não houver revogação da suspensão, considera-se extinta a pena e o condenado
terá assegurado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, voltando
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Ar\. 42. A suspensão da pena poderá ser requerida pelo condenado

ou pelo Ministério Público.
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CAPÍTULO VI

DA COOPERAÇÃO INTERNAOONAL

Ar\. 43. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os

bons costumes, o Governo Brasileiro poderá prestar a necessária cooperação a outro País,
sem nenhum ônus, quando solicitado para:
I - produção de provas;

n - exame de objetos e lugares;

m - informação sobre pessoas e coisas;
IV - presença temporária de pessoa presa, CUjas declarações
tenham relevância para a decisão de uma causa;

v - recebimento de testemunhas;
VI - outras formas de assistência permitidas pela legislação em

vigor.
§ 1°

A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao

Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, à apreciação do órgão Judiciário
competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.
§ 2" São requisitos da solicitação:

I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;

n - o objeto e o motivo da solicitação;

msolicitado;

a descrição sumária do procedimento em curso no país

..
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IV - especificação da assistência solicitada;

v -

a documentação indispen:iável ao esclarecimento da

solicitação, quando for o caso.
Art. 44. Para a consecução dos f ,ns fixados nesta Lei, deve ser

mantido e instituído um sistema de comunicações apto a f~ cilitar um intercâmbio rápido e
seguro de informações sobre o tráfico de entorpecenu s e drogas afins com órgãos
congêneres de outros países.
\

CAPÍTULovn
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45. Todos os entorpecentes e drogas afins, utilizados nas

infrações previstas nesta Ui, deverão ser apreendidos, re! salvado o disposto no § 2° deste
artigo, bem como destruídos pela autoridade policial, II .ediante autorização judicial, na
presença de representante do Ministério Público, assistido por perito da área.
§ 1° Documerrta-se a ocorrênc' a mediante termo anexado aos
autos do inquérito policial, ou, se for o caso, da ação peru 1.
§ 2° Para comprovar a rnateria lidade da infração, a autoridade
policial deverá manter sob sua guarda, até o trânsito em julgado, quantidade suficiente da
substância entorpecente ou droga afim, devidamerrte
parágrafo anterior.

~pecificada

no termo previsto no

§ 3° Procede-se do mesmo modo quando se tratar de culturas
ilegais de plantas psicotrópicas, colhendo-se, apenas, qw rrtidade suficiente à rea1iZJ1ção do
exame pericial, destruindo-se o restante, conforme § 2° do art 1" desta Lei.
Todo e qualquer benl apreendido em decorrência de
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confi;cado e utilizado em beneficio de
Art 46.

•

instituíções e pessoal especializados no tratanlento e I ecuperação de dependentes e no
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, (~)Otrole, prevenção e repressão ao
crime de tráfico e uso dessas substâncias.
bens deverão ser depositados
judicialmente e errtregues à custódia de órgãos Federa.s ou Estaduais que atuem na área
de entorpecentes.
§ 1°

Após a apreensão,

CSSI:5

§ 2° O juíz.o competente para processar e julgar o delito poderá
autorizM o uso dos bens apreendidos, pelo fiel depositírio, sempre que necessário para a
prevenção, fiscalização, controle e repressão dos crime; definidos nesta Lei, ou para a sua
conservação, até o trânsito em julgado na serrtença.
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Art. 47. A autoridade judiciária poderá decretar a quebra do sigilo

bancário e fiscal, quando tal medida se fizer necessária à investigação dos crimes
tipificados nesta Lei.
Art. 48.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

An. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
as da Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976.

,
Sala da Comissão, em 6 de dez

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
~ ".591, DE 1994. E SEUS APENSADOS. OUE DISPÓEM SOBRE A POLÍTICA

NACIONAL DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PROJETO DE LEI N° 4.591, DE 1994

Dispõe sobre a Política Nacional de Drogas
e dá outras providências.
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Em Reunião Ordinaria para discussão e votação do Substitutivo
apn:sentado ao Projeto de Lei 1.873, de 1991, ocorrida dia 6 de dezembro de 1995, esta
Relatoria acolheu diversas sugestões apresentadas em Plenario pelos Parlamentares Laura

Carneiro, Eduardo Jorge, Elias Murad, Fernando Gabeira e Tuga AngeranU. membros da
Comissão. Estas alterclÇÕes foram incorporadas ao texto final .
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A primeira modificação acatada foi a retirad l da expressão "ou fiscais" do
ano 5°, considerada vaga e desnecessária, uma vez que a 5 autoridades sanitárias é que
devem realizar inspeção nestes estabelecimentos. Neste me smo anigo, incluem-se órgãos
de defesa do consumidor como requisitantes de inspeção no:; estabelecimentos citado:.
Sugestão acolhida do Deputado Fernando Gabeira ressalva as ações das
autoridades sanitárias da caracterização como incentivo

Ol ,

difusão do uso de drogas, no

ano 12, § l°, VI.
Foi igualmente acolhida sugestão da Depu .ada Laura Carneiro quanto ao
destino de especialidade farmacêutica não arrematada qua ,l do da venda em hasta pública,
definindo-se em um parágrafo 4° do an o5° o procedimento a adotar.
Tendo em vista o respeito ás tradições e ao) costumes dos povos indigenas,
ressaJvou-se de pena o cultivo de plantas das quais se ex .raem substâncias entorpecentes,
l

em conformidade com o an o 231 da Constituiçã~ral . como propôs o Deputado Tuga

I

Angerami, resguardando rituais destes povr

o § 4° do mesmo anigo, o 7°, acolhendo ponderações do Deputado Elias
Murad, foi modificado de modo a tomar explicito que

1S

terras, no caso de cultivo de

plantas entorpecentes, Serão exp:opriadas em toda sua elCl ensão, cabendo ao proprietário o
ônus da prova de sua boa-fé, em casos de arrendamento.
No anigo 8", inciso II do parágrafo único, incluiram-se, além dos quimicos,
produtos naturais para fins medicinais ou cientificos, a serem vendidos em pequena
quantidade, de acordo com nornlas das autoridades sanil árias, para efeito de dispensa de
exigências legais.
A Seção que regula o tratamento, seguI Ido proposta da Deputada Laura
Carneiro, teve no'art. 11 incluida a assistência psicológic i, além de assistência por parte de
equipe multiprofissional, considerando-se a necessáJ la integralidade da abordagem
terapêutica a ser dada ao dependente.
No ano 12, a proposta acolhida do De lutado Eduardo Jorge retirou do
caput do anigo e do inciso VI de seu § 1° a expressão "de qualquer forma", tendo em vista
que ela pode ser origem de arbitrariedades decorrentes cio exagero em sua interpretação.
A questão do usuário que planta pequena quantidade para consumo próprio,
abordada no § 2° do mesmo anigo, causou polêmic., em especial pela dificuldade no
estabelecimento dos parânletros para pequena quantidac e. No entanto, diante dos inúmeros
casos semelhantes conhecidos, cujos atores são enquad"ados como plantadores e sujeitos a
penas de reclusão, o consenso foi pela retirada do pará 5rafo e pela inclusão do termo " ter
plantada" além de "consumir pequena quantidade" na!, condutas mencionadas no an o 17,
que caracteriza os usuários.
São estas as modificações adotadas como resultado das discussões,
incluídas no texto final do Substitutivo apresentado à Comissão.

J
\
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~MisSÁ6' ESPE-cíAL DESTiNAbÀ A DAR PARECER AO PROJETO OE LEI ~ 4~91,
"DE 1994. DO SENADO FEDERAL E SEUS APENSADOS. OUF. "DlSPOEM SOBRE A
POLITICA NACIONAL DE DROGAS E DAO OUTRAS PROVIDENCIAS"

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial Destinada a dar Parecer ao Projeto d, Lei n· 4~91, ele
1994, do Senado Federal e seus Apensados. que "Dispõem sobre a Polltica Nacional ele
Drogas e dio outras Providências", em reunião ordinaria realizada hoje, opinou unimemento
pela rejeição do Projeto de Lei n° 4.591/94 e dos de nOs 2.454/91, 2.765/92 e 441195,
apensados, e pela aprovação, com substitutivo, dos de nOs 1.873/91 e 3.901/93, apensados.
nos termos do parecer do Relator, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Laire Rosado, Presiderue, EIiu
Murad e Alexandre Ceranto, Vice-Presidentes; Ursicino Queiroz. Relator, ChicIo Brilido,
Edinho Araújo, Eduardo Jorge, Fernando Gabeira, Laura Carneiro, Lindberg Farias. Mana
Suplicy, Sebastião Madeira, Tuga Angerami, titulares; Carlos Airton. Felipe Menda,
Humberto Costa, Jovair Arantes e Philemon Rodrigues, suplentes.
Sala da Comisslo, em 6 de dezembro de 1995

~rU.

,lh.

Deputado LAlRE RoSADO
Presidento

,. I

~ I
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COMISSÃO ESPEQAL

DESTINADA A DAR PARECE'R AO PROJETO DE LEI

N° 4.!91. DE 1994. E SEUS APENSADOS, QUE DlSP()J;M SOBRE A POLÍTICA
NAgONAL DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAs'

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI ~ 1.873, DE 1991.

(Adotado pela ComissAo)

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o COI11l'>le e a repressão do tráfico
ilfcito e do uso indev ido de entorpecentes e drogas
afins e dá outras prov idências.

o CONGRESSO NACIONAL decn:ta:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇOES GERAIS
An. 1° É dever de todas as pess Jas, nacionais ou estrangeiras,

com domicilio ou sede no Pais, colaborar na prevenção do tráfico ilfcito, do uso indevido
e da produção de substância entorpecente e drogas afins.
Parágrafo único. A pessoa juridi ca que, solicitada, não prestar,
injustificadamente, a colaboração prevista neste artigo ttrá imediatamente suspensos ou
negados quaisquer auxilios ou subvenções da União, do i Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de suas autarquias, eml>resas públicas, sociedades de
economia mista e fundações, sob pena de responsabilidade da autoridade concedente.

Art. 2°

Para os fins desta lei serão consideradas substâncias

entorpecentes ou drogas afins aquelas que assim forem especificadas em lei, tratados ou
convenções internacionais, ou relacionadas pelo órgão competente do Ministério da
Saúde.
Parágrafo único. Sempre que as circunstâncias o exigirem, será
revista a especificação a que se refere o caput deste arigo, com inclusão ou exclusão de

•

novas substâncias entorpecentes ou drogas afins.
Art. 3° É facultado à União cc lebrar convênios com os Estados e .

•

Municípios, visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalimção, ao controle, à repressão ao
tráfico ilícito, ao uso indevido de drogas e à produção de substância entorpecente e drogas
afins.
Art. 4°

As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e

alfandegàrias organizarão e manterão estatísticas, regi!tros e demais informes, inerentes às
respectivas atividades, relacionadas com a prevençw, a fiscalização, o controle e a

repressão de que trata esta lei, remeú:ndo, anualmente, aos Conselhos Municipais,
Estaduais e Federal de Entorpecentes, os dados, (.bservações e sugestões entendidas
pertinentes à sua aplicação, cai>endo ao Conselho Fe:ieral de Entorpecentes a elaboraçlo
do relatório anual ao órgão internacional de controle .Ie entorpecentes.
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Art SO Aos Conselhos de Entorpecentes, ao Ministério Público,
aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais é faculta
do requisitar às
autoridades sanitárias a rea1izaç!o de inspeção em empresas industriais
e comerciais,
estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres,
assim como os
serviços médicos e farmacêuticos que produzirem, venderem, comprarem,
consumirem ou
fornecerem substâncias entorpecentes e drogas afins.
§ 1° A instituiç!o ou autoridade requisitante pode tiesignar
representante ou técnico especializado para assistir à inspeção de que trata
este artigo, ou,
se for o caso, comparecer pessoalmente, à sua realização.
§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas
ou estabelecimentos referidos neste artigo , ou de qualquer outro em
que existam
substâncias entorpecentes e drogas afins, ou especialidades farmacêutic
as que as
contenham incumbe ao juizo perante o qual tramite o respectivo procediment
o, promover
a imediata lacraç!o de suas instalações, ordenando a autoridade sanitária em
lei designada
a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento, em depósito,
das substâncias
entorpecentes, drogas afins ou especialidades farmacêuticas arrecadadas .

,
1

§ 3° A venda em hasta pública de especialidade farmacêutica
arrecadada, deve ser realizada com a presença de representante da autori
dade sanitária
atuante na arrecadação, assim como do representante do Ministério Público.
§ 4° O restante do produto não arrematado será destruído pela
autoridade sanitária, presente o representante do Ministério Público.
Art. 6° Da licitação, em hasta pública, só pode participar pessoa
fisica . ou jurídica, regularmente habilitada, na área específica que
comprove,
antecipadamente, o uso licito da substância ou produto que pretenda arrem
atar, estando
sujeita à inspeç!o judicial que comprove a destinação alegada.

CAP ÍTUL o n
DA PREVENÇÃO E DO TRAT AME NTO
SEÇÃO I

•
DA PREVENÇÃO

Art. 1" Ressalvado o disposto no art. 231 da Constituição Federal,

são proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura. a colhei
ta e a exploração,

sem permissão legal, de todas as plantas das quais possam ser extraí
das substâncias
entorpecentes, incluídas na listagem dos órgãos do Ministério da Saúde.
§ 1° A permissão legal de que trata este artigo será concedida,
exclusivamente, quando voltada para fins medicinais ou científicos, estand
o suieitB ~
fiscaliZl!ç!o e cassaç!o, a qualquer tempo, nn.. _"-.J -' -

L-__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____
__

__ _- -- - -
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§ 2° As plantas de que trata este art go devem ser destnúdas pelas
autoridades policiais, em seguida à sua localização e às ;m>vidências indispensáveis à
respectiva documentação.
§ 3° A erradicação das plantas de que trata este artigo far-se-á de
modo não prejudicial ao ecossistema, levando-se em COI! ta a preservação genética das
espécies e do meio ambiente.
\

§ 4°

As terras em que forem cultivadas tais plantas serão,

mediante procedimento adequado, expropriadas na sua totalidade, em conformidade com
o disposto no art 243, caput da Constituição Federal, res;a.lvada a boa-fé do proprietário
que não esteja na sua posse direta, cabendo a este prová-Ia

Para extrair, produzir, làbricar, transformar, preparai,
possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexpoltar, remeter, transportar, expor,
, ,

Art. 8"

oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, substâncias
entorpecentes ou drogas afins, ou produto químico iestinado à sua preparação, é
indispensável licença da autoridade sanitária incumbida de concedê-Ia, observadas as
demais exigências legais.
Parágrafo único. É dispensada da exigência prevista neste artigo:
I - a aquisição de medicamento!, mediante prescrição médica, de
acordo com os preceitos legais e regulamentares;
TI - a venda de produto químiC(] e natural em pequena quantidade
a ser definida pelo órgão de saúde competente, neceiSária à consecução de finalidade
medicinal ou cicntifica
Art. 9" Os dirigentes de estabdecimento de ensino ou hospitalar,

•

.'

ou de entidade social, culnual, recreativa, esportiva ou beneficente devem adotar, sob
orientação técnica dos Conselhos de Entorpecentes , ou de outro Órgão do Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, ao qual é conferida
essa atribuição, todas as medidas necessárias à pre' lenção do tràfico ilícito e ao uso
indevido de substâncias entorpecentes e drogas afins, r o recinto de sua atividade .
Parágrafo único. As pessoas juridicas ou qualquer sociedade de
fato que tolerarem o uso ilícito de drogas em seus eslabelecimentos, sujeitar-se-ão a uma
das seguintes sanções, considerada a intensidade da Cl ~pa:
a) multa, conforme estabeleddo na regulamentação da presente
lei',
b) suspensão provisória de ati vidades e multa;
c) interdição definitiva
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sEçAo n
DO TRATAMENTO

Art. 10. O dependente de substâncias entorpecentes e drogas afins

fica sujeito às medidas previstas neste Capitulo e Seção.
Art. 11. As redes dos serviços de saúde dos Estados, do Distrito

,

Federal e dos Municípios colocarão à disposição dos usuários de substâDcías
entorpecentes e drogas afins, programas de assistência médica e psicológica, considerada

a integriUidade das ações em abordagens multi profissionais.

§ 10 Será prestada assistência social ao dependente e à sua
famíl ia, até a sua, completa reabilitação social. Nesse pmc!'dimcnto dever-so-á buscar a
devida participação da família e a inserção do dependente no mercado de trabalho ou, Da
sua impossibilidade, o desempenho deste em uma instituição filantrópica, sem
remuncmção, podendo o juiz determinar a periodicídade dos relatórios do serviço social e
convocar a presença dos familiares do dependente, quando julgar DCCCSsária.
§ 20 Os cs1abelecimcntos hospitalares, públicos ou particulares,

que reccbeiem dependentes para tratamento, devem encaminhar ao Conselho Federal de
Entorpecentes, até O dia 10 de cada mês, mapa estatistico dos casos atendidos no mês
anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela
OrganiZ!!çAo Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.
0

§ 3 No caso de internação ou tratamento ambulatorial por ordem
judiCial. deve ser feita a comunicação mensal sobre o estado do paciente ao juízo
competente, que dará ciência ao Ministério Público.

CAPÍTULo m
DOS CRIMES E DAS PENAS

•
Art. 12.

Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, financíar. expor à venda ou oferecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou eubegAr a.
consumo, substância entorpecente ou drogas afins, sem autorização do órgão competente
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - reclusão de 6 (seis) a 15 (quinze) anos e pagamento de 100
(cem) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Parágrafo

indevidamente:

único.

Nas

mesmas

penas

incorre

quem,
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I - importa, exporta, remete, prodlJ Z, fabrica, financia, VCDde,
expõe à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em depósito, transporta.
traz coDSigo ou guarda matéria-prima, insumo ou produto qumico destinado à preparaçIo

de substância entorpecente e drogas afins, ou que possa para esse fim ser empregado, sem
autorizaçlo do órgão competente ou em desacordo cl)m determinação legal OU
regulamentar;

,

II - semeia, cultiva ou faz a colb eita de plantas destinadas à
preparaçio de substância entorpecente e drogas afins, lista/Ias pelos órgios competentes
do Ministério da Saúde;

m

induz, instiga, ou auxilia alguém a usar substância

entorpecente e drogas afins;
IV ; utiliza local de que tem a propriedade, posse, administraçio,
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilizc, ainda que gratuitamente, para
tráfico ilicito:-de substância entorpecente e drogas afins;

v •.fabrica, tem em depósito ou VI :nde, sem autorização do órglo
competente ou em desacordo com determinação legd ou regulamentar, solventes
imJant.es, inebriantes ou produtos que os contenham e Illedicamentos controlados pelo
órgio competente do Ministério da Saúde;
VI - contribui para incentivar Ol . difundir o uso indevido ou o
tráfico ilicito de substância entorpecente ou drogas afim, ressalvadas as ações de saúde
empreendidas pela autoridade sanitária.
Art. 13/ Fabricar, adquirir, vende :, importar, exportar, transportar,

financiar, fornecer ainda que gratuitamente, possuir o~ guardar maquinismo, aparelho,
instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação ou transformaçlo de
substância entorpecente ou droga afim, sem autorizaç lo do órglo compete:nte ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - 6 (seis) a lS (quinze) ano; de reclusão e pagamento de 100
(cem) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

•
•

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de
praticar:qualquer dos crimes previstos nesta Lei, exceto J crime previsto no art. 17.
Art. 14.

Pena - 6 (seis) a lS (quinze) aDI>S de reclusão e pagamento de 200
(duzentos) a 360 (trezentos e sesse:nta) dias-multa.
Art. IS. Adquirir, receber ou ()CU\tar bem ou valor, sabidamente

proveniente de tráfico illcito de substância entorpe cente ou droga afim, bem como
traDsformá-lo, dissimular sua origem, destino, propriedade ou transferência.
Pena - 6 (seis) a 10 (dez)
(cem) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

&n)S

de reclusão e pagamento de 100
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§ 1°

Nas mesmas penas incorre quem instiga, influi, ou de

qualquer forma concorre para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte bem ou
valor proveniente de tráfico ilícito de substância entorpecente e droga afim.

§ 2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilicito de
droga, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o
oferece, se deva presumir obtido por esse meio criminoso.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 50
(cinqüenta) a 100 (cem) dias-multa.

.,

I

Art. 16. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista.
farmacêutico ou profissional de enfermagem, substância entorpecente ou droga afim, em

j

dose evidentemente maior que a necessária, ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 30
(trinta) a 100 (cem) dias-multa.
Art. 17. Adquirir, receber, guardar ou trazer consigo, para uso

próprio, ter plantada ou consumir em pequena quantidade, de acordo com critérios fixados
pela autoridade sanitária, substância entorpecente ou droga afim, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - restrição de direitos e pagamento de 30 (trinta) a 60
(sessenta) dias-multa.

§ 1° Incorre na mesma pena quem ceder, em ocasião única e
gratuitamente, pequena quantidade de substância entorpecente ou droga afim a pessoa de
seu estreito relacionamento, para juntos a consumirem.

§ 2° É isento de pena o agente que, tendo cometido crime previsto
neste artigo, era, ao mesmo tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de
dependência grave, comprovada pericialmente, impondo-se-lhe tratamento ambulatorial
ou outro adequado.
Art. 18. Dirigir veículo automotor após ter consumido qualquer
quantidade de substância entorpecente ou droga afim.
Pena - apreensão do documento de habilitação e do veículo, e
suspensão do direito de dirigir, na forma do disposto no Decreto nO 62.127, de 16 de
janeiro de 1968, que aprova o Regulamento do Código Nacional de Trânsito.
Art. 19. As penas previstas nos arts. 12, 13, 14 e 15 desta Lei
serão aumentadas de um a dois terços:
I - no caso de reincidência;

L-________

~

___________________________________________ -

.
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II - quando, dada a natureza, a procedênrna ou a quantidade da
substância entorpecente ou droga afim liprcendida, as circúnstincias do fato e os
antecedentes do agente evidenciarem envolvimento com o tráfico ilícito organindo,
nacional ou internacional;

m - quando o agente tiver praticad o o crime,

prevalecendo-se de
função pública ou, mesmo que não exercendo função pú >Iica, desempenhar missão de
guarda. vigilância e educação;

,

IV - se visar ou atingir menores cc dezoito anos, ou pessoa que

tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a CIlpf cidade de discernimento ou de

autodeterminação;

v - se qualquer dos atos de preparação, execução ou consumação
ocorrer:nas dependências de estabelecimento de ensino 011 hospitalar, de sede de entidade
estudantil, social, cultural, recreativa, esportiva ou bel ICficente, de local de trabalho
coletivo, de estabelecimento penal ou de recinto em 'IUC se realizem espetáculos ou
diversões de qualquer natureza;
VI - quando quaisquer destes atos sejam praticados com uso de

violência.
Parágrafo imico. A prática reiterada dessas infrações em
estabelecimentos comerciais poderá implicar a interdiçã ) destes.
Art. 20. Nos casos de infração aos arts. 12. 13, 14 e IS desta Lei,

o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou reduzi-la de 11m a dois terços, quando o agente
noticiar eficazmente ação de bando ou quadrilha por de integrado ou não, propiciando
ação penal.

Art. 21. O condenado por infrarão do disposto nos arts. 12, 13, 14
e IS desta Lei, exceto na hipótese do art. 17, deve cunprir a pena privativa de liberdade
integralmente em regime fechado, vedado o livramento condicional.

•

CAPÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO !"ENAL

Art. 22. O procedimento relativo aos processos por crimes
definidos nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capí tulo, aplicando-se, subsidiariamente,
as disposições do Código de Processo Penal.
Art. 23. Devem ser mantidos sob sigilo os registros, documentos
ou peças de informação, os autos de pnsão em f agrante e de inquérito policial para
'.puração dos crimes definidos nesta Lei. bem com} os nomes dos envolvidos na prática
lS delitos previstos no art. 17, não podendo taIS fatos serem veiculados através da
')rensa.
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§ 10 É vedada a divulgação dos valores das drogas apreendidas,
pelos meios de comunicação.
§ 20 O processo relativo

delito previsto no art. 17 desta Lei
obSCJVará, em todas as suas fases, o segredo de justiça.
80

§ 30 A desobediência 80 disposto neste artigo, por parte de
SCJVentuário da justiça ou autoridade policial, constitui crime punido com pena de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta)
dias-multa, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

,

Art 24. Para efeito de caracterização dos crimes definidos nesta

Lei, a autoridade atenderá à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local ou
u condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e aos antecedentes do agente
Art 2S. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial dela

fará comunicação no prazo de 24 horas ao juiz competente, remetendo-lhe uma cópia do
auto lavrado.
§ 10 Em se tratando de usuário swpreendido com pequena
quantidade de substância entorpecente, para consumo pessoal, a autoridade policial
anotará o número do registro geral ou outro documento de identificação, bem como o
endereço' do infrator, libemndo-o em seguida, vedada sua condução à delegacia,
CDC8minhando os autos ao juiz competente.
§ 20 Para efeito da lavratwa do auto de prisão em flagrante, IIOS
demais casos, no tocante à materialidade do crime, é suficiente "laudo de conStatação da
natureza da substância, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa 'idanca,
escolhida, preferentemente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 30 O perito "que subscrever O laudo a que se refere o parágrafo

anterior iIIo fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo,
§ 40 A desobediência por parte da autoridade policial ao disposto
no caput e § 10 deste artigo constitui crime punido com pena de detcnçAo de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos e pagamento de trinta a sessenta dias-multa.

•

Art 26. O inquérito policial deve estar concluído no prazo de IS

~

(quínze) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 ( trinta), quando solto.
Parágrafo único, Os prazos a que se refere este artigo

pod~

ser

duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art 27. A autoridade policial, mencionando concretamente as

circunstâncias referidas no art. 24 desta Lei, deverá justificar, logo após a lavratura do ato,
as razões que a levaram à classificação legal do fato.
Art 28.

Findo o prazo estabelecido no art. 26, os autos de
inquérito policial devem ser remetidos a juízo, sem prejuízo de realização posterior de
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outras diligências destinadas ao esclarecimento do fato, inclw ive a elaboração do laudo de
exame toxicológico e, se necessário, de dependência, cuja apesentação pode dar-se até o
dia designado para a audiência de instrução e julgamento.

CAPÍTUWv
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 29. Recebidos os autos de inouérito policial em juízo, deve

ser aberta vista ao Ministério Público para. no prazo de 10 (dez) dias, oferecer denúncia,
arrolar até cinco testemunhas, requerer as diligências e, se entender cabível, a suspensio
do processo no caso de infração ao art. 17, caso o réu seja I rimário.
Parágrafo único. Para o oferecimellto da denúncia é suficiente, no
tocante à materialidade do crime, o laudo a que se refere o i 2° do art. 25.
Art. 30. Recebida a denúncia,

O

juiz, em 24 horas, ordenará a

citação ou requisição do réu e designará dia e hora para o interrogatório, que se realizará
dentro dos 15 (quinze) dias seguintes.
Parágrafo único.

Se o réu não for encontrado

DOS

endereços

constantes dos autos, após três tentativas, o escrivão comunicará o fato ao juiz,. que
determinará a citação por edital, com prazo de 5 (cinco} d.as.
Art. 31. Interrogado o réu, ou declarado revel, será aberta vista à
defesa para. no prazo .de 5 (cinco) di.as, oferecer alegações preliminares, arrolar
testemunhas até o màximo de 5 (cinco) e requerer as dili ~ncias que entender~.
Havendo mais de um réu, o prazo será em dobro e correm em cartório.
Art. 32. Argüida na defesa prlvia matéria preliminar, de;ve ser

aberta vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinC(') dias, para manifestação.-

•

Art. 33. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para. DO

prazo de 5 ( cinco) di.as, proferir despacho saneador, no I lua! decidirá a respeito de matéria
preliminar, do pedido de suspensão do processO e das c ~ligências requeridas pela defesa.
indispensáveis ao julgamento do feito, designando, pau um dos próximos 40 (quarenta)

di.as, audiência de instrução e julgamento, notificalld~se o réu e as testemunhas,
intiman~se o defensor e o Ministério Público, bem como cientificando a autoridade
policial sobre a necessidade de remessa dos laudos de e wne toxicológico e os órgãos dos
quais dependa a remessa de peças ainda não constantes los autos.
Art. 34. Na audiência de instrução e julgamento, serão inquiridas

as tcstem~, dand~se depois a palavra, sucessÍ\amente, ao órgão do Ministério
Público e ao defensor do réu, pelo tempo de 20 (vinte) minutos para cada um,
prorrogáveis por mais 10 (dez) minutos, proferindo o jlliz, em seguida, a sentença.
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§ 1° Se o juiz não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa,
ordenará que os autos lhe sejam conclusos para. no prazo de 10 (dez) dias, proferir
sentença.

§ 2° Caso não tenha sido juntado aos autos o laudo de exame
toxicológico, o juiz, após ouvir as testemunhas, marcará outra data para a continuação da
audiência, no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 35. Caberá o seqüestro preventivo dos bens do indiciado ou
acusado se houver indicios veementes de sua proveniência ilicita.
Parágrafo ímico. O Ministério Público deve, desde logo, pedir o
seqüestro preventivo dos bens do indiciado ou acusado, podendo contar com efetivo
auxílio dos órgãos da Receita Federal e Instituições Financeiras Oficiais, a fim de ser
realindo minucioso levantamento de sua situação econômico-financeira.
Art. 36. O juiz determinará, na sentença, o confisco de bens de
valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico ilicito de entorpecentes e, ainda, o
perdimento dos bens que o condenado por infração aos arts. 12, 13, 14 e 15 desta Lei
tenha auferido ou adquirido em decorrência de sua atividade criminosa.
§ 1° Os bens havidos na forma deste artigo serão vendidos em
leilão ou utilizados em espécie, devendo o juiz criminal destiná-los com observância dos
seguintes critérios:
a) se a apreensão decorrer de atividade da Polícia Federal, metade
(112) será a ela destinada e a outra metade (112). ao CONFEN (Conselho Federal de
Entorpecentes);
b) se a apreensão decorrer de atividade das polícias estaduais,
m~ (112) será a elas destinada e a outra metade (112 ) ao CONFEN (Conselho Estadual
de Entorpecentes) que repassará pane aos COMENS (Conselhos Municipais de
Entorpecentes).
§ 2° É vedada aos Conselhos a urilinção dos bens apreendidos
para automanutenção, devendo os mesmos ser aproveitados na conformidade do art 46
desta Lei.

•

§ 3° Havendo risco de deterioração dos bens apreendidos ou

seqüestrados, o juiz criminal poderá providenciar o leilão durante o processo, ficando o
valQr apurado em depósito judicial, com atualinção monetária
§ 4° Sendo o réu absolvido, os bens seqüestrados, ou o valor deles

.
'"

apurado em leilão, serão a ele devolvidos .

'"
)(

'Oi

u

Art. 37. É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado

.....
Q)
Q)
.....

por infração aos arts. 12, 13, 14 e 15, a nacionalidade brasileira.
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Parágrafo único. I) juiz, traDsitl ida em julgado a sentença
condcnat6ria, oficiará ao Ministro da Justiça para o callcelamento da concesdo da
naturali z8 ç!o.
Art. 38. É passivel de expulsão, na ':arma da legislaçio especifica,

o estrangeiro que cometer crimes definidos nos arts. 12,13. 14 eiS desta Lei, desde que
cumprida a condenaç!o imposta, salvo se o interesse naci onal recomendar sua expulsIo
imediata.
Art. 39. O Juiz poderá suspender a execução da pena restritiva de

direito, aplicada ao usuário, na forma do art. 17 desta Lei, clesdc que:
I - cumprida mais de um quarto di . pena, o usuário, nesse periodo,
não tenha incorrido em qualquer das condutas previstas De sta Lei;

n - tenha cumprido, satisfatoriamc:ute, as exigências impostas pelo
Juiz como decorrência da condcnaçio;

m - não tenha sido condenado pc: a prática de crime doloso.
Art. 40. Revoga-se a suspensão ( a pena, se o liberado:

I - praticar qualquer dos delitos previstos nesta Lei;

n - for condenado, por sentença .rrccorrivel, por crime doloso;

m-descumprir as exigências impostas pelo Juiz.
Art. 41 . Se até o final do prazc I estabelecido para o cumprimento
da pena, não houver revogaçio da suspens!o, consideJ a-se extinta a pena e o cooocn·do

terá assegurado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condcnaçlo, voltando
imediatamente a g023l' dos beneficios da primariedade.
Art. 42. A suspens!o da pena poderá ser requerida pelo condenado

ou pelo Ministério Público.
CAPÍTULO VI

•
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 43. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os
bons costumes, o Governo Brasileiro poderá prestar 11 necessária cooperaçJo a outro Pais,

sem nenhum ônus, quando solicitado para:
I - produç!o de provas;

n - exame de objetos e IUgaJcs;

m - informação sobre pessoas e coisas;
N - presença temporária de pessoa presa, cuJal declaraç&s
tenham relevância para a decisão de uma causa;
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v - recebimento de testemunhas;
VI - outras formas de assistência permitidas pela legislaçio em
VIgor.
§ l° A solicitação de que trata este artigo será dirigida 10
Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, à apreciação do órglo Judiciário
competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de ~IL
§ 2° São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;

•

II - o objeto e o motivo da solicitação;

m-a

descrição sumária do procedimento em curso no pais

solicitado;
IV - especificação da assistência solicitada;

v -

a documentação indispensável ao esclarecimento da

solicitação, quando for o caso.
Art. 44. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, deve ser

mantido e instituído um sistema de comunicações apto a facilitar um intercâmbio rápido e
seguro de informações sobre o tráfico de entorpecentes e drogas afins com órglos
congêneres de outros países.

CAPÍTIJLO vn
DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 45. Todos os entorpecentes e drogas afins, utilizados nas

infrações previstas nesta Lei, deverão ser apreendidos, ressalvado o disposto no § 2° deste
artigo, bem como destruídos pela autoridade policial, mediante autorizaçãn judicial, na
presença de representante do Ministério Público, assistido por perito da área.
§ I° Documenta-se a ocorrência mediante termo anexado aos

autos do inquérito policial, ou, se for o caso, da ação penal.
§ 2° Para comprovar a materialidade da infração, a autoridade

policial deverá manter sob sua guarda, até o trânsito em julgado, quantidade suficiente da
substância entorpecente ou droga afim, devidamente especificada no termo previsto no
parágrafo anterior.
§ 3° Procede-se do mesmo modo quando se tratar de culturas

ilegais de plantas psicotrópicas, colhendo-se, apenas, quantidade suficiente à reaJizaç§o do
exame pericial, destruindo-se o restante, conforme § 2° do art. 7" desta Lei.

•

•
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Art. 46.

Todo e qualquer bem apreendido em decorrência de

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e utilizado em beneficio de
instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de dependentes e no
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, contJole, prevenção e repressão ao
crime de tráfico e uso dessas substâncias.
§ 1°

Após a apreensão, esses

judicialmente e entregues à custódia de órgãos Federais

l~ns
0'1

deverão ser depositados

Estaduais que atuem na área

de entorpecentes.
§ 2° O juízo competente para prccessar e julgar o delito poderá
autorizar o uso dos bens apreendidos, pelo fiel depositáric l, sempre que necessário para a
prevenção, fiscalização, controle e repressão dos crimes dl!finidos nesta Lei, ou para a sua
conservação, até o trânsito em julgado na sentença.

Art 47. A autoridade judiciária roderá decretar a quebra do sigilo
bancário e fiscal, quando tal medida se fizer neces::ária à investigação dos crimes
tipificados nesta Lei.

Art 48. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49. Revogam-se as dispos .ções em contrário, especialmente
as da Lei

0°

6.368, de 21 de outubro de 1976.

Sala da Comissão, em

06 de dezembro de 1995.

,

Deputado URSIC
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entorpecentes, colocando-.o não como um delinqüente comum. mas antes, como
alguém merecedor da especial atenção do Estado, garantindo-se o sigilo do
dependente que voluntariamente deseje se submeter à medida curativa.

Emendas oferecidas em Plenário
Sala da Comiss.c.o, em

de

de 1996.

Deputado J.... Aníbal
Líde r do PSDB

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão" vedada sua
condução à delegacia" integrante do § 1° do artigo 25, do
referido Projeto de Lei.

.3

JUSTIFICATIVA
Seria
absolutamente
inviável à
Autoridade Policial, que na maioria das vezes exerce suas
atividades na Delegacia de Polícia , ter vedada a condução da
pessoa surpreendida com pequena quantidade de substância
entorpecente, para consumo pessoal, em razão do dificil
enquadramento e avaliação para os mesmos, dentro da
legislação vigente.

... ,.

S]~.

'7"',

ARN(~F~t:E

Deputado
Vice-Líder/do PPB

'b" ,. , ,.

SÁ.

EMENDA MODIFICATI VA

Façam-se as seguintes modificações no texto do art. 12 do
Substitutivo:
[ - dê-se a redação que se segue à pena prevista no caput

do anigo:
"An. 12 ................................................. .
Pena - reclusão. de 3 (trés). 15 (quinze) anos e pagamento

de 50 (cinqúenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-mult. ... ;

11· renomeie-se o parágrafo imico para §

)0:

.. § l° Nas mesmas penas incorre quem:";

m - acrescente-se um parágrafo 2° ao artigo:
.. § 2° Se o agente é primário e comete o crime com a
finalidade exclusiva de conseguir plantas, substâncias ou preparações para o seu
conswno pessoal, ou obter recursos para consegui-los, o juiz poderá diminuir a
pena de 1/6 (um sexto) até y, (metade) ....
EMENDA MO DI FICATIVA

Dê-se ao art . IOdo Substitutivo a seguinte redação:
.. Art. 10. Quem uhlizar ilicitamente, para consumo
individual. plantas, substâncias ou preparações entorpecentes ou psicotrôpicos e
solicitar a assistência de serviço de saude do Estado ou particular para
tratamento, terá a garantia de anonimato

Parágrafo ÚIlICO. Os médicos. técnicos e as demais pessoas
do estabelecimento que assistam o paciente estão sujeitos ao dever de segredo
profissional não sendo obrigados a depor em juízo ou prestar infonnações aos
órgãos policiaiS sobre a natureza e evolução do processo terapêutico." .

J USTIFI CAT IVA

É interessante manter a pena mini ma da Lei atual, dando ao
juiz à fac uldade de diminui-la (§ 2°), nos casos menos graves. A prática tem
demonstrado que penalidade excessiva não tem surtido o efeito desejado .

De outra fonna, e necessária a inserção de uma causa
especial de diminu ição de pena ao infrator viciado que cometeu o crime para
sustentar a doença.

Sala das Sessões, em

de

...

.

'"

"

'õõ

()

Deputado J osé Aníbal

.....
(1)

JUSTIFICATIVA

(1)

-.....

.....

C"')

~

CIO

~

.....
o

$Z
~ .J

3 0-

~

Pretende-se, com esta emenda. reafinnar a mudança de
mentalidade quanto ao tratamento legal que se deve dar ao usuáric de

de 1996.

•
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Pena: r«luslo, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos e pagamento de
90 (noventa) a 420 (quaa.rocentos e vinte) dias-multa.

§ r Participar de grupo, organizaçlo ou associaçlo referido no
capul.
Pena: recluslo de 5 (cinco) a IS (quinze) anos e pagamento de

EMENDA MODIFICATIVA

SO (cinquenta) a : 60 (trezentos) dias-multa.
§ 3- Prestar colaboraçlo, direta ou indireta, aderir ou apoiar

Dê-se ao ano13 do Suhstinuivo a redação que se segue:

,

.. Art. 13 . Produzir, fabricar. possuir, importar, exportar.
financiar, transponar, oferecer. vef!der. distribuir. entregar a qualquer titulo,
guardar e fornecer, ainda Que gratuitamente, maquinismo, aparelho, instrumento.
objeto ou qualquer precursor. quer com finalidade de os utilizar para cultura,
produção ou fabricação ilícita de substâncias e preparações entorpecentes ou
psicotrópicas, quer sabendo que os precursores, substàncias, equipamentos ou

8JUpo. organizaç ia ou associaçlo referidos no caput.
Pena: reclw.lo, de 3 (Ires) a 10 (dez) anos e pasamenlo de 30
(trinta) a 300 (tre: :entos) di~multa..

§ 4° O Ministério Público poderá deixar de propor I IçA0 penal
·contra o participt ; que revelar espontaneamente a existência de organizaçAo prevista no

"put, pennitind) evitar I execuçlo de infraçAo e identificar outras pusoas em causa..

materiais serão utilizados com tais finalidades

caso em que prolllOverá o arquivamento da investigação respectiva.

Pena: reclusão de 3 (!rés) a 12 (doze) anos e pagamenlo de
40 (quarenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

quando, na hipól esc do parágrafo anterior, houver a propositura da açAo penal

§ 5° O juiz, na sentença, poderá deixar de aplicar a pena

Parágrafo (mico. Aplica-se a este anigo o di sposto no § 20

do ano23 .".
Art. 20. O juiz pode reduzir pela metade a pena de quem. como

autor ou panici

de uma das infrações numeradas nesta Lei e antes do oferecimento da

denúncia, tiver pennitido ou facilitado o recolhimento de provas decisivas para a

JUSTIFICATIVA

o

)C

identificação de s outros responsaveis ou, antes da sentença, tiver permitido ou facilitado

Substitutivo awnenta bastante a penalidade que vem

a sua prisão."'

prevista na Lei de Tóxicos ora Vigente . Mais acertado é manter o atual limite
mínimo da pena e aumentar a pena máxima. de dez para doze anos. Com isso, dáse, também, ao julgador uma maior flexibilidade . Outrossim, busca-se uma
abrangência maior do ripo,
criminalmente relevantes .

elencando-se

no

mesmo

outras

JUSTIFICATIVA

condutas
Em razão da dificuldade em se identificar a associação
criminosa, in rroduziu-se na emenda o incentivo à delação, a exemplo da Lei nO
9.034, de 3 de maio de 1995, que "dispõe sobre a ulilização de meIOS

Sala das Sessões,

de

de 1996.

operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações
criminosas" .

Deputado Jo~é Aníbal
Lider do PSDB

Sala das Sessões,

de

de 1996.

Depu tado José A n íbal
Lider do PSDB

•

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA MOD IFICATIVA
Dê-se ao texto da pena do § r do art. 15 do Substitutivo a
Dê-se ao ano 14 e ao art. 20 do Substitutivo as seguintes
redações:

"An. 15 .
.• Art.

14.

Promover,

fllildar

ou

fmanciar

grupo.

organização ou associação de: mais de três pessoas que, aruando concenadamente ,

vise: a praticar, reiteradamente ou não, algwn dos crimes previ stos nesta Lei .
Pena: reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos e pagamento
de 80 (oitenta) a 400 (quatrocen tos) dias- muha.

§ 1° Chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação
referidos no caput

redação c ue se segue:

§ 2°
Pena: delenção de I (um) a 4 (q uatro) anos e pagamenlo
de 50 (clnqüenla) a 100 (cem) dias-multa."
JUSTIFICATIVA

o parãgrafo trata da hipótese de receptação cu lposa . PrevI!
e

o dispod tivo, para o delito, pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, pena esta que

102

maior que a pena de homicídio culposo c que a do furto. Para c.orrigír essa
distorção se está propondo a presente alteração que comina para a receptação
culposa a pena de I (um) a 4 (quatro) anos de detenção.

Pena: medida educativa e pagamento de 30 a 60 dias-

multa.
§ l° Recusa ou descumprimento injustiftcado da medida
educativa aplicada:

Sala das Sessões.

de

de 19%.

Pena pagamento de 30 a 60 dias-multa.
§ 2° Nas mesmas penas incorre quem:
I - adquire, detém, guarda. tem em depósito. transporta ou
traz consigo, para consumo pessoal. inalante quimico tóxico;

Deputado José Aníbal
Líder do PSDB

1I- ceder, eventualmente e sem objetivo de lucro. pequena
quantidade de substância entorpecente ou droga afim a pessoa de seu estre ito

relacionamento, para juntos conswnirem.

§ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido crim e
previsto neste artigo, era, ao mesmo tempo da ação, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de detenninar-se de acordo com esse
entendimento, em razão de dependência grave. comprovada pericialmente.
impondo-se-Ihe tratamento ambulatorial ou outro adequado.".

.

JUSTIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao Art. 16 do Substitutivo a seguinte redação:

.. An. 16. Prescrever ou ministrar, culposamente. o médico,

...

dentista. fannacêutico ou profissional de enfermagem, plantas, substâncias ou
preparações entorpecentes ou psicotrópicas, em dose maior que a necessária ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

C1>

"

"
·Oi
u

.....
(1)

Pena: detenção, de um a três anos e pagamento de 15
(quinze) a 100 (cem) dias-multa.

(1)

-

.....
M

r--

N

"r""
00 "r""

.....

Pretende-se com esta emenda reafinnar a mudança de
mentalidade quanto ao trntamento legal que se deve dar ao usuário de substâncias
entorpecentes. colocando-o não como um delinqüente comwn. mas, antes. como
alguém que deve receber wn tratamento legal diferenciado.

Sala das Sessões .

de

de 1996.

Parágrafo umco . O juiz comunicará a condenação ao
conse lho federal da categoria profissional a que pertença o agente do crime.".

o

~Z

i..J
.30..

JUSTIFICATIVA
Deputado José Aníbal
Líder do PSDB

Houve o acréscimo da menç40 ás plantas e aumentou-se
significativamente a pena dos chamados profissionais de saude que mal agirem
no exercício de seu mister. Acrescentou-se, também, a comunicação ao Conselho
Federal (não prevista no Substitutivo).

Sal. das Sessões,

de

d. 1996.

Deputado José Aníbal
Llder do PSDB
EMENDA MODIFICATIVA
004 -2 • (NOVI95)

Dê-se nova redação ao C2put e aos incisos V e VI do art .
19 do Substitutivo e acrescente-se ao anigo os incisos VII a X. com os textos

I' !

seguintes:
.. Art. 19. As penas previstas nesta Lei são aumentadas de

um quarto até metade se:

I

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 17 do Substitutivo a seguinte

v .

redaç~o:,

.. An. 17. Semear, cultivar, produzir, adquirir. deter,
guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal,
plantas. substàncias e preparações entorpecentes ou psicotrópicas. sem
autorização ou em desacordo com detenninação legal ou regulamentar.

a infração tiver sido cometida em instalações de
serviços de tratamento de consumidores de drogas. de reinserção social. em
estabelecimento penal. em unidade militar, em estabelecimento policial. em
estabelecimento de educação ou em outros locais onde os alunos ou estudante s se
dediquem i prática de atividades educativas, esportivas ou sociais. ou nas suas

imediações;
VI - se há uso de violência. grave ameaça ou emprego de

umas;

•
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vn - o agente utilizar a colaboração, por qualquer forma.
de menores de 18 (dezoito) anos ou de quem tenha. por qualquer causa,
diminuida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação;

VIII - as plantas. substâncias ou preparações forem
distribuídas para grande número de pessoas:

sociedade. I . proposü;ão contribuirá lambem para acabar com ::t In versão de
vaJores que :omeça a tomar vulto em todas as camadas sociais à medida que a
pennissivida le às drogas substitui o horror que estas causavam.
A supressão proposta do parágrafo único do an 9° do
Substitutivo deve-se ao fato de ter-se transcrito o texto desse dlSPO!) uivo no
paragrafo Ur ico do artigo proposto.

LX - o agente obteve ou proc urava obter avultada
compensação econômica;

,
,

x - o agente panicipar em outras atividades criminosas
organizadas de âmbito internacional.".
Sala das Sessões,

de

do 1996

JUSTIFICATIVA
Deputado José Aníbal
lid er do PSDn

A Emenda visa acrescentar outras condutas como causas

especiais de aumento da pena, oferecendo ao juiz maior flexibilidade na
aplicação da sanção.

Sala das Sessões,

de

de 1996.

Ji

Deputado José Aníbal
Lider do PSDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao ano21 a rcdnçdo que se segue e acresccnlc-se um
novo artigo 2! ao Capitulo 111 do Substitutivo, renumcranoo.sc os demais:

lo
EMENDA MODIFICATIVA

Inclua-se onde couber, no Capitulo 111 do Substitutivo, um
artigo com a redação que se segue, suprimindo-se o parágrafo linico do art. CJO do
Substitutivo:
... An. Consentir no uso de drogas, sob controle nos tennos
desta Lei, em estabelecimentos tais como hoteis, bar, restaurante, clube, circo.
discoteca. recinto de espetáculo ou·qualquer ourro aberto ao publico ou utilizado
pelo publico, ou seus anexos, dos quais sejam proprietários. gerentes. diretores
ou que explorem a qualquer titulo.

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e
pagamento de 50 (cinquenta) di as-multa.
Parágrafo úni co. No caso deste artigo, a aUloridade
judicial poderá aplicar ao estabelecimento as seguintes sanções:

" Art. 21 . São inafiançáveis e Insuscetíveis de :mISl1a,. graça
e indulto os (rimes previstos nos arts. 12, 13, 14, caput. c 15 desta Lei.
§ I° A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei n"
7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos no caput deste artigo,
terá o prazo le 30 (trinta) dias, prorrogável por igual periado em caso do «trema
e comprovac a necessidade.

§ ZO A pena por cnmes previstos neste amgo será
cumprida in cialmente em regime fechado.
An. 22. Nos casos em que couber fiança., proceder-se-a na
fonna previ ila no Código de Processo Penal, co.bendo à autoridade policial, ao
concedê-Ia . tu negá-Ia, fWldamentar a decisão.

§ l° O valor da fiança não será inferio r
mínimo e n :m superior a cem salários minimos .

.1

um saláriO

§ 2° A fiança concedida pela autoridade policial devera
ser judicial nente homologada, ouvido previamente o Ministerio Pública. ocasi.io
em que pc derá ser revogada ou ter o valor modificado. Da dff.ido rllher.i
recurso em sentido estrito na fonua do art. 58 1, VI, do CPC

§ 30 Cabendo fiança e tratando-se de agenlc menor de 21
(vinte e un i) anos que :lão tenha condi ções de prestá-Ia, a autoridade poliCiai
dctenninar. L o seu recolhimento domiciliar na residência dos pais. parentes ou de
pessoa idé nca, os quais assinarão tenno de responsabilidade. observado o
disposto n< parágrafo anterior.".

I· multa;

JUSTIFICATIVA

lI · suspensão provisóri a de atividades e multa;

III - interdição definiti va.".
JUSTIFICATIVA

A emenda visa a pennitir a progressão de regime pnslonal.
tomando ) 5 delirbs previstos no di spositivo insuscetíveis de amstla, graça ou
indulto e cria as necessárias regras para a prestação de fiança nas demaiS
infrações.

É preciso que haja na Lei a previsão de penalidade para os
proprietários, gerentes ou diretores de estabelecimentos como hotéis, pensão, bar,
restaurante, clube, circo, discoteca, recinto de espetáculo ou qualquer outro
abeno ao público ou utilizado pelo público, a fim de que se acabe com a
conivência existente com o uso de drogas, pois como vem sendo reiteradamente
afinnado, o combate ao uso de entorpecentes há de ser praticado por toda a

Sala das Sessões,

de

Deputado José Aníba l
Líder do PSDB

de 1996

Lote: 69

Caixa: 94

PL N° 1873/1991
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thegada do usuário à delegacia. e este , tão logo conclua o seu depoimento. sera
liberado sem lavratura de flagrante e sem pagamento de fiança ....

12.

m - Renurncre-sc

o atual § 4° para § 5°, dando-lhe a

seguinte redação:
"§ 5° A desobediên cia por parte da autoridade pol icial ao

EMENDA MODIFICATIVA

disposto no caput. § l° e § 4° deste artigo constitui crime punido com pena de
detençllo de 6 (seis) meses a 2 (doi s) anos e pagamento de 30 (trinta) a 60
(sessenta) dias-multa.

Dê-se ao art. 23 do Substitutivo a seguinte redaçólo:
to

.,

Art. 23 . Os registros, documentos ou peças de

informação, bem como os autos de prisão em flagrante e os de inquérito policial
para a apuração dos crimes definidos nesta Lei, serão mantidos sob sigilo.
ressalvadas, para efeito exclusivo de atuação profissional, as prerrogativas do
juiz, do Ministério Público, da autoridade policial e do advogado. na Connil da

JUSTIFICATIVA

legi slação especifica.

§ 1° Recebida a denúncia, ficará a critério do juiz a
manutenção do sigilo a que se refere este artigo.

§ 2· É vedada a divulgação dos valores das drogas
apreendidas, pelos meios de comW1icação." .

A modificação proposta por esta emenda refere-se fi
condução do usuário detido como pequena quantidade de drogas à delegacia para
que lá preste depoimento. Tal procedimento é importante para pennitir que as
autoridades policiais possam, em um primeiro momento. obter infonnações sobre
o agente que lhe forneceu a droga para consumo. pennitindo que haja pronta ação
do aparelho policial na busca do traficante. As demais alterações visam a evitar
que, em face da modificação apresentada ao parágrafo primeiro, O procedimento
policial, em relação ao usuário. se afaste do espirilO que penneia o proj eto que é
de dar tratamento diferenciado entre o usuârio e o traficante.

Sala das Sessões,

de

de 1996.

JUSTIFICATIVA

A redação da emenda visa esclarecer no texto o livre
exercício profissional do advogado e a plena atuação funcional da autoridade
policial, órgão do Ministério Público e magistrado dando a este a decisão sobre a

Deputado José Aníbal
Lider do PSDB

manutenção do sigilo.

de

Sala das Sessões,

de 1996.

Deputado José Aníbal
Lider do PSDB

EMENDA MODIFICATIVA

" I~

Inclua-se onde couber, no Capirulo IV do Substitutivo.
após o art. 28, dois artigos com as redações que se seguem, renumerando-se os
demais e suprimindo-se o art. 47 do Substitutivo:

.. Art. Em qualquer fase da persecução criminal relativa
aos crimes previstos nesta Lei, são pennitidos, além dos previstos na Lei nO
9.034, de 03 de maio de 1995, mediante autorização j udicial, os seguintes
procedimentos investigatórios:

EMENDA MODIFICATIVA

Façam-se as seguintes modificações no artigo 25 do
Substitutivo:
I - Dê-se ao § lOdo anigo a seguinte redação:

I - infiltração de policiais nas quadrilhas. grupos ou
bandos, com o objetivo de colher, em caráter sigiloso, informações sobre as
operações desenvolvidas no âmbito dessas associações:

segue:

n : a não atuação policial sobre os portadores de
substancias entorpecentes ou psicotrópicas e precursores que entrem, saiam ou
circulem no território brasileiro. com a finalidade de proporcionar. se ror o caso.
em colaboração com o país ou países de origem. destinarmos e eventuais países
de trânsito, a identificação e responsabilização de maior número de participantes
nas diversas operilções de tráfico e distribuição, sem prejuízo de exerc/cio da
açAo penal pelos fatos aos quais a lei nacional é apl icável.

" § 4· O depoimento a que se refere a parte final do § I·
deste artigo devera ser tomado, pela autoridade policial, imediatamente após a

concedida. desde que:

.•' § 10 Em se tratando de usuârio surpreendido com

a

substância entorpecente, para consumo pessoal, o mesmo será conduzido
autoridade policial para prestar depoimento, após o que serâ imediatamente
liberado.".

II - Acrescente-se um novo § 4° com a redação que se

§ I·

Na hipótese do inciso li, a autorização será

t i
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a) seja conhecido detalhadamente o itinerário provável dos
portadores e a identificação suficiente destes;

apresentá-Ia, ou ranfic ri o arquivamento ou a remissão, que só entio ni o podcri.
ser recusada pela autol idade judiciária.

b) seja garantida pelas autoridades competentes dos países
de origem ou trânsito a segurança contra riscos de fuga dos suspeitos ou de
extravio das substàncias transportadas;

§ 4° Se, por qualquer razão, o representante do Ministerio
Público não requerer o arquivamento ou conceder remissão, requisi tará outras
diligencias reputada . imprescindíveis ou oferecerá denúncia, arrolando
testemunhas até o má: imo de 5 (cinco).

Art. Para o fim da persecução criminal, inclusive para os
procedimentos investigatórios previstos no artigo anterior, o Ministério poderá
representar à autoridade judicial para que autorize:

I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais,
bancárias, financeiras, eleitorais, dentre outras;
11 - a colocação, sob vigilância, por período determinado.
de contas bancárias;

,

IIJ - o acesso, por período determinado. aos sistemas

§ S· Para efeito da lavratura do auto de prislo em
flagrante e do ofereci mento da denúncia. no que tange à. materialidade do delito,
bastará laudo de com tataçAo da natureza da substância, finnado por perito aliciaI
ou, na falta deste, por pessoas idôneas escolhidas de preferência entre as que
tiverem habilitação tt cnica.
§ 6° Quando o laudo a que se refere o parãgrafo anterior
for subscrito por t erito oficial. não ficara este impedido de participar da
elaboração do laudo defini tivo.".

infonnatizados das instituições financeiras ;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações
telefônicas, por penado determinado, observado o disposto no capitulo lI, da Lei
nO9.034/95, no que for compatível. ...

JUSTIFICA TIVA

A emenda visa a incluir no texto do substitutivo
mecanismos modernos e eficientes de investigação. notadamente em relação ao
crime organizado.

Sala das Sessões,

de

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a dar ordem ao Ilrtigo 29, lendo em vista as
novas proposlas t!' ;ompatibilizar o disposi tivo processual com o instiluto da
remissão ministeria . Tem, ainda. por escopo desburocratizar a prova pericial
indispensável ao of .:recimento da denúncia e à formação do convencimento do
julgador.

Sala das Sessões,

de

de 1996.

de 1996.
Dep uta do JosE Aníbal
Uderdo PSDB

Deputado J osé Aníbal
Líde r do PSDB

16
EMENDA MOD IFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 30 do Substitutivo a seguinle rcdaçAo:
Dê-se ao ano29 do Substitutivo a seguinte redação:
.. Art. 29. Recebidos os autos do inquérito policial em
juízo, deve ser aberta vistas ao Ministério Público, para. no prazo de 10 (dez)
dias:

I - requerer o arquivamento dos autos do inquérito;
11 - requerer a remissão;
1II - requisitar as diligências que entender necessárias;
IV - ofer.ecer denúncia.
§ l° Requerido o arquivamento dos autos ou a remissão.
pelo representante do Ministêrio ..público, mediante pedido fundamentado. que
conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciâria.

§ -r Deferido o arquivamento ou a remissão, a autoridade
judiciária dctenninará, no último caso, o cwnprimento da medida educativa.
§ 3° Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos

autos ao Procurador-Geral de Justiça. mediante despacho fundamentado. e este
oferecerá denúncia, designará outro membro do Ministério Público para

• An. 30. Recebida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e
quatro) horas, {rdenará a requisição ou a citação do rê u e design .... di. e hora
para o interrog Itório, que se realizará dentro dos 5 (cinco) ou 30 (trinta) diu
seguintes, confi Irme esteja o réu preso ou não, respectivamenle.

§ l° Se o réu não for encontrado nos endereços COfaSlanln
dos autos. o jl iz ordenam sua citação por edital, com prazo de S (cinco) dias.
Neste caso, os )razos correrão independenlemente de inlimaçilo
§ 2° No interrogatório, sendo o réu acusado dos crimes
previstos no art. 40 e seu parágrafo único, o juiz indagará sobre eventual
dependência e. em caso de resposta positiva., sobre seu propósito de se tratar
convenientemc nte, advertindo-o para as conseqüências de suas declaraçOes ....

JUSTIF ICATIVA

A emenda visa a aprimorar o lexto do substitutivo,
reduzindo o prazo da audiência de interrogatório. no caso de réu pIUO. c
dilatando-o. I lO caso de estar solto, bem como eliminando 8 necessidade de trfs
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visitas do Oficial de Justiça pon .f.~onttar o acusado. A primeira medida intentll
compatibilizar mel)IOf a demandá fureMe e . ..gunda, .vit... dispêndio de tempo
e reçUlSOS pUblicos desnecessariamente,

S.I. das Sessões,

de

1#

de 19%

beput.d~ José A"ib.1
Lido< do PSDB
EMENDA MODI FICATIVA

Dê~se aos arts . 32. 33 e 34 do Substitutivo as seguintes

redações:

JI

.. Art. 32. Findo o prazo previsto no artigo anterior, o j uiz
imediatamente decidirá a respeito de matéria preliminar e das diligências
indispensáveis ao julgamento do feito c designara.. para um dos 30 (trinta) dias
seguimes. audiência de instrução e julgamento, notificando·se o rtu c as
testemunhas. intimando· se o defensor e o Ministério Púb lico. bem como
cientificando a autoridade policial e os órgãos dos quais dependa a remessa de
peças ainda não constante dos autos.

EM ENDA MODIFICATIVA

lncluam·sc onde couber, no Capitulo V do Substuutivo,
após o

ano 30, dois artigos com as redações que se seguem. suprim indo-R os

arngos 40 a 4 2 e renwnerandcrse os demaiS:
., Art.

oferecer

3

Na hipotesc de crime previstu

llO

artigo 17. ao

denúncia o Ministéri o Público poderâ requerer a suspensão do

processo pelo prazo de

dOIS

a quatro anos. desde que o acusado. ao ser

interrogado. manifeste propósito de realizar tratruncnto ou de não mais se uliliar
de substància entorpecente. nlo esteja sendo pr<K:essado ou não tenha sido
condenado por outro crime. presentes, no que couber, os de mais requisitos
previstos no art . 77 do Código Penal.

An . .33. Caso haja necessidade de exame de dependência
toxicológica. o Juiz dará oportunidade às partes para apresentação dos quesitos.

em cinco di as, a contar do final do prazo previsto no an 31 , se não houver
matma pre::liminar, ou a contar do decisão sobre a maténa preliminar, designando
a 3udiêncla de instrução e julgamento para um dos 4S (quarenta e cinco) dias
seguintes. dncnd o o laudo ser juntado aos aulos ate à dat::! da audiênCia.
An . 34 . Na audiênCia de IIlstrução e Julgamento. após a
mqumção das testemunhas. será dada a pala\Ta. sucessivamentc . ao MlIl lslcn o
Público c ao defensor do rt~ u. pelo tempo de:: 20 (\1ntc) minutos para cada um.
protTogavel por mais 10 (dez), a critério do Jwz que. em segUIda. profenra
sentença.

§ 1° Na hipótese prr:vista no caput deste arrigo. " defesa
dr:verâ manifcstat·se a respeito. dizendo se concorda com o pedido de suspensão.

§ 2° Se o réu. ao ser interrogado. manifestar propósito de
real izar rrntamento ou de não mais utilizar substància ento~cnte, a defesa

poderá requerer a suspensao do processo, sendo a respeito ouvido o Ministcrio
PUbl ico

§ l° Se o juiz não se sentir habilitado a Julgar de imediato a
causa. ordenara que:: os autos lhe sejam conclusos para. no prazo de S (ClOCO)
dias, proferir a sentença.

§ 3° Octcnninada a suspensão do processo. na própna

§ 2° O juiz, observando o di sposto no art. 77 do C';,lIgo

audiência o réu asswnirá compromisso de se tratar o u de não rcHtrar o uso de

Penal c as regras para a suspensão do processo contidas nesta Lei. pode::r:i

sllbstância entorpecente, sendo advertido de que, em caso de não honrar o

suspender a execução da pena. determinando. se for O caso. a sujeição do Réu

compromisso. o feito terá seguimento. sujeitandO-SI! a ser submetido a exame

tratamento ou a internação em cstabeleclmento hosp italar adequado."

previ sto no parágrafo linico do art. S1 . O Juiz poderá especificar outeM condições
e medidas educativas a que ficam !t ubordmadas 3 suspensão. desde que
adequadas ao fato c oi situação pessoal do acusado.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda procura compatibil izar os dI spositivos

An . As condlçõcs e as medIdas educahvas aplicadas po r
força da remlsSólo ou da suspensão do processo poderão ser rCV1stas
judicialmente. a qualq~CT tc~po, mcchante pedido e'<press.o do {Isente . seu

processuaIs da Lei com as regras gerais do processo J>(nal. alentando para a

defensor, ou do Ministério Público.".

processo.

peculiaridade do delito. bem como ensejando maior celeridade na traJnllação do

J USTIFICATIVA

A emenda visa a introd uzir ·a suspensão do processo.
institulO

Sala das Sessões.

de

já existente n. l.i 9.099/9S, que possib ilita o não processamenlo

mediante condições aceitas pelo inmtor.

.'"

Sal. das s.osS<ks,

;,;
.;;;

"u

de

~
O)
O)

!:. ~

C")~

~~
~

o

$%

i J

,3 0-

3

Deputado José Aníbal

Líder do PSIU'

clt 1996.

D.putado José An ibal
Lider do PSDB

de 1996.

•
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Além disso, tendo em vista que os bens apreendidos e
adquiridos com f rodutos do tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas
constituirão recu ·sos do FUNCAB, é interessante que este FWldo seja

mencionado no te::to da Lei.

EMENDA MODIFICATIVA

Sala das Sessões,

de

de 1996.

Dê-se ao art. 35 do Substitutivo a seguinte redação:
.. Art. 35. O Ministério Publico poderá requerer, como
medida prevcmiva. o seqüestro ou indisponibilidade de bens. direitos e valores,
quando houver indícios da ocorrência das hipóteses previstas nos am. lS c 46

desta Lei.

)

Deputado José Aníbal
Líder do PSDB

Parágrafo único. Incumbe ao acusado durante a instrução.
ou ao interessado em incidente especifico. provar a origem lícita dos bens
produtos e direitos referidos no caput deste artigo ... ,
JUSTIFICATIVA

A emenda busca apcrfeiçollf a redação do caput e do
parágrafo do

ano35 do Substitutivo e criar disposirivo invertendo o ônus da prova

quanto a licitude da origem dos bens, atribuindo-o

Sala das Sessões,

110

acusado ou

de

110

interessado.

de 1996.
EMENDA MODIFICATIVA

Deputado José Anibal
Líder do PSDB

Dê-se ao caput do

ano 43 do Substitutivo a seguinte

redação:
" Art. 43 . Preservadas li soberania nacional , a ordem
pública e os bons costumes, o Governo Brasileiro, observadas as disposições da
Convenção das tlações Unidas de 1988 contra o tráfico ilícito de entorpecentes e
de substàncias p ,icotrópicas. prestará cooperação a o utro pai s. sem Õnus. quando
solicitado para: . .

lOO4· 2 • (NOIJJ95)

JUSTIFI CA T1VA

Zo

Visa a emenda a inclusão de menção expressa li Convcnção
das Nações Unic as de 1988 contra o tráfico llicito de cnlorpecentcs.

Sala das Sessões.

de

de 1996.

EMENDA MOD IFICATIVA

Dê-se aos parágrafos 1° e ~ do art . 36 do Substitutivo as
seguintes redações. suprimindo-se os parágrafos 3° e 4°:

Deputado J osé Anibal
Líder do PSDB

" Art. 36 ................................... ............ .
§ I ° Os bens, va lores, produtos e direitos de que tratam
este artigo constituirão recursos do Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate
às Drogas de Abuso - FUNCAB, criado pela Lei n' 7.560, de 19 de dezembro de
1986, que poderá ve ndê-l os leilão em público.

§ 2° Antes do trànsito em julgado da sentença, os bens,
produtos e direitos referidos no parágrafo anterior, ficarão sob a custódia do
FUNCAB que poderá autorizar seu uso ou sua alienação, sempre que haja risco
de perecimento ou for onerosa sua conservação, preservado o direito de
indenização se for O caso de restituição.".

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao ano 46 do Substltul1vo a seguinte redação.
suprimindo-se o § 3° do art . 45 do Substitutivo:

JUSTIFICA TIVA
Procuro~-se explicitar melhor as hipóteses em que o juiz

detenninará a perda de bens e direitos e favor da UniJo.

.• Art. 46. Nos casos de cnmes previ stos n3 prese nte lei. as
substãncias en orpecentes. psicotrópi cas e precursores apreendidos, serão
colocados imedl atamente sob lacre.
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Os lacres serão confeccionados de maneira a
prevenir qualquer desvio fraudulento das plantas ou substâncias. Cada lacre será
nwnerado e levará sobre a embalagem ou sobre wna etiqueta nela integrada a
descrição das plantas e substâncias que encerra, com indicação da sua natureza e
peso, bem como, se for o caso, do número de embalagem em que as ditas plantas
ou substâncias estão contidas.
§)O

§ 2° A autoridade policial lavrará auto circunstanciado da
apreensão, especificando a data., o lugar e as circunstâncias da apreensão,
descrevendo as plantas e substâncias apreendidas, o seu peso e o modo de
pesagem utilizado, bem como, se for o caso, os testes efetuados e os seus
resultados. Indicará, ainda. o número de lacres realizados, onde os objetos
lacrados ficarão depositados, além de outras anotaçõcs consideradas necessárias.

cn&orpeCentes. colocando--o nio como um delinqüente comwn, mas antes, camo
alguém merecedor da especial atenção do Estado,> que lhe fornecera os meios
pua livrar-se do vício, quando estiver sob a custódia de casa prisiona1.

Sala das Sessões,

de

de 1996.

Deputado José Aníbal
Líder do PSDB

O auto e os lacres serão assinadas porJ.Oda..s as pessoas que participaram da sua
confecção ....

(

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a criar mecanismos administrativos
especificas à guarda das substâncias apreendidas, dada a necessidade da
disciplina desta ações.

EMENDA ADITIVA

.

Inclua-se onde couber, no Capirulo !lI do Substlrutivo. um
artigo com a redação que se segue, renumerando-se os demais:

lO

"Art. Na fixação da pena. além do dispoSlo no art . 59 do
Código Penal, o juiz apreciará a gravidade do crime. a natureza e a quanridade
das plantas, substâncias ou preparações envolvidas na prática do ilícito. o local
ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da
prisAo, podendo reduzir a pena de um sexto a um terço.".

a>

...
)(

u

Sala das Sessões,

.....

de

de 1996.

cn
cn

-,...

11)

CIO

~

.....
M

.....
o

~

JUSTIFICATIVA

Deputado José Aníbal
Líder do PSDB

~ Z

É um instrumento colocado à disposição do juiz a fim de
julgar mais adequadamente o infrator de menor periculosidade.

i ..J
.3 0..
Sala das Sessões,

de

de 19%.

Deputado José Aníbal
Líder do I'SDB

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber, no Capítulo III do Subslirutivo, após
o anolI , um artigo com a redação que se segue:

.. Art. Ao dependente de tóxicos que, em razão da prática
de qualquer infração penal. se encontrar em cumprimento de pena privativa de
liberdade ou medida de segurança, será dispensado tratamento em ambulatório

interno do sistema penitenciârio res~ectivo.

)6
EMENDA ADITIVA

Parágrafo único. Enquanto não instalados os ambulatórios
a que se refere o caput, o tratamento será realizado na rede de saúde.".

JUSTIFICATIVA

Pretende-se, com esta Emenda, reafinnar a mudança de
mentalidade quanto ao tratamento legal que se deve dar ao usuário de

Inclua-se onde couber. no Capirulo 111 do Substitutivo, um
artigo com a redação que se segue, renwnerando-se os demais:
É isento de pcna o agenle que. em razão de
" Art.
dependência. ou sob efeito de substância entorpecente ou psicotrôpica.
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão.
qualquer que tenha sido a infração penal praticada. inteiramente incapaz de
CIltendcr o caráter ilícito d'O fato ou de detenninar-se de acordo com esse
entendimento.
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Parágrafo único . A pcna pode ser reduzida de 1/3 (um
terço) a 213 (dois terços). se, por qualquer das circunstàncias previstas neste

artigo. o agente não possuía. ao tempo da ação ou da omisslo, a plena çapacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de detenninar-se de acordo com esse

entendimento," .
EMENDA ADITIVA
JUSTIFICATIVA

Acrescente-se, onde couber. após o art . 12 e antes do art .

20, do Substitutivo, I m artigo com a redação que se segue. renumerando-se os
A emenda visa a adaptar a lei de entorpecentes à isençlo de

demais:

pena nos casos de inimputabilidade do agente, na fonna constante do Código
Penal

.. Art.

Instigar ou induzir alguém a praticar crimes

previSIOS na presente ei ou prestar-lhe auxilio para que o faça :
Sala das Sessões,

de

de 1996.

Pena - a cominada ao crime instigado. induzido ou
auxiliado. se este se consuma; a cominada ao crime instigado. induzido ou
auxiliado. diminuída , lc wn a dois terços se este é apenas tcnlado .".

JUSTIFI CATIVA
Deputado José Aníbal
Lider do PSDB
A criação desse novo tipo penal resulta da análise da
realidade fática, na qual encontramos, com habitualidade, diversos agentes que se
utilizam de inlennedil rios para efetivarem suas atividades ilícitas. instigando-os.
induzindo-os ou auxil ando-os no cometimento de crimes previstos nessa lei.
Sala das Sessões, em

de

de 1996.

Deputado José Aníbal

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber, no Capítulo III do Substitutivo. wn

artigo com a redação Que se segue, renumerando-se os demais: .
.. Art.

Sem prejuízo do disposto nos anigos 91 e 92 do

Código Penal, são efeitos da condenação. e terão e duração correspondente à
pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser motivadamente declarados na
sentença:
[ - a suspensão do exercicio de direitos políticos;
II - a interdição de saída do lerritório nacional e a
apreensão do passapone:
lU - a interdição de condução de veiculos motorizados.
terrestres, marítimos e aéreos. e a apreensão da respectiva licença ....

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

A :rescente-se um artigo ao Substitutivo. logo após o artigo

Além do contido nos artigos 91 e 92 do Código Penal, a
emenda objetiva ampliar os efeitos da condenação nos crimes previstos nesla lei
aos quais sejam cometidas penas privativas de liberdade.

17, com a seguinte rcda,:io. renumerando-se os demais:

.. Art.

As medidas educativas a que se refere a presenle

Lei sio as seguintes:

l

I - advertência:
I - prestação de serviço à comunidade:
Sala das Sessões,

de

de 1996.

I I - inserção e tratamento para dependente s de tóxicos em
regime ambulatorial ou I:m estabelecimento hosp italar adequado:
I" - suspensão, por seis meses. no minimo. da habilitação

para conduzir qualquer l spécie de veiculo:
Deputado José Aníbal
Lider do PSDB

, . - suspensão. por seis mese s, no mínimo. de licença para

pone de arma.
Parágrafo único. A medida educativa de advertencia.
prevista no inciso I do (aput deste artigo somente poderá ser aplicada ao agente

uma única vez.. ...
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;1;

'"

JUSTIFICATIVA

)(

.;;;
U

....

Esta emenda se faz necessária em face do estabelecimento
da pena de medida educativa, no art . 17 do Substitutivo.

O')
O')

-....
....

,...M

(O

Sala das Sessões.

'!"'"

00 '!"'"

<D

Deputado José Aníbal
Líder do PSDB

~ -'

.3 0.

)0

§ r Não havendo peritos oficiais, os exames serio feitos
por médicos nomeados pelo juiz. que prestarão compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo.

o

'" Z

§

Verificada a recuperação. será esta comunicada ao
juiz que. após comprovação por pencia oficial e ouvido o Ministério Público.
detenninará o encclTi!lt1ento do processo.

de 1996.

de

ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilicito do fato ou de
detenninar-se de acordo com esse entendimento, ordenará seja o mesmo
submetido a tratamento médico .

§ )0 No caso de o agente frustar. de algwn modo o
tratamento ambulatorial ou se vier a ser novamente processado nas mesmas
condiçõcs do caput deste artigo. o juiz poderá dctenninar que o tratamento seja
feito em regime de internação hospitalar. em estabelecimento hospitalar
adequado.
Art, No caso de processo instaurado contra mais de um

réu, se houver necessidade de realizar-se exame de dependência. far-se-á sua
separação no tocante ao réu a quem interessa o exame, processando-se este em
apartado. e fixando o juiz pnlZO até 30 (trinta) dias para a sua conclusão ....
EMENDA ADITIVA
JUSTIFICATIVA

Inclua-se onde couber no Capitulo IV do Substitutivo dois
anigos com as redações que se seguem, renumerando-se os demais:

.. Art. O processo e o julgamento dos crimes previstos
nesta Lei caberão á Justiça Federal. em caso de cooperação internacional entre os
agentes do crime, ou quando este se estenda, na sua prática e nos seus efeitos. a
mais de um pais. Serão competentes as justiças estaduais, com interveniência dos
respectivos Ministérios Públicos. se o lugar em que tiver sido praticado o crime
for municipio que não seja sede de vara da Justiça Federal, com recurso para o
Tribunal Regional Federal pertinente.
Art. Nos casos de conexão e continência entre os crimes
definidos nesta Lei e outras infrações penais, o processo será o previsto para a
infração mais grave, ressalvados os casos de competência do júri e das jurisdições
especiais. Facultar-se-á a separação dos processos nas hipótese do art . 80 do
Código de Processo Penal e quando o processo da infraç!o mais grave possa
prejudicar o defesa ou os objetivos de celeridade previstos nesta Lei ....

Essa emenda visa a oferecer ao agente dependente de
substâncias psicotrópicas condições para a sua recuperação. diferenciando o
tratamento legal que lhe é dispensado .
Sala das Sessões.

de

de 1996.

Deputado José Aníbal
Líder do PSDB

JUSTIFICA TIV A

A emenda visa incluir no substitutivo
competência, bem como procedimento em caso de inimputabilidade.

Sala das Sessões.

regras

de

de 1996.

de

\

Deputado José Anibal
Lider do PSDB

,

.

-

30

EMENDA ADITIVA

Incluam-se onde couber no Capitulo IV do Substitutivo,
antes do art. 29, dois artigos com as redaç,õcs que se seguem. renurncrando-se os
demais:
.. Art. Antes de iniciado o processo. nos crimes definidos
no art . J7 desta Lei, o representante do Ministério Público, poderá requerer â
autoridade judiciária competente a remissão. como fonna de exclusão da ação
penal. atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato. à personalidade do
indiciado e a sua maior ou menor participação no crime.
Art.
A remissão não implica necessariamente o
reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito
de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das
medidas educativas previstas nesta Lei.".

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICA TlVA

Incluam-se onde couber, no Capítulo IV do Substitutivo,
dois artigos com as redaçõcs que se seguem, renumerando-se os demais:

.. Art. Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por
força de perícia oficial que ele. em razão da dependência, era, ao tempo da açlo.

A emenda visa a criar a possibilidade da aplicação do
instituto da remis!.io, a ser requerido pelo membro do Ministério Público e
deferido pela autoridade judieiAria competente. Tal instituto já existente no
Estatuto da Criança e do Adole=te vem sendo aplicado com grande êxito.

•

111

evitando a propositura da ação penal quando a pretensão do Estado pode ser
atingida sem o processo, contribuindo para evitar·se o congestionamento do
Judiciário com processos relativos a crimes de Iflcnor potencial ofensivo.
Destaque-se que o dispositivo prevê a aplicação do instituto da remissão apenas
para os usuários c obedecidas circunstâncias específicas. objetivas e subjetivas.

§ ] O O exame das amostras referidas neste artigo será
realizado imedlatan ente apâs a apreensio. a fim de evilU riscos de aheraç10

fisiel ou química.
§ 3' Cada amoslra será protq:ida mediantr lacre. As
menções da "ature la c do peso do seu conteúdo seria anoladas sobre a
embalagem ou sobr·: • etiqueta integrada ao lacre. Retirado o lacre por qualquer
motivo, os selos sllio reconstituídos c ser! la\TJdo auto onde se indicara o

Sal. das Sessões,

de 1996.

de

Deputado J osé Aníbal
Líder dD PSDB

número das amostra ; recolhidas. a natureza c o peso das plantas e das substâncias
contidas em cada I ma. bem como as modificações provocadas nos lacres de
ongcm.

assmadas por todas

t5

§ 4' As peças referidas no parig.. fo anterior serio
pessoas que partiCiparam ou assistiram às operações.

An
Sal vo no oaso de a conservaç:lo das plantas c das
substânCias aprccn lidas ser absolutamente indispensável ao processo.
a
autoridade JudiCIal dctenninará, logo após a. "prcens40 ou o recolhimento de

•

amostras, sua destru ção na fonna do ano45....

JUSTIFICA

nv A

EMENDA ADITIVA

Os arrigos aditados buscam reforçar os mecanismos
administrativos espe cífico$ relativos à guarda das substâncias apreendidas. dada a
Inclua-se onde couber. no Capítulo IV do Substinarivo.

necessidade da disci plina desta ações.

após o art. 34, wn artigo com a redaçlo que se segue, renumerando--se os demais:
" Art. O réu condenado por infraçio dos ans. 12. 13 . 14 e
\5, coput não poder. apelar sem recolher·se à prisão: ·.

Sala das Sessões,

de 1996

de

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a unpossibllitar. par" os cnmes dencados. a
prcrrogahva de apelo em liberdade. Impondo a pnsão como pres~upos lO da

apelação. recurso que não podem se r uti lizado pelo reu reve l ou

fO fi1 j;ldo
.......

Sala das Sessõr s,

/

Deput ado José Aníbal
I.ídtr do PSDB

.J
...

de 1'1')0.

de

Deputado José Aníbal
Llder do PSDB
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Suprima-se o § \0 d ) ano 2S.
JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA
Muito
um
Incluam-se, após o

art .

46 do Substitutivo. dois anigos com

as seguintes redações. renumerando-se os demais:

(0

As amostras a que

S(

mfração. a
quantidade
substânCias
os padrões

Icfere o c.a puc deste anigo

scnlo reco lhidas na presença do acusado, ou se isso nào for possivtl. com o
testemunho de duas pessoas.

O ai' igo vi5e prescMIr

e proteger o consumidor de drogas de

tratamento igual ao do traficante, a sua redaç:lo inviabilizario, na prática, a

apl icação do
porque.

.. Art.
Para comprovar a matenalidade da
autondade policiaJ deverá manter sob sua guarda. amostras em
suficiente para assegurar a prova e a Identificação das planla~ e
apreendidas. nos tcnnos desta Lei e em confonmdade com
internacionai s.

§

embora

na

ano ' 7,
hipót> 'se

que descreve a conduta típica do consumidQr. Isto
do

conswnidor

de

S)lbstância . entorpecente

ser

surpreendIdo pela , utoridade policiai e. nesta ocasillo, não portar cons igo a

sua RG ou mesmo outro documento c. amda.. nao mfonnar o seu endereço
correto, nada pode" ser feito.

112

1- RELATÓRIO

Esta Comissio Especial houve por bem apresentar Substitutivo ao
Projeto de Lei (e apensados) em epígrafe.
Submetido o mencionado Substitutivo i apreciaçlo do Plenirio da

Suprima-se do art. 17 a expressa0 "restritiva de direito".

Câmara dos Deputados, neste foram oferecidas trinta e seis emendas, as Quais foram

enviadas a esta ComissAo para análise.

JUSTIFICA T1VA

Compete-nos emitir pronunciamento sobre tais emendas. no
sentido de aprová-Ias, total ou parcialmente, ou de rejeitá-Ias.

Como a lei nlio dispõe quais os direitos que o usuário ou conswnidor de
É o relatório.

enI<lrpCCCIltcs podem ter restringido, e o Código Penal, no seu art. 47 descreve
lIpCn8S quanto à interdiçllo de direitos relativos ao exercício de cargo, funçllo

n - VOTO DO RELATOR

ou lllividade pUblica e mandado eletivo, ou ainda, a exercicio de profissão,
Passamos a comentar cada uma das emendas, afresentando ~

Ilividade ou oflcio que dependam de habilitação especial, licença ou

~ \~

concluslo sobre elas.

1UIOrizaçIIo, toma-se, obviamente:, imperfeita a redação deste artigo, posto que

Emenda

nIo haverá cficàcia.

li'

/

,1

. )

01. Tal emenda pennite a conduçlo do usuário à

deJegacia. Em face dos argumentos expendidos na emenda de o' 13, pela aproYJClQ.
Emenda a ' 02. O sigilo decorrente da pro6sdo já é resguardado
no Código de Processo Penal, cujo

•

36
Suprimam-se as expressões "que, pela desproporção entre o valor e o p(eÇO.

ano207 dispõe:

"510 proibidas de depor as pessoas

que, em razIo de funçlo, ministério, oficio ou profiss1o, devam guardar segredo, salvo

se.

~

da

desobrigadas pela parte int .....sada, quiserem dar o seu testemunho. Pela
emenda.

Emenda n· 03. A justificaçlo se refere ao objetivo de resguardar o
viciado que cometeu o crime para sustentar a doença, o que nos parecer uma medida
oportuna. Pela aproyaclo.
Emeoda o· 04 Visando. proposta a propiciar melhor dosagem da

pena. ,SOmos pela ,proyaclo.

ou pela condiçllo da pessoa que o oferece, se deva preswnir obtido por esse

meio criminoso", contido na pane fmal do § 2° do art. 15.

Emenda o· 05 A5 expressões ·promover", "fundar· e

~financiar ·

especificam melhor o tipo penal Pela aproVldo

JUSTIFICA TlV A

Emcnda o- 06 A proposta é razoável, já que se trata de
modalidade culposa. Pela aprovac!o da emenda.

A pn:sente redaçllo tem conotações discriminatórias, e transfere a
responsabilidade, auaves de presunção, para pessoa alheia à conduta que se

fIRICIIde reprimir.

Emenda o- 01. A comunicação ao Conselho Federal da categoria
profissional a que pertence o agente é importante. Quanto ao aumento da pena.
consideramos inconveniente. PeJa aproYJçJo na forma da subentenda apresentada em
anex.o.
Emeoda o· OS A redaçlo do Clput é muito ampla e pode servir
de abrigo para traficantes e produtores.

E preciso

cautela no conteúdo desse anigo para

que nIo se acabe descriminalizando o tráfico de drogas

A quantidade deve ser

mencionada. Pela ~.
Emcnda n - 09. A proposta amplia as condutas que
causa para aumento da pena. Pela aprovaclo.

71e

PARECER DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

If 4,591, pE Im. E SEUS APENSADOS, OUE DISPÕEM SOBRE A POLiTICA

Emenda n· 10 Se o usuârio nio sofre pena privativa de liberdade,
por que fazê-lo em relaçlo àquele que apenas tolera o uso? A matéria encontra-se
adequadamente tratada no substitutivo (art .9")

Pela~ .

NACJONAL DE pROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Emend a n' 11. A inafiançabilidade já está no texto constitucional
(art . S-, XLlm. Nlo é preciso repeti-Ia Quanto aos outros t6picos, a nosso ver, nlo deve

ser acolhida a emenda. Por que estabelecer prislo domiciliar para o menor de 21 anos?

.

PROJETO DE LEI N' 4.59t, DE 1994

Seria uma forma de garantir a fuga do traficante E por que apenas nestes delitos, e nlo em
outros, como furto, que slo de menor potencial ofensivo? Pela ~.

a>

;,;
)(

'"

()

....
....

Emenda n' 12 O sigilo deve ser sempre obrigatório no caso do

Ol
Ol

-.....
M

....o

00

Dispõe sobre a prevençlo, o tratamento, a
fiscalizaçAo, o controle e a represslo do trifico
ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas
afins e dá outro providências.

usuário. Nlo se deve deixá-lo ao arbítrio do juiz. Pela~.

,,"utor: SENADO FEDERAL
Relator: Deputado URSICINO QUEIROZ

exame de corpo de delito, se assim o desejar. Entendemos, também. que a desobedi&K:ia

Emenda n- 13 Deve-se resguardar o direito do depoente ao
por parte da autoridade policial

ao disposto no art

2S

administrativamente. Pela aprovaci.o na forma da subemenda anexa.

lllZ
~ ..J

.3a..

!

I

deverá ser punida

r
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Emenda n° 14. Entendemos que a menção a Ministério
encontra ~ se vaga. devendo-se especificar "Ministério Público", Entendemos, ainda, que I
autorização deve ocorrer, havendo fortes indícios Pela aprovado na fonna da subemenda

Emenda n' 36. Por entendermos que nio há qualquer
dillCriminA>lo, peI. ~ ;Ig.
Em face desses argumentos, votamos no seguinte sentido:

em anexo.

I. Emendu aprovadas nos termos em que apresentadas: as de nOs

Emenda nO 15. Por tralar de procedimento penaJ viável, pela

OI, O], 04, OS, 06, 09, 11, 17,20,21,2],]2 e]] .

aprovaçlo,
Emenda

0°

I. Emendas rejeitadas: as de n', 02, 08 , 10, lI , 12, 18, 22 , 24,25,

16 A soluçio apresentada é viável. Todavia, o § 2" é

inócuo, diante das modificações introduzidas pelo substitutivo Pela aprovado sem o § 'r'.
na forma da subemenda em anexo.

26, 27,28,29, ]0, ] I, ] I, ]S e ]6.
I.

Emenda n° 17 Consideramos uma medida adequada a suspensão

Emendas aprovadas na forma das submendas anexas' as de nOs

07, I] , 14, 16.19.

do processo Pela aprQv8c10'

•

Emenda nO 18. A questão processual esta bem contemplada no
substitutivo e adequadamente ajustada ao Código Processual Penal. Pela ~ . / I

,ala da Comissio, em29de aut. de 1996.

, .,
Emenda

0°

19. A soluçio apresentada no sentido de inversio do

Deputado

ônus da prova revela-se conveniente e oportuna. Pela .proVlCJQ na fonna da subemenda.
para que se acresça a expres5io -veementes- após a palavra -indicios·.
Emenda o· 20. A proposta é viável. Pela aprowc!o
Emeoda o· 21. Tambem viável esta proposta; pela aprovaçlo

IIlIll:MENDA Á EM' NDA DE PLENÁRIO N' 07

Emeoda o· 22. A destruiç10 das substâncias resguarda melhor o
interesse público, pois evita que agentes públicos conuptos e mal intencionados possam
burlar o lacre e fazer mal uso desses elementos. Pela~ .
Emeoda o· 23. É uma boa medida a ser adotada. Pela aproyaclo
Emenda n· 24. Desnecessária essa previslo. Quando o ano59 do
CP se refere a circunstância e conseqüências do crime. já permite essa soluç1o bu5CAda na

f)õ·se i emenda a S<glJir te redaçlo:

. -An. 16 Prescr·:ver ou ministrar, cuJposamente, o médico,
denu,,", farmacêutico JU profis~onal d. enfermagem sub,tlncia
~te ou drog, L afim. em dose evidenle maior que a
neccs.siria ou em (esacordo com determinaçlo legal ou
regulamentar.

emenda. Pela ~

Pena • dctenç!. " d. 6 (seis) meses • I (um) ano, e
pagamento de]O (mOIa ' a 100 (cem) di .... mult• .
Emenda o· 25. O Código Penal e o substitutivo jã atendem a CiSe
Pari&r&fo UNca O juiz comunicará a condenaçlo ao
Conselho
. ,Federa) da CIl egoria profissional a que pertença o agente

anseio de maneira adequada. Pda~.

do mmc.

Emenda o· 26. A emenda, como está redigida, ao se referir a

,

.

,

condenação, poderia englobar a hipótese do usuário. Pela ~.

Sala da Comisllo, em 2' I de
,

Emendi o· 27. Inviável tal proposta. Quando se tratar de menor,
constituirá agravante do crime de trá..6co. Pela ~
Deputado

~~]~~

Emenda o· 28. A3 penas previstas no ano 17 slo u ji
contempladas no C6digo Penal. Desnecessário espccifica-las. Pela ~ .
Emeoda o· 29. Ent('ndemos que as regras de competência devem

,

ser mantidas de acordo com a legislaçi.o atual. O trafico internacional já é de competEncil

da Justiça Federal. bem como os casos que extrapolam a jurisdiçAo estadual. Pela ~çlQ.
S JBEMENDA Á EMENDA DE PLENÁRIO N' 16

Emenda o· 30. O tratamento já é previsto no substilutiv{d;\
forma c1llCl1 e objetiva. Pda ~ .
I \

I)

Emenda oe 31. A aplicaç!o de medidas educativas como pretende
a emenda é incompatível com o instituto da remisslo a que alude o UJ!.l!1. Pela~.

unico.

Sl prima-se da emenda nO J6 o § 2' , passando o § I' a parágralo
'

Emenda De> 32. Os ans. S94 do cpp e 2e>. § 2e>, da Lei ne> 8.072190
permitem que o réu apele em liberdade. A proposta deve ser adotada. Pela aprovado
Sa a da ComissAo, em 29 de

Emenda o· 33. A proposta é rawivel. Pela aprovado
Emenda a e 34. Pela~. por já ter sido contemplada na
Emenda ne> 13 .
Emenda n· 35. As penas restritivas de direito podem ser: limitaçlo
de fim de semana, prestaçio de serviços à comunidade e interdiçlo temporàría de direito..
O Código Penal dispõe sobre o tema nos ans. 46, 47 e 48. PeJa ~.

outubro de 1996.

, ,

11 4

SUBEMENDA Á EMENDA DE PLENÁRIO N" 13

SUBEMENDA Á EMENDA DE PLENÁRIO N" 19

Dê·se â emenda a seguinte redação:

Dê·se à emenda nO 19 a seguinte redação:

Façam-se as seguintes modificações no anigo 25 do Substitutivo:
"An. 35. O Ministério Público poderá requerer, como
medida preventiva, b seqüestro ou indisponibilidade de bens,

I - Dê-se ao § IOdo anigo a seguinte redação:

direitos e valores., quando houver indícios veementes da ocorrência
das hipóteses previstas nos arts. 15 e 46 desta Lei.

.. § 10

Parágrafo único . Incumbe ao acusado, durante a instrução,
ou ao interessado, em incidente específico, provar a origem lícita
dos bens, produtos e direitos referidos no QI!.!!l deste anigo."

Sala da Comissão, em 29 d

n - Acrescente-se um novo § 4° com a redação que se segue:
.. § 4° O depoimento a que se refere a parte final do § Jo
deste anigo dever'- ser tomado, pela autoridade policial,
imediatamente após a chegada do usuário à delegacia, e este, tio
logo conclua o seu depoimento, será liberado sem lavratura de
flagrante e sem pagamento de fiança, sendo submetido a exame de
corpo de delito, se assim o desejar."

c 1996.

Deputado L\i~Si~tKJ

.'".

m - Renumere-se

(j

t

o atual § 4° para § SO, dando-lhe a seguinte

redaçlo:

)(

'Oi

Em se tratando de usuário surpreendido com

substância entorpeceme, para consumo pessoal, o mesmo ser'
conduzido à autoridade policial para prestar depoimento, após o
que será imediaamente liberado.·

"§ SO A desobediência por parte da autoridade policial ao
disposto DO caput, § 1° e § 4° deste anigo constitui fa)ta disciplinu
punida na forma da lei."

SUBEMENDA Á EMENDA DE PLENÁRIO N" 14

.....

cn
cn

-..... co

.....
M

ClO

.....
o

~Z
~...J

.30..

~

~

Dê-se à emenda nO14 a seguinte redação:
Sala da Comissão, em 29 de
Inclua-se onde couber, no Capítulo IV do Substitutivo, após

li

art.

28, dois artigos com as redaçôe5 que se seguem, renumerand~se os demais e
suprimindo-se o In 47 do Substitutivo:
"Art. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos
crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previ$tos na
Lei nO9.034, de 03 de maio de 1995, mediante autorização judicial,
os seguintes procedimentos investigatórios:

I - infiltraçlo de policiais nas quadrilhas, grupos ou bapdos, ,
com o objetivo de colher, em caráter sigiloso, informações sobre as
operações desenvolvidas no âmbito dessas associações;

II - a nio atuação policial sobre os ponadores de subst~ias
entorpecentes ou psicotr6picas e precursores que entrem. wam ou
circulem no territ6rio brasileiro, com a finalidade de proporcionar.
se for o caso. em colaboração com o país ou países de origem.
destinatários e eventuais países de trânsito, a identificação e
responsabilização de maior número de participantes nas diversas
operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo de exercicio da
ação penal pelos fatos aos quais a lei nacional é aplicável.

§

'0

Na hipótese do inciso fi, a autorização será concedida.

desde que:

-a) seja conhecido detalhadamente o itinerário provável dos
port~ores e a identificação suficiente destes;

b) seja garantida pelas autoridades com tentes dos países de
origem ou trânsito a segurança contra · s de ga dos suspeitos
ou de extravio das substârJci~ trans
adas;·

Art. Para o fim da persecuç!o criminal, inclusive para os
procedimentos jn,!es.tigat6rios previstos . np anigo anterior, o
MJnistério Público poderá representar à autoridade judicial para que
autorize, havendo fones indícios:

II1 ~ PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a dar parecer .ao Projeto de Lei
nO 4: S91 , de 1994. do Senado Federal e seus apensados, que "dispõem sobre a Politica
NaCional de Drogas e dão outras providências.... em reunião ordinâria realizada hoje, opinou
pela aprovaçlo das emendas de plenário de n's I , 3 a 6, 9, 15, 17, 20 e 21, 23 , l2 e 33, pela
aprovação das emendas de nOs 7, na forma da subemenda nO1, 13. na fonna da subemenda nO
2; 14, na fonna da subemenda· no 3; 16, na fonna da 'SUbemenda nO 4, e 19, na fonna da
~bemenda nO,S, e. pell\ r~jei~o das de nO
s" 2, 8, 10 a 12, 18, 22, 24 a ) I, 34 a 36, nos
tennos do parecer do Relator. Os Deputados Eduãrdo Jorge e Tuga Angerami votaram
contra a emenda de nO13.

'0

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Elias Murad,
Vice-Presidente, Ursicino Queiroz. Relator, Eduardo Jorge, Eurico Miranda.. Fernando
Gabeira, Luiz Morei.~ Maluly Netto. Maria ValadAo, Marta Suplicy. Tuga Angerami e
V~essa Felippe, titulares; Antônio Geraldo, Arlindo Chinaglia, Eduardo Mascarenhas,
Ehseu Rezende,'Humbe"no €osta, Jovair Arantes e Philemon Rodrigues, suplentes

I - o acesso a dados. documentos e infonnaçõe5 fiscais,
bancárias, financ6ras, eleitorais. dentre outras~

n - a colocação, sob vigilância, por periado determinado, de
contas bancárias;

,,

.

,

Sala da Comissão, em 29 de outubro de 1996

lD - o acesso, por penodo deterihinado, aos sistemas
infonnatizados das instituições financeiras;
_.-

IV - a interceptação e a gravaçlo das comunicações
telefônicas, por período determinado. observado o disposto na
legislaçlo pertinen.e e no capitulo 11 d. Lei n' 9.034/95, no que for
compativel. "
Sala da Comi5slo, em 29 de

&

--,

~~, ~:-A/

Deputadoqf1AS~RAD

f iden.e no eltrcicio da Presidin .

,
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..Art. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA DE PLENÀRIO N° 07, ADOTADA
PELA COMISsAo.

ctimes prev stos nesta Lei, sAo permitidos, além dos previstos na Lei
". 9.034, G I 03 de maiio de 1995, mediante autorização judicial, os

seguintes p! ocedimentos investigatórios:
Dê-se à emenda a seguinte redação:

I - ir filtração de policiai. nas quadrilhas, grupos ou bandos,
com o obje ivo de colher, em caráter sigiloso, informações sobre as
operações ( . .. envolvidas no ámbito dessas associações;

"Art. 16 Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico,
dentista, farmacêutico ou profissional de enterrnagam .ubstância

entorpecente ou droga afim, em dose evidente maior que a necessária

11 - a nAo atuação policial sobre os portadores de substáncias
entorpecenl as ou psicotrópicas e precursores que entrem, saiam ou
circulem no território brasileiro, com a finalidade de proporcionar, se
for o caso em colaboração com o pais ou paises de origem,

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento
de 30 (trinta) a 100 (cem) dias-multa.

destinatário; e eventuais países de trânsito. a identificação e
responsabll zação de maior número de participantes nas diversas
operações de tráfico e distribuição, .em prejulzo de exercicio da ação
penal pelos fatos aos quais a lei nacional é aplicável.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho
Federal da categoria profissional a que pertença o agente do crime."

t

1- N. hip6t ••• do incieo 11, • a utorizaçio •• rtll concedida,

desde que:
Sala da Comissão, em 29 de outubro de 1996.

a) 54 18 conhecido detalhadamente o itinerário provável dos
portadores , I a identificação suficiente destes;
b)sej t garantida peles autoridades competentes dos países de
origem ou ti ênsito a segurança contra riscos de fuga dos SUSptit0" t
de extravio las substâncias transportadas;
~ \
.

Art. Para o fim da persecuçêo criminal, inclusive para os
procedimen ·os investigatórIos previstos no artigo anterior, o Ministério
Público pc< erá representar à autoridade judicial para que autorize,
havendo fOf le. indlcios:
1 - 11 acesso a dados, documentos e informações fiScaiS ,
bancárias, 1 nanceiras, eleitora is, dentre outras:
11 - f colocação, sob vigilância , por periodo determi nado, de
contas ban< árias;

SUBEMENDA N° 2 À EMENDA DE PLENÁRIO N° 13, ADOTADA
PELA COMISsAo.

111 - o acesso, por períodO determ inado, aos
informatiz8( los das instituições finance iras;

Dê-se à emenda a seguinte redação:

sistemas

IV • a interceptação e a gravação das comunlcaçOes
telefOnicas, por perioOO determinado, observado o disposto na
legislação pertinente e no capitulo 11 da Lei n' 9.034195, no que for
compatlvel. '

Façam-se as seguintes modificações no artigo 25 do Substitutivo:
I - Dê·se ao § l' do artigo a seguinte redação:
"§ 1° Em se tratando de usuário surpreendido com substância
entorpecente, para consumo pessoal, o mesmo será conduzido à
autoridade policial para prestar depoimento, após o que será
imediatamente liberado."

Sala da COI ni ssão, em 29 de outubro de 1996.

_--'yeputadaé1:IÃI~ÚRAD
~-l7?l

11 - Acrescente-se um novo § 4' com a redação que se segue:

§ 4' O depoimento a que se refere a parte final do § l' deste

,/

~

artigo deverá ser tomado, pela autoridade policial, imediatamente
após a chegada do usuário à delegacia, e este, tAo logo conclua o
depoimento, será liberado sem lavratura de flagrante e ' sem
pagamento de fiança , sendo submetioo a exame de corpo de delito, se
assim o desejar."

.eu

~

___

/

~-

~I

1° Vice-presidente, no
exercício da PreSidência

,

111 - Renumere-se o atual § 4' para § 5', danoo-lhe a .eguinte
redação:
"§ S' A desobediência por parte da autoridade policial ao
disposto no eaput, § l' e § 4' deste artigo constitui falta di. ciplinar
punida na forma da lei."
Sala da ComissAo, em 29 de outubroo de~

t

•

,/

-

-/
~ De?u;:~ii~ftd

~:/'1 ' Vi",,:pre.id

______

exercfoo

SUBEMENDA N° 4 À EMENDA DE PLENÀRIO N' 16, ADOTADA
PELA COMISsAo.

e, no .
as ê a

'---Untco.
Deputado

'uprima·se da emenda n' 16 o § 2', pessando o § l' a parágrafo

UR~~\Nll.'o;U,
Rela
SlIla da ComissAo, em 29 de outubro de 1996.
1

_--/
Dê-se à emenda n' 14 a seguinte redação:

1 \\\ \1~1\

.
Inclua·se onde couber, no Capibulo IV 00 Sub.titutivo após o ar! 28
001' artoga. com as redações que se seguem, renumeranOO-se os demais ~ Suprimi~~
o art. 47 do Sub.litutivo:

,

Deputad
_
1° Vice-presidente,
/ { "exerclcio d
resid eia

SUBEMENDA N' 3 À EMENDA DE PLENÁRIO N° 14 ADOTADA
'
PELA COMISsAo.

'

,

~ r;;/
~
~~~~o
('4 '

Deputad

Lote: 69

Caixa: 94

PL N° 1873/1991

119

116
SUBEMENDA N° 5 À EMENDA DE PLENÁRIO N° 19, ADOTADA
PELA COMISSÃO.

Dê-se à emenda nO 19 a seguinte redação:

"Art. 35. O Ministério Público poderá requerer, como medida
preventiva, o seqüestro ou indisponib ~lidade de bens, direitos e
valores, quando houver indícios veementes da ocorrência das
hipóteses previstas nos art.s 15 e 46 desta Lei.

}

Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução, ou
ao interessado, em incidente específico, provar a origem lícita dos
bens, produtos e direitos referidos no caput deste artigo."

Sala da Comissão, em 29 de outubro de 1996.

Deputado

.'•

R

'.

Centro G·ráflco do Senado Federal -

Brasllla -

DF

Prejudique-se o requerimento de urgência,
tendo em vista a aprovaçao, na Câmara dos
Deputados, do Projeto a que se refere.

..
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em J'J 1 03 195

PRESIDENTE

Requerimento
(Do Sr. Elias Murad e outros)

Requer urgência para a apreciação do Substitutivo ao
Projeto No. 1873, de 1991 , que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscaliação, o controle e a repressão do uso indevido de entorpecentes e drogas afins e dá outras providências, adotado pela Comissão especial destinada a dar Parecer aoProjeto de Lei No. 4591 , de
1994, e seus apensados, que dispõem sobre a Política Nacional de
drogas e dão outras providências.

Senhor Presidente:

Representando um terço dos membros da casa, requeremos a V. exa.,
com base nos Arts. 153 e 154 do regimento Interno, urgência para a apreciação do
Substitutivo ao Projeto de Lei No. 1873, de 1991 , que dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização , o controle e a repressão do uso indevido de entorpecentes e drogas
afins e dá outras providências, adotado pela Comissão Especial destinada a dar Parecer ao
Projeto de Lei No. 4591 , de 1994, e seus apensados, que dispõem sobre a Pol1tica Nacional
de Drogas e dão outras providências.

Sala das Sessões, em

de janeiro de 1996.

•
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Pc.- pçc - PSD c
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Prejudique-se o requerimento de urgência,
tendo em vista a aprovaçao, na Câmara dos
Deputados, do Projeto a que se refere ---·
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l

Em oi! , 03 ,91

Requerimento
(Do Sr. Laire Rosado e outros)

Requer urgência para a apreciação do
Substitutivo ao Projeto n° 1873, de 1991 , que dispõe sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão
do uso indevido de
entorpecentes e drogas afins e dá outras
providências, adotado pela Comissão especial destinada a dar
Parecer ao Projeto de Lei N° 4591 , de 1994, e seus apensados
que dispõem sobre a Política Nacional de Drogas e dão outras
providências.

Senhor Presidente:
Representando a maioria absoluta dos membros da Casa, requeremos a V.
Exa. , com base no art. 155 do Regimento Interno, urgência para a apreciação do Substitutivo
ao Projeto de Lei n° 1873, de 1991 , que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão do uso indevido de entorpecentes e drogas afins e dá
outras providências, adotado pela Comissão Especial destinada a dar Parecer ao Projeto de
Lei N° 4591 , de 1994, e seus apensados, que dispõem sobre a Política Nacional de Drogas e
dão outras providências.

Sala das Sessões, em

20 março de 1996.

Ltu~ (L~

Deputado Laire Rosado

,

---
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REDAÇAO FINAL
PROJETO DE LEI N° 1.873-A, DE 1991

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso
indevido de entorpecentes e drogas
afins, e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
,

CAPITULO I

- GERAIS
DAS DISPOSIÇOES
,

Art.
estrangeiras,

com

.

.

E dever de todas as pessoas naClonal s

ou

domicílio

na

ou

sede

no

País,

colaborar

prevenção do tráfico ilícito, do uso indevido e da produção de
substância entorpecente e drogas afins.
Parágrafo único. A pessoa jurídica que,
não prestar,
artigo
auxílios
Federal

terá
ou
e

injustificadamente,
imediatamente
subvenções
dos

da

empresas públicas,

a colaboração prevista neste

suspensos
União,

Municípios,

solicitada,

bem

dos
como

ou

negados

Estados,
de

qualsquer

do

suas

sociedades de economia mista e

Distri to

autarquias,
fundações,

sob pena de responsabilidade da autoridade concedente.
Art. 2°. Para os fins desta Lei,
substâncias
forem

entorpecentes

especificadas

internacionais,

ou

em

ou drogas
lei,

relacionadas

serão consideradas

afins

aquelas

tratados

ou

pelo

órgão

que

aSSlm

convenções

competente

do

Ministério da Saúde.
Parágrafo

único.

Sempre

que

as

circunstâncias

eXlglrem será revista a especificação a que se refere o caP
j
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des te artigo,

com inclusão ou exclusão de

novas

subs tâncias

entorpecentes ou drogas afins.
,

Art.

3°. E facultado à União celebrar convênios com

os Estados e Municípios, visando à prevenção, ao tratamento, à
fiscalização,
uso

ao controle,

indevido

de

à repressão ao tráfico ilícito, ao

drogas

produção

à

e

substâncias

de

entorpecentes e drogas afins.
Art.

4°.

As

autoridades

judiciárias,

sanitárias,

policiais e alfandegárias organizarão e manterão estatísticas,
registros

demais

e

atividades ,

relacionadas

com a

controle

a

de

e

anualmente ,

repressão

prevenção,

que

trata

aos Conselhos Municipais,

Entorpecentes,
pertinentes

inerentes

informes,

à

Entorpecentes

os

dados,

observações

sua aplicação,
a

elaboração

respectivas

às
a

fiscalização,

esta

Lei,

remetendo,

Estaduais e

Federal de

e

entendidas

sugestões

cabendo ao Conselho Federal

do

o

relatório

anual

para

o

de

órgão

internacional de controle de entorpecentes.
Art.

Aos

Ministério Público,
autoridades

Conselhos

Entorpecentes,

de

ao

aos órgãos de defesa do consumidor e

policiais

é

facul tado

requisi tar

às

,

as

autoridades

sanitárias a realização de inspeção em empresas industriais e
comerClalS ,

estabelecimentos

enSlno,

congêneres,

ou

hospitalares,

aSSlm

farmacêuticos que produzirem,

como

nos

venderem,

de

pesqulsa,

serVlços
comprarem,

médi cos

de
e

consumlrem

ou fornecerem substâncias entorpecentes e drogas afins.
§

1°. A instituição ou autori dade requisitante pode

designar representante ou técnico especializado para assistir
à

inspeção

de

que

trata

este

artigo,

ou,

se

for

o

caso,

comparecer pessoalmente à sua realização.
§

No

caso

de

falência

ou

liquidação

extrajudicial das empresas ou estabelecimentos referidos neste

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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artigo,

ou

de

qualquer

outro

em

que

existam

substâncias

entorpecentes e drogas afins,

ou especialidades farmacêuticas

que as contenham,

juízo perante o qual

incumbe ao

respectivo procedimento promover a

trami te o

imediata lacração de suas

instalações, ordenando à autoridade sanitária designada em lei
a

urgente adoção das medidas

depósito,

das

substâncias

necessárias ao

recebimento,

drogas

entorpecentes,

afins

em
ou

especialidades farmacêuticas arrecadadas.
§

3°.

A venda

em

hasta

pública

de

especialidade

farmacêutica arrecadada deve ser realizada com a presença de
representante da autoridade sanitária atuante na arrecadação,
aSSlm como do representante do Ministério Público.
§

4° .

O

restante

do

produto

não

arrematado

será

destruído pela autoridade sanitária, presente o representante
do Ministério Público.
Art.

6°.

Da

licitação,

em hasta

participar pessoa física ou jurídica,
na

área

lícito

•

específica,
da

que

substância

comprove,

ou

produto

pública,

só

pode

regularmente habilitada
antecipadamente,

que

pretenda

o

uso

arrematar,

estando sujeita a inspeção judicial que comprove a destinação
alegada.
,

CAPITULO 11

-

DA PREVENÇAO E DO TRATAMENTO

Seção I
Da Prevenção

Art.
Constituição

7°.

Ressalvado

Federal,

são

o

disposto

proibidos,

em

no
todo

art.
o

231

da

território

nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração, sem

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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permissão

legal,

de

todas

as

plantas

das

qual.s

possam

ser

extraídas substâncias entorpecentes, incluídas na listagem dos
órgãos do Ministério da Saúde.
1 0.

§

será

A permissão

concedida

medicinais

ou

legal

exclusivamente

científicos,

de

que

quando

estando

trata

este

voltada

sujei ta

a

artigo
fins

para

fiscalização

e

cassação, a qualquer tempo, por parte do órgão competente.
2°. As plantas de que trata este artigo devem ser

§

destruídas

pelas

localização

e

autoridades

às

policiais,

providências

em

seguida

indispensáveis

à

sua

à

respectiva

A erradicação das plantas de que

trata este

documentação.
3°.

§

artigo

far-se-á

de

modo

não

prejudicial

ao

ecossistema,

levando-se em conta a preservação genética das espécies e do
mel.O ambiente.
4°. As terras em que forem cultivadas tais plantas

§

serão,

mediante

totalidade,
243

da

procedimento

adequado,

expropriadas

em conformidade com o disposto no

Constituição

proprietário que

não

Federal,
esteja

na

ressalvada

caput

boa

a

sua posse direta,

na

sua

do art.
fé

do

cabendo

a

este prová-la.
Art.
transformar,
exportar,

Para

preparar,

reexportar,

extrair,

fabricar,

produzir,

pOSSUl.r, manter em depósito,

importar,

remeter,

oferecer,

transportar,

expor,

vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim,
substâncias entorpecentes ou drogas afins,
destinado

à

autoridade

sani tária

sua

preparação,
incumbida

ou produto químico

é

indispensável

de

concedê-la,

licença
observadas

da
as

demais exigências legais.
Parágrafo único.
neste artigo:

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição
médica, de acordo com os preceitos legais e regulamentares;
11 - a venda de produto químico e natural em pequena
quantidade

a

ser

definida

pelo

órgão

de

saúde

competente,

necessária à consecução de finalidade medicinal ou científica.
Art.

9°. Os dirigentes de estabelecimento de ensino

ou hospitalar,

ou

de

entidade

social,

esportiva ou beneficente devem adotar,
dos Conselhos de Entorpecentes,
Nacional

de

Prevenção,

Entorpecentes,

ao qual é

medidas necessárias à
indevido

de

cul tural,

recreativa,

sob orientação técnica

ou de outro órgão do Sistema

Fiscalização,

e

Repressão

conferida essa atribuição,

todas as

prevenção do tráfico ilíci to e

substâncias

entorpecentes

e

drogas

de

ao uso

afins,

no

recinto de sua atividade.
Parágrafo
sociedade de
seus

fato

único.
que

estabelecimentos

As

pessoas

tolerarem o

jurídicas

ou

qualquer

uso ilíci to de drogas

sujeitar-se-ão

a

uma

das

em

seguintes

sanções, considerada a intensidade da culpa:
I

-

muI ta,

conforme estabelecido na regulamentação

desta Lei;
11 - suspensão provisória de atividades e multa;
111 - interdição definitiva.

Seção 11
Do Tratamento

Art. 10. O dependente de substâncias entorpecentes e
drogas afins fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo
e Seção.
Art. 11. As redes dos servlços de saúde dos Estados,
do Distri to

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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dos

usuários

de

substâncias

entorpecentes

programas de assistência médica e

e

drogas

psicológica,

afins

considerada a

integralidade das ações em abordagens multiprofissionais.
1°. Será prestada assis t ência social ao dependente

§

e à sua família, até a sua completa reabilitação social. Nesse
procedimento

dever-se-á

buscar

a

participação

devida

da

família e a inserção do dependente no mercado de trabalho ou,
na sua impossibilidade, o desempenho deste em uma instituição
filantrópica,

sem

remuneração,

periodicidade dos
presença

dos

relatórios

familiares

podendo

do

o

servl.ço

social

dependente,

do

]Ul.Z

determinar
e

a

convocar a

quando

a

julgar

necessária.
§

2°.

Os estabelecimentos hospitalares,

públicos ou

particulares, que receberem dependentes para tratamento, devem
encaminhar ao Conselho Federal de Entorpecentes, até o dia dez
de

cada

mês,

anterior,

mapa

com

a

classificação

estatístico

indicação

aprovada

do

pela

dos

casos

códi go

da

Organização

atendidos
doença,
Mundial

no

~

mes

segundo
de

a

Saúde,

vedada a menção do nome do paciente .
No

§

caso

internação

de

ou

tratamento

ambulatorial por ordem judicial, deve ser feita a comunicação
mensal

sobre

o

estado do

paciente ao

juízo competente,

que

dará ciência ao Ministério Público.

CAPÍTULO 111
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art.

12 .

Importar

ou

exportar,

remeter,

preparar,

produzir, fabricar, adquirir, vender, financiar, expor à venda
ou

oferecer,

ainda

que

gratuitamente,

ter

em

depósito,

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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entregar a
sem

consumo,

autorização

substância entorpecente ou drogas afins,

do

órgão

competente

ou

em

desacordo

com

determinação legal ou regulamentar .
Pena - reclusão de três a qUlnze anos e pagamento de
cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
1°. Nas mesmas penas lncorre quem:

§

importa,

I

fabrica,

produz,

remete,

exporta,

financia, vende, expõe à venda ou oferece, fornece, ainda que
gratuitamente,

tem em depósito,

guarda matéria-prima,

transporta,

traz

conSlgo ou

lnsumo ou produto químico destinado

preparação de substância entorpecente ou drogas afins,
possa para esse fim ser empregado,
competente

ou

em

desacordo

à

ou que

sem autorização do órgão

com

determinação

legal

ou

regulamentar;
semela,

11

destinadas
afins

à

cultiva ou faz

preparação de

listadas

pelos

substância

órgãos

a

colheita de plantas

entorpecente e

competentes

do

drogas

Ministério

da

Saúde;
induz,

111

•

instiga,

ou

auxilia

alguém

a

usar

substância entorpecente e drogas afins;
utiliza local de que tem a propriedade, posse,

IV -

administração,

guarda ou vigilância,

ou

consente que

outrem

dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ilícito
de substância entorpecente e drogas afins;
fabrica,

V

autorização

do

determinação
inebriantes

órgão

legal
ou

ou

produtos

tem

em

depósi to

competente
regulamentar,
que

os

ou

em

vende,

sem

desacordo

com

ou

solventes,

contenham,

e

inalantes,
medicamentos

controlados pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
VI

indevido ou o
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tráfico ilíci to de substância entorpecente ou

8

CÂMARA DOS DEPUTADOS

drogas afins,

ressalvadas as ações de saúde empreendidas pela

autoridade sanitária.
2°. Se o agente é primário e comete o cr1me com a

§

finalidade

exclusiva

de

consegu1r

plantas,

substâncias

ou

preparações para o seu consumo pessoal, ou obter recursos para
consegui-los,

o

juiz poderá diminuir a pena de um sexto até

metade.
Art.

13.

Produzir,

exportar,

financiar,

distribuir,

entregar a

ainda

que

objeto

transportar,
qualquer

gratuitamente,

ou

utilizá-los

qualquer
para

t í tulo,

maqu1n1smo,

precursor,

cultura,

possu1r,

importar,

oferecer,

vender,

fabricar,

produção

guardar e

aparelho,

quer
ou

com

fornecer,

instrumento,

finalidade

fabricação

ilíci ta

de
de

substâncias e preparações entorpecentes ou psicotrópicas, quer
sabendo

que

os

precursores,

substâncias,

equipamentos

ou

materiais serão utilizados com tais finalidades.
Pena - reclusão, de três a doze anos e pagamento de
quarenta a trezentos e sessenta dias-multa.
Parágrafo único. Aplica-se a este artigo o disposto

•

no § 2° do art. 26.
Art.

14.

Promover,

fundar

ou

financiar

grupo,

organização ou associação de mais de três pessoas que, atuando
concertadamente, vise a praticar, reiteradamente ou não, algum
dos crimes previstos nesta Lei.
Pena - reclusão, de seis a vinte anos e pagamento de
oitenta a quatrocentos dias-multa.
§

1°.

Chefiar

ou

dirigir

grupo,

organização

ou

associação referidos no caput.
Pena -

reclusão,

de doze a

trinta anos e pagamento

de noventa a quatrocentos e vinte dias-multa.
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§

2°. Participar de grupo, organização ou associação

referidos no caput.
Pena - reclusão, de Clnco a qUlnze anos e pagamento
de cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
Prestar

colaboração,

direta

ou

indireta,

aderir ou apOlar grupo, organização ou associação referidos no
caput.

Pena -

reclusão,

de três a dez anos e pagamento de

trinta a trezentos dias-multa.
§

ação penal

4°. O Ministério Público poderá deixar de propor a
contra o

partícipe que

revelar espontaneamente a

existência de organização prevista no caput, permitindo evitar
a execução de infração e identificar outras pessoas em causa,
caso

em

que

promoverá

o

arquivamento

da

investigação

respectiva.
§

a

5°. O ]U1Z, na sentença, poderá deixar de aplicar

pena quando,

na

hipótese

do parágrafo

anterior,

houver a

propositura da ação penal.
Art.

•

sabidamente

15. Adquirir,

proveniente

de

receber ou ocultar bem ou valor,
tráfico

ilícito

de

substância

entorpecente ou droga afim, bem como transformá-lo, dissimular
sua origem, destino, propriedade ou transferência.
Pena -

reclusão, de seis a dez anos e pagamento de

cem a trezentos e sessenta dias-multa.
§

ou

de

1°. Nas mesmas penas lncorre quem instiga, influi,

qualquer

adquira,

forma

concorre

para

que

terceiro de

boa

fé

receba ou oculte bem ou valor proveniente de tráfico

ilícito de substância entorpecente e droga afim.
§

2°. Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico

ilíci to de droga,
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preço,

ou

pela

condição

da

pessoa

que

o

oferece,

se

deva

presumlr obtido por esse meio crlmlnoso.
Pena - detenção, de um a quatro anos, e pagamento de
cinqüenta a cem dias-multa.
Art.
médico,

16.

dentista,

Prescrever

ou ministrar ,

culposamente,

o

farmacêutico ou profissional de enfermagem,

substância entorpecente ou droga afim ,

em dose evidentemente

maior que a necessária, ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Pena - detenção, de selS meses a um ano, e pagamento
de trinta a cem dias-multa.
Parágrafo único.

O

comunicará a

]U1Z

Conselho Federal da categoria profi ssional

a

condenação ao
que pertença o

agente do crlme.
Art.
deter,

17.

guardar,

conslgo,

para

Semear ,

ter

em

consumo

culti var ,

transportar

depósito,
pessoal ,

adquirir,

produzir,

ou

trazer

substâncias

plantas,

e

preparações entorpecentes ou psicotrópicas, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

•

Pena

medida

educativa

e

pagamento

de

trinta

a

sessenta dias-multa.
Recusa

ou

descumprimento

injustificado

da

medida educativa aplicada:
Pena: pagamento de trinta a sessenta dias-multa.
2°. Nas mesmas penas lncorre quem :

§

adquire,

I

transporta

ou

traz

detém,

conslgo,

para

guarda,
consumo

tem

em

pessoal,

depósito,
inalante

químico tóxico;
11

cede,

eventualmente e

sem objetivo de lucro,

pequena quantidade de substância entorpecente ou droga afim a
pessoa de seu estreito relacionamento, para juntos consumlrem.
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,

3°. E isento de pena o agente que,

§

crlme

previsto

neste

artigo,

era,

ao

mesmo

tendo cometido
tempo

da

ação,

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de
dependência

grave,

comprovada

pericialmente,

impondo-se-lhe

tratamento ambulatorial ou outro adequado.
Art.

18. As medidas educativas a que se refere esta

Lei são as seguintes:
I

advertência;

-

11 - prestação de serVlço à comunidade;

inserção

111

tóxicos

reglme

em

e

tratamento

ambulatorial

para

de

estabelecimento

em

ou

dependentes

hospitalar adequado;

IV

suspensão,

por

selS

meses,

no

mínimo,

da

habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;

V - suspensão, por seis meses, no mínimo, de licença
para porte de arma.
Parágrafo único.
prevista no inciso I

•

A medida educativa de advertência,

do caput deste artigo, somente poderá ser

aplicada ao agente uma única vez.
Art.
consumido

19.

qualquer

Dirigir
quantidade

veículo
de

automotor

substância

após

ter

entorpecente

ou

apreensão do do cume n to de habi 1 i tação e

do

droga afim.
Pena
veículo,

e

-

suspensão

do

disposto no Decreto nO

direito

de

dirigir,

na

forma

do

62.127, de 16 de janeiro de 1968, que

aprova o Regulamento do Código Nacional de Trânsito.
Art.

20.

As

penas

previstas

nesta

Lei

serao

aumentadas de um quarto até metade:
I - no caso de reincidência;
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II

quando,

dada

a

quantidade

da

substância

apreendida,

as

circunstâncias

agente

evidenciarem

natureza,

a

procedênci a

do

fato

envolvimento

e

os

com

antecedentes

do

ilícito

tráfico

o

a

afim

droga

ou

entorpecente

ou

organizado, nacional ou internacional;
III

quando

prevalecendo-se
função
•

de

pública,

o

função

desempenhar

agente

tiver

pública

ou,

mesmo

de

guarda,

missão

praticado

o

não

crlme

exercendo

vigilância

e

educação;
IV - se Vlsar ou atingir menores de dezoito anos, ou
pessoa que tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a
capacidade de discernimento ou de autodeterminação;
se a infração tiver sido cometida em instalações

V -

de

servlços

reinserção
mili tar,

de

tratamento

social,

em

em

de

consumidores

estabelecimento

estabelecimento policial,

de

em

penal,

em

drogas,

de

unidade

estabelecimento

de

educação ou em outros locais onde os alunos ou estudantes se
dediquem

à

prática

de

atividades

educativas,

esportivas

ou

soclals, ou nas suas imediações;
•

VI - se há uso de violência, grave ameaça ou emprego
de armas;
VII
qualquer forma,

se

o

agente

utilizar

a

colaboração,

por

de menores de dezoito anos ou de quem tenha,

por qualquer causa, diminuída sua capacidade de discernimento
ou de autodeterminação;
VIII

se

as

plantas,

substâncias

ou

preparaçoes

forem distribuídas para grande número de pessoas;
IX - se o agente obteve ou procurava obter avultada
compensação econômica;
X

se

o

agente

participar

em

outras

criminosas organizadas de âmbito internacional.
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Parágrafo
infrações

em

único.

estabelecimentos

dessas

reiterada

prática

A

comerClalS

poderá

implicar

a

interdição destes.
Art.
quem,

21.

O

]U1Z

pode reduzir pela metade a pena de

como autor ou partícipe de uma das infrações enumeradas

nesta Lei e antes do oferecimento da denúncia, tiver permitido
ou

facilitado

o

recolhimento

de

provas

identificação dos outros responsáveis ou,

decisivas

para

a

an t es da sentença,

tiver permitido ou facilitado a sua prisão .
Art.

22.

São

e

inafiançáveis

insuscetíveis

de

anistia, graça e indulto os crimes previstos nos arts. 12, 13,

caput, e 15 desta Lei.
1°. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei

§

nO 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crlmes previstos no

caput deste artigo,

terá o prazo de trinta dias,

prorrogável

por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
2°. A pena por crimes previstos neste artigo será

§

cumprida inicialmente em regime fechado.
Art.
•

art.

59

crlme,

a

do

23.

Código

Na

fixação

Penal,

o

da

pena,

além do disposto

apreciará

]U1Z

a

natureza e a quantidade das plantas,

preparações envolvidas na prática do ilícito ,
condições

em

que

se

desenvolveu

a

ação

no

gravidade

do

substâncias ou
o

local

crlmlnosa

ou as
e

as

circunstâncias da prisão, podendo reduzir a pena de um sexto a
um terço .
Art.
prática

de

cumprimento
segurança,

24. Ao dependente de tóxicos que,
qualquer

de

pena

infração
privativa

será dispensado

penal,
de

se

liberdade

em razão da

encontrar

em

ou

de

medida

do sistema penitenciário respectivo .

{j
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Parágrafo
ambulatórios

a

único.

que

se

refere

o

instalados

nao

Enquanto

o

caput,

os

tratamento

será

realizado na rede de saúde.
,

CAPITULO IV

Do Procedimento Penal

•

Art.
cr1mes

25.

O procedimento relativo aos processos por

definidos

Capítulo,

nesta

aplicando-se,

Lei

rege-se

pelo

subsidiariamente,

disposto

as

neste

disposições

do

Código de Processo Penal.
Art . 26. Devem ser mantidos sob sigilo os registros,
documentos

ou

peças

flagrante

e

definidos

nesta

prática dos

de

de

informação,

inquérito
Lei,

delitos

bem

policial
como

previstos

os
para

os
no

autos

apuração

nomes
art.

de

17,

dos

prisão
dos

em

cr1mes

envolvidos

não podendo

na

tais

fatos ser veiculados pela 1mprensa.
,

E vedada a divulgação dos valores das drogas
apreendidas, pelos meios de comunicação.
2°. O processo relativo ao delito previsto no art.

§

17 desta Lei observará,

em todas as suas fases,

o segredo de

justiça.
3°. A desobediência ao disposto neste artigo, por

§

parte

de

serventuário

da

justiça

ou

autoridade

policial,

consti tui crime punido com pena de detenção de seis meses a
dois

anos

e

pagamento de

trinta a

sessenta dias-muI ta,

sem

prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
Art.
definidos

27.

nesta

Para efei to de

Lei,

a

caracterização dos

autoridade

atenderá

à

cr1mes

natureza

e

quantidade da substância apreendida, ao local ou às condições
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em que se desenvolveu a ação crlmlnosa,

às circunstâncias da

prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
policial
horas

dela

ao

fará

]U1Z

comunicação

competente,

no

prazo

de

remetendo-lhe

vinte

uma

e

cópia

quatro
do

auto

lavrado .
Tratando-se

1°.

§

substância entorpecente,

de

para

surpreendido

usuário

consumo pessoal,

o

com

mesmo

será

conduzido à autoridade policial para prestar depoimento,

após

o que será imediatamente liberado.
2°.

§

flagrante,
crlme,

Para efeito da lavratura do auto de prisão em

nos

é

demais

suficiente

substância,

casos,
laudo

no
de

tocante

materialidade

constatação

firmado por peri to oficial,

por pessoa idônea, escolhida,

à

da

ou,

natureza

na

do
da

fal ta deste,

preferencialmente, entre as que

tenham habilitação técnica.
3 0.

§

O peri to

que

subscrever

o

laudo

a

que

se

refere o parágrafo anterior não fica impedido de participar da
elaboração do laudo definitivo.

•

§
§

4°. O depoimento a que se refere a parte final do

1° deste artigo deverá ser tomado, pela autoridade policial,

imediatamente após a

chegada do usuário à delegacia,

e este,

tão logo conclua o seu depoimento, será liberado sem lavratura
de

flagrante

e

sem

pagamento

de

fiança,

sendo

submetido

a

exame de corpo de delito, se assim o desejar.
§

policial

5°.

ao

A

desobediência

disposto

no

caput,

por
§§

1°

parte
e

4°

da

autoridade

deste

artigo

constitui falta disciplinar punida na forma da lei.
Art.

29.

O inquérito policial deve estar concluído

no prazo de qUlnze dias,
trinta dias, quando solto.
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Parágrafo
artigo

podem

único.

ser

Os

prazos

duplicados

a

pelo

que

se

refere

mediante

]U1Z,

este

pedido

justificado da autoridade policial.
Art.

30.

concretamente
Lei,

deverá

as

circunstâncias

justificar,

logo

mencionando

policial,

autoridade

A

referidas

após

a

no

art.

lavratura

27

do

desta

ato,

as

razões que a levaram à classificação legal do fato.
Art.

4t

Findo o prazo estabelecido no art.

31.

autos do inquérito policial devem ser remetidos a
prejuízo

de

realização

posterior

destinadas ao esclarecimento do fato,
do

laudo

de

exame

toxicológico

juízo,

os
sem

diligências

outras

de

29,

inclusive a elaboração
se

e,

necessário,

de

dependência, cuja apresentação pode dar-se até o dia designado
para a audiência de instrução e julgamento.
Art.

Antes de

32.

definidos no art.

•

autoridade

cr1mes

judiciária competente a

como forma de exclusão da ação penal,

circunstâncias

nos

17 desta Lei, o representante do Ministério

Público poderá requerer à
remissão,

iniciado o processo,

.. ....

e

.

consequenc1as

à

fato,

do

atendendo às

personalidade

do

indiciado e a sua ma10r ou menor participação no cr1me .
Art.
reconhecimento
prevalece

para

33.

A remissão

ou

não

comprovação

efeito

de

implica necessariamente o
da

responsabilidade,

antecedentes,

podendo

nem

incluir,

eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas educativas
previstas nesta Lei.
Art.

34.

Em

qualquer

fase

da

relativa aos cr1mes previstos nesta Lei,

persecução

criminal

são permitidos, além

dos previstos na Lei nO 9.034, de 3 de maio de 1995, mediante
autorização
tórios:
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I
ou

bandos,

-

infiltração de policiais nas quadrilhas,

com

o

objetivo

de

colher,

em

caráter

grupos

sigiloso,

informações sobre as operações desenvolvidas no âmbito dessas
associações;
11

a

-

não atuação policial sobre os portadores de

substâncias entorpecentes
entrem,

salam

ou

ou psicotrópicas e

circulem

finalidade de proporcionar,

4t

no

trânsito,

a

distribuição,

destinatários e

identificação

número de participantes

brasileiro,

com

a

se for o caso, em colaboração com

o país ou países de origem,
de

território

precursores que

nas

e

eventuais países

responsabilização

di versas

operações de

de

mal0r

tráfico e

sem prejuízo de exercício da ação penal

pelos

fatos aos quais a lei nacional é aplicável.
,

Parágrafo

.

Na

unlCO.

hipótese

.

.

lnC1SO

do

lI,

a

autorização será concedida, desde que:
seJa

I

conhecido

detalhadamente

o

itinerário

provável dos portadores e a identificação suficiente destes;
seJa

11

garantida

pelas

autoridades

competentes

dos países de origem ou trânsito a segurança contra riscos de

•

fuga

dos

suspeitos

ou

extravio

de

substâncias

das

transportadas.
35.

Art.

Para

fim

o

inclusive para os procedimentos
artigo

anterior,

autoridade

o

Ministério

judicial

para

da

criminal,

persecução

investigatórios previstos
Público

que

poderá

autorize,

representar

havendo

no

à

fortes

indícios:
I

o

acesso

a

dados,

documentos

e

informações

fiscais, bancárias, financeiras, eleitorais, dentre outras;
11

a

colocação,

sob

determinado, de contas bancárias;
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111

o

por

acesso,

período

aos

determinado,

sistemas informatizados das instituições financeiras;
IV -

a

interceptação e

a

gravação das comunicações

telefônicas, por período determinado,

observado o disposto na

legislação pertinente e no Capítulo 11 da Lei nO 9.034, de 3
de maio de 1995, no que for compatível.
,

CAPITULO V
Da Instrução Criminal

Art. 36. Recebidos os autos do inquérito policial em
juízo,

deve ser aberta vista ao Ministério Público para,

no

prazo de dez dias:
I - requerer o arquivamento dos autos do inquérito;
11 - requerer a remissão;
111

requisitar

as

diligências

que

entender

necessárias;
IV - oferecer denúncia.

1°.

§

•

remissão,

Requerido

o

arquivamento

dos

autos

ou

a

pelo representante do Ministério Público,

mediante

pedido fundamentado, que conterá o resumo dos fatos,

os autos

serão conclusos à autoridade judiciária.
2°.

§

autoridade

Deferido

judiciária

o

arquivamento

determinará,

ou

a

remissão,

último

no

caso,

a
o

cumprimento da medida educativa.
3°.

§

remessa

dos

despacho
outro

Discordando,

autos

ao

fundamentado,

membro

ratificará

o

do

a

autoridade

Procurador-Geral
e

este

Ministério

arquivamento

ou

de

oferecerá
Público
a

Justiça,

denúncia,

para

remissão,

judiciária

poderá ser recusada pela autoridade judiciária .

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

mediante
designará

apresentá-la,
que

só

fará

então

ou
não

;/;

19

CÂMARA DOS DEPUTADOS

4 0.

§

Ministério

Se,

Público

remissão,

por

qualquer

não

requerer

requisitará

imprescindíveis

ou

razão,
o

represen tan te

arquivamento

ou

denúncia,

do

conceder
reputadas

diligências

outras

oferecerá

o

arrolando

testemunhas

até o máximo de C1nco.
5°. Para efeito da lavratura do auto de prisão em

§

flagrante

e

do

materialidade
natureza
fal ta

oferecimento

do

da

delito,

substância,

deste,

por

da

denúncia,

bastará
firmado

pessoas

laudo
por

idôneas

no

de

que

tange

à

constatação

perito

oficial

escolhidas

de

da

ou,

na

preferência

entre as que tiverem habilitação técnica.
§

anterior

6°.

for

Quando o

laudo a

subscrito por

que

peri to

se refere

oficial,

não

o

parágrafo

ficará

este

impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.
Art.
quatro

horas,

37.

Recebida

ordenará

a

a

denúncia,

requisição

ou

o

]U1Z,

a

ci tação

designará dia e hora para o interrogatório,
dentro dos cinco ou trinta dias seguintes,

em vinte
do

réu

e
e

que se realizará
conforme esteja o

réu preso ou não, respectivamente.

•

Parágrafo
endereços

único.

constantes dos

por edital,

Se

o

autos,

com prazo de

réu
o

não

for

encontrado

]U1Z ordenará

C1nco dias.

Neste

nos

sua ci tação

caso,

os

prazos

correrão independentemente de intimação.
Art. 38. Interrogado o réu, ou declarado revel, será
aberta vista à defesa para,
alegações
C1nco

e

preliminares,
requerer

Havendo mai s

as

no prazo de cinco dias,

arrolar

testemunhas

diligências

de um réu,

que

até

entender

o prazo será em dobro e

o

oferecer
máximo de

necessárias.
correrá em

cartório.
Art.

39. Findo o prazo previsto no artigo anterior,

o ]U1Z imediatamente decidirá a respeito de matéria prelimin~ J

t/
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e

das

diligências

designará,

para

indispensáveis

um dos

trinta

ao

dias

julgamento
seguintes,

do

fei to

e

audiência

de

instrução e julgamento, notificando-se o réu e as testemunhas,
intimando-se

o

cientificando

defensor
a

e

autoridade

o

Ministério

policial

e

Público,

os

bem

órgãos

dos

como
quals

dependa a remessa de peças ainda não constante dos autos.
Art.

40.

dependência toxicológica,
para
final

apresentação dos
do

haja

Caso
o

no

exame

de

de

]U1Z dará oportunidade às partes

quesitos,

prazo previsto

necessidade

em Cl.nco dias,

art.

38,

se

não

a

contar do

houver matéria

preliminar, ou a contar da decisão sobre a matéria preliminar,
designando a
quarenta e

audiência de instrução e

cinco dias seguintes,

julgamento para um dos

devendo o laudo ser juntado

aos autos até a data da audiência.
Art.
após

a

41.

inquirição

sucessi vamente,

Na

audiência

das

de

instrução

testemunhas,

será

ao Ministério Público e

e

dada

julgamento,
a

palavra,

ao defensor do

réu,

pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mal.S
dez,

a

critério

do

]Ul.Z,

que,

em

seguida,

proferirá

a

sentença.
§

imediato a

1°. Se o ]Ul.Z não se sentir habilitado a jul gar de
causa,

ordenará que os autos

lhe sejam conclusos

para, no prazo de cinco dias, proferir a sentença.
§

2 0.

O j ui z ,

observando o di spos to no art.

77 do

Código Penal e as regras para a suspensão do processo contidas
nesta Lei, poderá suspender a execução da pena, determinando,
se for o caso, a sujeição do réu a tratamento ou a internação
em estabelecimento hospitalar adequado.
Art.
13,

14

e

prisão.
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15,

42. O réu condenado por infração dos arts.
caput,

nao

poderá

apelar

sem

12,

recolher-se

à I
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Art.

43.

O Ministério Público poderá requerer,

medida preventiva,
direitos

e

como

o seqüestro ou indisponibilidade de bens,

valores,

quando

houver

indícios

veementes

da

ocorrência das hipótese previstas nos arts. 15 e 53 desta Lei.
Parágrafo

único.

Incumbe

instrução, ou ao interessado,
a

origem lícita dos bens,

ao

durante

acusado,

a

em incidente específico, provar

produtos

e

direi tos

referidos

no

caput deste artigo.
Art. 44. O ]U1Z determinará, na sentença, o confisco
de

bens

de

valor

econômico

apreendidos

tráfico ilícito de entorpecentes e,

em

ainda,

do

o perdimento dos

bens que o condenado por infração dos arts.
desta Lei

decorrência

12,

13,

14 e

15

tenha auferido ou adquirido em decorrência de sua

atividade cr1m1nosa.
§

1°.

Os bens, valores, produtos e direitos de que

trata este artigo constituirão recursos do Fundo de Prevenção,
Recuperação e Combate às Drogas de Abuso - FUNCAB, criado pela
Lei nO 7.560, de 19 de dezembro de 1986, que poderá vendê-los
em leilão público.
§

bens,

2°. Antes do trânsito em julgado da sentença,

produtos

e

direitos

referidos

no

parágrafo

os

anterior

ficarão sob a custódia do FUNCAB, que poderá autorizar seu uso
ou sua alienação, sempre que haja risco de perecimento ou for
onerosa sua conservação, preservado o direito de indenização,
se for o caso de restituição.
Art.
naturalizado,

45.

,

E

efeito

da

condenação

condenado por infração dos arts.

12,

perder

o

14

e

julgado

a

13,

15, a nacionalidade brasileira.

Parágrafo

único.

O ]U1Z,

transi tada

em

sentença condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para~ /y
cancelamento da concessão da naturalização.
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Art.
legislação

,

46.

E

passível

específica,

definidos

nos

cumprida a

arts.

13,

14

condenação imposta,

na

expulsão,

es trangei ro

o

12,

de

e

15

forma

cometer

que
desta

Lei,

da

crl.mes

desde

que

salvo se o interesse nacional

recomendar sua expulsão imediata.

47 . O juiz poderá suspender a execução da pena

Art.

restritiva de direito,

•

aplicada ao usuário,

na forma do art.

17 desta Lei, desde que:
I

-

cumprido mais de um quarto da pena, o usuário,

nesse período,

não

tenha

incorrido em qualquer das

condutas

previstas nesta Lei;
tenha

11

cumprido,

satisfatoriamente,

as

exigências impostas pelo juiz como decorrência da condenação;
não tenha sido condenado pela prática de crime

111 -

doloso.
Art. 48 - Na hipótese de crl.me previsto no art. 17,
ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá requerer a
suspensão do processo pelo prazo de dois a quatro anos, desde
que

o

acusado,

ao

ser

interrogado,

manifeste

propósi to

de

realizar tratamento ou de não mais se utilizar de substância
entorpecente,

não esteja

sendo processado ou não

tenha

sido

condenado por outro crime, presentes, no que couber, os demais
requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.
§

1°. Na hipótese prevista no caput deste artigo,

defesa deverá manifestar-se

a

respei to,

dizendo

se

a

concorda

com o pedido de suspensão.
Se

§

propósito

de

o

realizar

,

reu,

ao

ser

tratamento

ou

interrogado,
de

não

manifestar

mal.S

utilizar

substância entorpecente, a defesa poderá requerer a suspensão
do processo, sendo a respeito ouvido o Ministério PÚbliCO. ~~1
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Determinada

a

suspensao

do

processo,

na

própria audiência o réu assumirá o compromisso de se tratar ou
de

não

reiterar

o

uso

de

substância

sendo

entorpecente,

advertido de que, em caso de não honrar o compromlSSO, o feito
terá

seguimento,

previsto

no

condições

e

sujeitando-se

art.

40.

medidas

o

submetido

poderá

]U1Z

educativas

ser

a

a

que

a

exame

especificar
ficam

outras

subordinadas

a

suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do
•

acusado.
Art.

49.

As

condições

e

as

medidas

educativas

aplicadas por força da remissão ou da suspensão do processo
poderão ser revistas judicialmente, a qualquer tempo, mediante
pedido

expresso

do

agente,

seu

defensor,

ou

do

Ministério

Público.

,

CAPITULO VI
DA COOPERAÇAO INTERNACIONAL

•

Art.

50.

Preservadas a

pública e os bons costumes,

soberania nacional,

o Governo Brasileiro,

a

ordem

observadas

as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico

ilícito

psicotrópicas,

de

prestará

entorpecentes
cooperação

a

e

outro

substâncias

de
país,

sem

onus,

presa,

cu j as

quando solicitado para:
I - produção de provas;
11 - exame de objetos e lugares;
111 - informação sobre pessoas e COlsas;
IV

presença

temporária

de

pessoa

declarações tenham relevância para a decisâo de uma causa; ~ !
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v - recebimento de testemunhas;
VI

outras

formas

de

assistência permitidas pela

legislação em vigor.
§

dirigida

1 0.

ao

necessário,

A solicitação de que trata este artigo será

Ministério
à

da

Justiça,

que

a

remeterá,

quando

apreciação do órgão judiciário competente para

decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de
atendê-la.
São requisitos da solicitação:

§ 2°.

o

I

nome

a

e

qualificação

da

autoridade

solicitante;
11 - o objeto e o motivo da solicitação;
111 -

a descrição sumária do procedimento em curso

no país solicitante;
IV - especificação da assistência solicitada;
V -

a

documentação indispensável

ao esclarecimento

da solicitação, quando for o caso .
Art.

51.

Para a

consecução dos

fins

fixados

nesta

Lei, deve ser mantido e instituído um sistema de comunicações
apto a facilitar um intercâmbio rápido e seguro de informações
sobre o

tráfico de entorpecentes

e

drogas

afins

com órgãos

congêneres de outros países.

,

CAPITULO VII

-

DISPOSIÇOES FINAIS

Art.
utilizados
apreendidos,

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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52.

Todos

infrações

os

entorpecentes

previstas

nesta

res sal vado o di spos to no §

e
Lei

drogas
deverão

afins
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2 ° des te ar ti go , bem
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como destruídos pela autoridade policial, mediante autorização
judicial, na presença de representante do Ministério Público,
assistido por perito da área.
Documenta-se

a

ocorrência

mediante

termo

anexado aos autos do inquérito policial, ou, se for o caso, da
ação penal.
2°.

§

autoridade
trânsito

Para comprovar a materialidade da infração, a

policial
em

deverá

julgado,

manter

sob

quantidade

entorpecente ou droga afim,

sua

guarda,

suficiente

da

até

o

substância

devidamente especificada no termo

previsto no parágrafo anterior.
Art. 53. Nos casos de cr1mes previstos nesta Lei, as
substâncias

entorpecentes,

psicotrópicas

precursores

e

apreendidos serão colocados imediatamente sob lacre.
1 0.

§

preven1r

Os

lacres

qualquer

substâncias.

Cada

serão confeccionados de mane1ra a

desvio
lacre

fraudulento

será

plantas

das

numerado

e

levará

ou

sobre

a

embalagem ou sobre uma etiqueta nela integrada a descrição das
plantas

e

natureza

substâncias
e

embalagem

peso,
em

que

encerra,

com

bem

como,

se

as

ditas

plantas

A

autoridade

que

for

o

indicação

caso,
ou

do

da

sua

número

substâncias

de

estão

contidas.
§

circunstanciado da apreensão,
as

circunstâncias

substâncias

da

utilizado, bem como,
seus

resultados.

o

seu

descrevendo
peso

se for o caso,
Indicará,

lavrará

auto

especificando a data, o lugar e

apreensão,

apreendidas,

policial

ainda,

e

o

as

modo

plantas
de

e

pesagem

os testes efetuados e os

o

número

de

lacres

realizados, onde os objetos lacrados ficarão depositados, além
de

outras
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lacres serão assinados por todas as pessoas que participaram
da sua confecção.
Art. 54. Para comprovar a materialidade da infração,
a autoridade policial deverá manter sob sua guarda amostras em
quantidade suficiente para assegurar a prova e a identificação
das plantas e substâncias apreendidas , nos termos desta Lei e
em conformidade com os padrões internacionais .
1° .

§

As amostras

a que se refere o

caput

artigo serão recolhidas na presença do acusado,

ou,

deste

se 1.SS0

não for possível, com o testemunho de duas pessoas.
2°.

§

O exame das

amostras

referidas

neste artigo

será realizado imediatamente após a apreensão, a fim de evitar
riscos de alteração física ou química.
3°. Cada amostra será protegida mediante lacre. As

§

menções da natureza e do peso do seu conteúdo serão anotadas
sobre

a

embalagem

Retirado

o

ou

lacre

sobre

por

a

etiqueta

qualquer

integrada

motivo ,

os

ao

lacre .

selos

serão

reconsti tuídos e será lavrado auto onde se indicará o número
das amostras recolhidas, a natureza e o peso das plantas e das
substâncias

contidas

em cada

uma,

bem

como

as

modificações

provocadas nos lacres de or1.gem.
§

4°. As peças referidas no parágraf o anterior serao

assinadas por todas as pessoas que participaram ou assistiram

-

,
as
operaçoes.

Art.

55. Salvo no caso de a conservação das plantas

e das substâncias apreendidas ser absolutamente indispensável
ao processo,

a

autoridade

apreensão

o

recolhimento

ou

judicial determi nará,
de

amostras,

sua

logo após
destruição

a
na

forma do art. 52.
Art.
publicação.
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Esta

Lei

entra

em V1.gor

na

data

de

sua
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Art.

57.

Revogam-se

as

disposições

em

contrário,

especialmente as da Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1996.

~/t..>

elator
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Bras í lia,

12.

de dezembro de 1996 .

Senhor Secretário ,

Encaminho

a

Vossa

Excelência ,

a

fim

de

ser

submetido à consideração do Senado Federal, nos termos do art.
o caput do art.

134 do Regimento Comum e de acord o com

Projeto de Lei

Constituição Federal, o incluso

65 da

nO 1.873, de

1991, da Cãmara dos Deputados, que "Dispõe sobre a prevenção,
o

tratamento,

a

fiscalização,

tráfico ilícito e
afins

e

dá

Senado

Federal

controle

e

a

repressão

do uso indevido de entorpecentes e

outras

prejudicialidade

o

do
(nO

providências" , cuja
Projeto
94/93,

de
na

Lei

aprovação
nO

origem) ,

4.591,
que

drogas

resultou
de

1994,

"Dispõe

sobre

Política Nacional de Drogas e dá outras providências"
Atenciosamente,

Primeir -Secretário

A Sua Excelência o
/

Senador ODACIR SOARES RODRIGUES
DD. Primeiro-Secretário do Senado Federa!
N E S T A

,.~-

h"i(A

do

'il

na
do
a

'.
~

,.
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.\
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PROJETO DE LEI N,·

CÂMARA DOS DEPUTADOS
seQÁo

l

1. 87J

de 19

AUTOR

91

DE SINOPSE

Dispõe sobre a prevenção, o t-t;'atamento, a fiscalização, o controle e a re
pressão do tráfico i1Ici to e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins e dá outras ·.: provi=
dências.
( Alterando a situação do atual usuário viciado dependente ou não, =iando figura interrrediária entre o usuário e o
traficante e darrlo maior rigor In tratarrento legal a ser dado' ao traficante e fixarrlo as sanções para quem culti
va plantas psicotropicas, regulamentamo o art. 243, da Nova Constituição Federal) •
-

E ME N T A

ANDAMENT O

ELIAS MURAD
(PSDB - MG)

Sancionado ou promulgado

Publicado no Diário Oficiai de

PLE~RIO

18.09.91

Fala o autor, apresentando o projeto.
DCN

19.09.91, pâg. 17428, 001. 01.

MESA

Vetado

Razões do veto-publicadas no

Despacho: As Comissões de Seguridade Social e FamIlia; e de Constituição
e Justiça e de Redação.

ANEXO PL N9 2.454/91
PL N9 3.901/9,3 '

PLE~RIO

13.11.91

~

lido e vai a imprimir.
DCN 14.11.91, pago 23058, col. 02.

COMISsAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
30.10.91

Prazo para apresenta~ão de emendas: 30 a 05.11:91

fM'4I..3.QJJQJ9L ... pág~ J~..c:ol: ::2 ." .
COMISsAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
30.10.91

-

....- .... _-

Distribuído ao relator, Dep. CL6vIS ASSIS.

VIDE-VERSO . • • . . . . . . . . . .
C OI 20 .• 8.0018.8

/

'f~

~

ANDAMENTO

I

PL. 1. 873/91

06.11.91

COMISSÂO DE SEGURIDADE
- - -- -SOCIAL
- - E -FAMILIA
-- Foram apresentadas 07 (emendas) pelo Dep.

Edu~rdo

Jorge.

nCN
,

MES\.
13.12.91

APENSADO A ESTE O PROJETO DE LEI N9 2.454/91.

1 9 .07. 92

COMISSÂO DE SE GURIDADE SOCIAL E FAM!LIA
OF . 277/92-P, d o De p. Eu le r Ribeiro Pres i dente da Com is são, solicitando a apensa~ão d o PL . 2 . 7E5/9~
a e ste.

OCN._J.{"
I 01......-- - ..
--

22.07.92

I

t.f ., p5 g... _B:Jf.f..col._.C>~........ _.

MESA
Defe rido OF . 299/92-P, do Dep : Euler Ribeiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famíl ia ,
solicitando tornar sem ef~ito O pedido de apensB9ão feita através do OF. 277/92-P.
Prejudicado o OF. 277/92-P

09 . 1 1. 93

MESA
Deferido Ofício N9 P-122/9 3 , da C.E.C.D., solicitando a apensaçao do PL 3.901/93 a e s te .

DCN~J..ll Ig~. pãg.J{335 co.,._?,~_.".

MESA
APENSADO

I

AO PROJETO DE LEI N9 4.591, de 1994.
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PROJETO N2

CE L - Se çã o de Sinop s e

Cont inuaçã o

1. 873/91

JI NDAME NTO

PLEN1I.RIO
10.12.96

votação em Turno Único. (PL. 4.591/94).
Encaminhamento da votação pelos Dep. Elias Murad e Eduardo Jorge.
Em votação o Substitutivo da CESP, oferecido a este projeto: APROVADO.
Em votaçao as Emendas de Plenário, com pareceres favoráveis, ressalvados os destaques: APROVADAS.

-

Em votação as Emendas de Plenário, com pareceres contrários, ressalvados os destaques: REJEITADAS
Em votação a Subemenda 01, oferecida à Emenda de Plenário 07: APROVADA.
Em votação a Subemenda 02, oferecida ã Emenda de Plenário 13, ressalvado o destaque: APROVADA.
Em votação a Subemenda n9 03, oferecida ã Emenda de Plenário 14: APROVADA.
Em votação a Emenda de Plenário 16, ressalvada a Subemenda: APROVADA.
Em votação a Subemenda n9 04, oferecida à Emenda de Plenário 16: APROVADA.
Em votação a Subemenda n9 05, oferecida ã Emenda de Plenário 19: APROVADA.
Aprovado o requerimento do Dep. Benito Gama, Líder do Governo e outros, solicitando a votação em
globo dos destaques simples relativo às Emendas de Plenário: 08,

18, 22, 24, 28, 31 e art. 21 da

Emenda 11, apresentadas ao Substitutivo.
Em votação(ém globo) dos requerimentos: APROVADOS.
Em votação(em globo) das matérias destacadas: ' APRQ,VADAS.
Em votação o § 19 e o § 49 do art. 25 do Substitutivo da CESP para substituir os §§ 19, 49 e § 59
todos do art. 25, nos termos da redação da Subemenda 02 à Emenda de Plenário 13 da CESP, obj e t o de
DVS do Dep. Matheus Schmidt: REJEITADO.
;tut;vo da CESP para substituir no texto dado na Sube me nda
Em votação o § 19 do art. 25 d o Subst ~
à Emenda de plenário 13 os seus §§ 19 e 49, referente ao PL. 4591/94, objeto de DVS do Dep. PauL

lo Rocha: REJEITADO.
Em votação a Emenda de

Plena~r;o
~

n9 01, obJ'eto de DVS do Dep. Eduardo Jorge: RETIRADO.

CONTINUA; ; •

C DI3 21 0 1 041 ,8 (MAI/ 9 3)

-•

,

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO

CEL . Seçlo de Sinopse

•

e

1. 873/91

~tinuaçãO

.,

ANDAMENTO
PLENÂRIO
continuação da página anterior.
Prejudicados: o projeto inicial, o PL. 4.591/94;.\ 2.454/91, ' 3.9Ql/93, 2.765/92;:" 441/95,apensaàos,
as Emendas de Plenário n9s 07, 13, 14 ,e 19~
'" ..
Em votação a !€dação Final, oferecida pelo Ielator, Dep.
: APWJADA.
(PL. 1.873-A/91).

MESA

AO SENADO FEDERAL, ATRAVfs DO OF.
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GAB IN ETE DO SECRETÁR IO

São Paul o ,

de agosto de 1997.

OFÍCIO N° 1036/97 - ATP,
Ref: - GS-3666/97.
Assunto : - Lei 6.368/76-propostas de
alteração .

P uI:! '1 i ql.le····se " A I" q 1.1 i ....' (.:.~ .... ~:; E~

Senhor Presidente ,

..

"

Pelo presente,
encaminho a Vossa
Excelência
cópia
reprográfica
integral
do processo GS3666/97 , que contém sugestões apresentadas pelo Departamento
de Inve stigações sobre Narcóticos
DENARC/SP . , propondo
modificações ao Projeto de Lei nO 105/96, que , nessa Câmara
cuidaria da alteração da Lei nO 6.368, de 21 de outubro de
1976 .
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência
os protestos de estima e consideração.

!
I LVA
ÇA PÚBLICA

A Sua Excelência, o Senhor
Doutor MICHEL TEMER
DD . Presidente da Câmara dos Deputados
,
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no projeto. Considerando que todo o País deverá se submeter ao princípio
estatuído no novo projeto e que o custo será elevado, envolvendo processos - "? .'-",
de compra específicos, com rituais pré-definidos, com prazos determina 6s} '
..~. "
com respeito à legislação orçamentária e outros pré-requisitos norma' S1~L:S.2P_ ~l'
necessários para a gestão da coisa pública, algum prazo condizente com e ~
0'
obstáculos deverá ser previsto.
· 4 .O ·
O art. 53 determina que todas as substâncias apreendidas sejam
imediatamente lacradas. Os lacres deverão ser numerados. Na embalagem ou
etiqueta a descrição das plantas ou substâncias, sua natureza, peso e
quantidade de embalagens. Cada amostra terá um lacre (§ 1.°).
Da apreensão se lavrará auto circunstanciado com data, lugar, circunstâncias
da apreensão, descrição, peso, testes efetuados, número de lacres realizados,
onde ficarão depositados e assinatura de todos que participaram da sua
confecção (§ 2.°).
Art. 54 § 1.0 prevê que as amostras sejam recolhidas na presença do acusado
ou de testemunhas.
Se o lacre for aberto por qualquer motivo, os selos serão reconstituídos e
lavrado auto a respeito (§ 3.°).

- SUGERIDA: Para o atendimento das normas de lacração deve
SOLUÇA0
ser dado prazo de 180 dias para todos se adequarem às novas normas.
O artigo 56 prevê a vigência imediata da Lei. Entendemos que é impossível e
impraticável que tal aconteça. Todos os envolvidos na sua aplicação terão que
ter um prazo para estudá-la, difundi-la e preparar o equipamento público para
tal.

- SUGERIDA: Estabelecimento de vacatio legis de pelo menos 30
SOLUÇA0
dias, exceto para o lacre onde se poderá dar maior prazo como anteriormente
se sugere .

•

O artigo 57 estabelece: Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente as da Lei 6.368, de 21 de outubro de 1.976.
Melhor seria que o texto se reduzisse apenas à primeira parte e todos
poderiam aplicar tranqüilamente as regras de hermenêutica e, ao final , o
Código de Processo Penal subsidiariamente como até já preconiza o art. 25.
A expressão "especialmente as da Lei 6.368 ... " passa gramaticalmente a
dúvida de que só tenham sido revogadas da Lei 6.368 , as "disposições
contrárias". Ora se o legislador assim escreveu, pode alguém imaginar que ele

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POlÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Oficio nO 306/97

São Paulo, 08 de maio de 1997

Excelentísslluo Senhor Delegado Geral:

Tenho a subida honra de transmitir a
Vossa Excelência estudo da lavra do Dr. EDE:tv1UR ERCILIO LUCHIARI,
Delegado de Polícia Assistente da Divisão de Prevenção e Educação - DIPE,
deste Departanlento, colacionando a Lei 6368, de 21 de outubro de 1976 e o
(

•

projeto de refonna desse Diploma Legal, o qual, seglUldo consta, foi aprovado

pela Câmara dos Deputados em 10 de dezembro de 1996, e que por ora se acha
em trâmit.e no Senado Federal.
CUlupre, observar, que os trabalhos
desenvolvidos pelo Dr. EDElvfUR ERCILIO LUCHIARI, nesse estudo,
apontam inlperfeições técnicas e apresentrnn sugestões para a lnelhoria do
referido projeto, sendo, por isso, salvo entendiment.o em contrário, de bom
alvitre, que fosselu enviados C0111 a maior brevidade possível ao Senado
Federal.
A o · sião me penuite para, com
profimdo respeito, apresentar a Vossa Exc Jência os meus protestos da mais
alta e distinta c.onsideração.

1VIARCO ANTONIO lVIA rINS RIBEIRO DE CAJ\,1POS
Delegado e Po, íeia Diretor do DENARC

Ao Exttlo . Sr.
Dr. LUIZ PAULO BRAGA BRAUN

DD. Delegado Geral de Polícia
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São Paulo, 06 de maio de 1-..991:.'
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Senhor Presidente do Conselho da Polícia Civil.

•

Em atenção à solicitação do Egrégio Conselho da
Polícia Civil, de 28 de abril último, determinando fossem reduzidos a texto os
argumentos por nós oralmente expendidos a respeito das mudanças na Lei
6368 que se encontram em tramitação no Senado Federal, apresentamos o
documento anexo,
Apresentamos nosso protestos de estima e
consideração.

o Delegado de

/l

POlí::)
/.

Edemur Ercílio Luchiari

•

Ao Excelentíssimo Senhor
Df. Luiz Paulo Braga Braun
DD, Presidente do Conselho da Polícia Civil de
SÃO PAULO - SP

ALGUMAS MUDANÇAS EM CURSO NO SENADO SOBRE A
LEGISLAÇÃO A RESPEITO DE DROGAS

Tramita no Senado o projeto n.O 105 (aprovado na Câmara Federal em
10.12.96 sob n.o 1873-A), em regime de urgência, cujo relator, ao que consta
oficiosamente, será o ilustre Senador José Ignácio Ferreira.
Vejamos algumas alterações mais importantes:
1) DA DENOMINAÇÃO DO UNIVERSO DAS DROGAS.

Projeto de Lei
Lei vigente
Substâncias entorpecentes ou que Substâncias entorpecentes ou drogas
causem dependência física ou afins
,
.
pSlqUlca

•

•

Alteração constitucionalmente correta (C.F. art. 5.°, inciso XLIII) e
modernamente aceita.
Entretanto, no texto do projeto expressões inexplicadas ocorrem:
1) os solventes , inalantes, inebriantes ou produtos que os contenham (art. 12, § 1.º, V);
2) o inalante químico tóxico (art. 17, § 2.º I);
3) preparação entorpecente ou psicotrópica (art. 13, caput e art. 17 caput);
4) substância psicotrópica (art. 13, caput, art. 17, caput, art. 34, 11 , art. 50 e art. art. 53) ;
5) entorpecentes (art. 50 e art. 52)
6) medicamentos controlados (art. 12, § 1.º, V);
7) plantas (art. 12, § 2. º, art. 17, caput, art. 20, VIII, art. 23, art. 53, §§ 1.º e 2.º, art. 54, caput e § 3.º
e art. 55);
8) substâncias ou preparações (art. 12, § 2.º, art. 20, VIII e art. 23) ;
9) precursor (art. 13, caput, art. 34, 11 e art. 53);
10) especialidades farmacêuticas (art. 5.º, §§ 2. º e 3. º);
11) plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes (art. 7.º caput, §§ 2. º, 3.º e
4.º, art. 12, § 1.º, 11);
12) matéria-prima(art.12, § 1.º, I);
13) insumo (art. 12, § 1.º, I);
14) produto químico destinado à preparação de substâncias entorpecentes ou drogas afins (art. 8.º
e 12, § 1.º, I);
15) drogas (art. 9.º, § único) e
16) tóxicos (art.24).

Como o legislador cometeu (art. 2.°) ao órgão competente do Mini stério da
Saúde a competência para elaboração da lista de substâncias entorpecentes e
drogas afins, onde os 16 tópicos supra, se enquadrariam?
O que são drogas afins?

Se todos forem enquadrados como drogas afins, por que a distinção existen - p.
no projeto? O legislador deve ter pretendido que esses 16 outros tóp' ~. / ' ~
recebessem tratamento específico nas situações definidas nos artigos qu ro$B.~
citaram. _
\)
(;).
SOLUÇOES SUGERIDAS: a) Inclusão de Parágrafo único no artigo -4. D'
comandando ao órgão competente do Ministério da Saúde a expedição de
relação dos outros 16 tópicos elencados acima ou b) no caput do artigo 2.°
comandar ao Ministério da Saúde a inclusão desses 16 tópicos entre as drogas
afins, destacando sua natureza de modo a ficar claramente expresso referiremse aos dezesseis tópicos relacionados acima.

*

2) INEXISTÊNCIA DE "VACA TIO LEGIS".

•

A vigência da lei está prevista para a data de sua publicação (art. 56). O
Ministério da Saúde não terá tempo para elaborar todas as relações,
necessárias. A vigente portaria 28 não contempla todas as situações novas. E
juridicamente discutível se permanecerá eficaz.
Como o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de Segurança
Pública, a Vigilância Sanitária e a própria população, terão tempo para se
aparelharem, estudarem e enquadrarem nas ,novas disposições?
Nessas condições, como agirá a POLICIA enquanto a norma penal
permanecer total ou parcialmente em branco?
Como ficarão os atos praticados no dia em que o projeto tornar-se lei. O DOU
será publicado em Brasília, sairá às ruas na madrugada e será conhecido
durante esse dia, mas o projeto entrou em vigor na virada do dia anterior para
o dia da sua publicação.
O vigor está previsto para a data da publicação e não para a sua hora. E será
materialmente impossível que seu texto seja do conhecimento público no
primeiro instante do dia em que for publicado .

•

-

SOLUÇOES SUGERIDAS: 1. a ) Alterar o art. 56 dando se prazo de, pelo
menos, 60 dias para os Poderes Públicos, nos seus diferentes níveis e
interesses regulamentarem a Lei; 2. a ) Incluir parágrafo único no art. 56
esclarecendo que enquanto não for substituída pelo Ministério da Saúde, a
Portaria 28 será utilizada para definir as substâncias entorpecentes e as
drogas afins.
3) PESSOAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS.

Lei vigente.
Pessoa física ou jurídica

Projeto de lei.
Pessoas nacionais ou estrangeiras
.'

-- - " ~--

p

mudou a denominação dos que têm o dever de colaborar, man~ ' '~ "
sanções administrativas e financeiras e acrescentou punição para a autoriqap~ , '; [.,
que conceder benefícios às pessoas sancionadas. Racionalmente acrescent~\u é\ ~
( • ,. f
expressão "injustificadamente".
. . '{ " 'I , . /

o projeto

-

'~"-'''''''.'''~~'~::: .. -."' .'~

4) PLANTAÇOES.
Lei vigente.
Art. 2° Ficam pro ibidos em todo o território brasileiro o planti o, a
cultura, a colheita e a exploração, por particulares, de todas as
plantas das quai s possa ser extraída s ubstância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica.

•

Projeto de le i.
Art. 7'!.
Ressal vado o di sposto no art. 23 1 da
Constituição Federal , são proibidos, em todo o
territóri o nacional , o planti o, a cultura, a co lheit a e a
expl oração, sem permi ssão legal , de todas as pl antas
das quais possam ser extraídas substâncias
entorpecentes, incluídas na li stagem dos órgãos do
Ministério da Saúde .
§ 1° As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, exi stentes no Art. r § 2'!.
As pl ant as de que trata es te arti go
territóri o naci onal, serão destruíd as pel as autoridades poli ciais,
devem ser destru ídas pelas autorid ades po lic iais, em
seguida à sua locali zação e às prov idênc ias
ressal vados os casos prev istos no parágrafo seguinte.
indi spensáve is à res pecti va doc umentação.

§ 2° A cultura dessas pl antas com fin s terapêuti cos ou científicos
só será permitida mediante prévia autorização das autoridades
competentes.

Art. 7° § I'!. A permi ssão legal de que trata este arti go
será concedida, exc lusivamente quando vo ltada para
fin s medi cin ais ou ci entíficos, estand o s uj eit a à
fi scali zação e cassação, a qu alquer tempo, por parte do
órgáo competente.

o projeto de Lei não proíbe plantação em território indígena, em respeito ao

•

artigo 231 da C.F.
A proibição no novo texto resume-se às substâncias entorpecentes (art. 7.°) . E
as drogas afins? Não existem plantas que produzam drogas afins? A sua
destruição também (art. 7.°, § 2.°). Como o caput não se referiu às drogas
afins, seus parágrafos mantiveram a lacuna. Aliás na destruição é exigida ação
de modo não prejudicial ao ecossistema, levando-se em conta a preservação
genética das espécies e do meio ambiente (art. 7.°, § 3.°). Como será cumprida
esta última determinação? Serão necessárias autorizações dos órgãos de
proteção do meio ambiente? E quem toma conta da plantação enquanto a
autorização não chega?
A permissão legal para plantar, cultivar, colher e explorar para fins medicinais
fica proibida apenas em relação às substâncias entorpecentes (art. 7.°, § 1.0).

As terras, onde existirem plantações sem permissão legal, serão expropriadas
em sua totalidade (C.F art. 243), ressalvada a boa-fé do proprietário que não
estiver na sua posse indireta. Caso de inversão do ônus da prova (art. 7.° § ~P-.-- "
4.°). Novamente o texto não incluiu as drogas afins.
O· ~ . ,~ \
{r:

~O>\

Hs:1

SOLUÇÕES SUGERIDAS: l.a) Rever no nível de emenda constitucio~) __

o

' - "--,

.1

fora, pois, do âmbito do projeto, o art. 231 da C. F; 2. a ) Acrescentar ao a 9.:~ . ;~) .r:~/
a expressão "drogas afins" e 3. a ) Acrescentar "tanto quanto for possível e suà--'~/
imediatidade exigirem", ficando o texto da seguinte forma: A erradicação das
plantas de que trata este artigo, far-se-á, tanto quanto for possível e a sua
imediatidade exigirem, de modo não prejudicial ao ecossistema, levando-se
em conta a preservação genética das espécies e do meio ambiente.

S) PORTE DE MEDICAMENTO PRESCRITO.

•

§ 4° Fica di spensada da exi gência prevista no parágrafo anteri or a Art. 8° - Parágra fo único. E di spensada da ex igência
aqui sição de medicamentos medi ante prescrição médica, de acordo prevista nes te artigo:
I - a aqui sição de medi camentos, med iante prescrição
com os preceitos legais ou regulamentares.
médica, de acordo com os preceitos legais e
regulamentares;

Repete o legislador a exigência da receita para aquisição mas não estabelece
norma para o porte pelo paciente do medicamento legalmente prescrito.
Assim o comprador deixa a receita na farmácia ou estabelecimento congênere,
para os fins da vigilância sanitária, e sai às ruas apenas com a substância,
ficando sem comprovação imediata da origem regular do medicamento.

-

SOLUÇA0 SUGERIDA: Inserir dispositivo obrigando a expedição de
receita médica em duas vias, uma destinada ao estabelecimento vendedor e
outra destinada ao comprador para poder transportar ou trazer consigo o
medicamento sem infringir a Lei.

•

6) DA LIBERAÇÃO DA VENDA DE DROGAS EM PEQUENAS
QUANTIDADES.
O inciso 11, do parágrafo único do art. 8.°, admite a venda de produto químico
ou natural, em pequena quantidade, necessária a final idade medicinal ou
científica. Finalidade medicinal é finalidade terapêutica. O legislador está
assim admitindo o comércio das substâncias, hoje proscritas, em pequenas
quantidades, ainda que transformando as farmácias ou entidades congêneres
nas "coffee-shops" holandesas. Teremos receituário para cocaína, para
maconha e outras drogas?
- SUGERIDA: Eliminar o inciso.
SOLUÇA0

-

7) OBRIGAÇOES GERAIS DAS ENTIDADES.

•

Art. 4° Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou
hospitalares, ou de entidades sociais, culturais, recreativas,
esportivas ou beneficentes, adotarão, de comum acordo e sob
a orientação técnica de autoridades especializadas, todas as
medidas necessárias à prevenção do tráfico ilícito e do uso
ndevido de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, nos recintos ou imediações
de suas atividades.

Art. 9~
Os dirigentes de estabelecime"ib~ d,<; enl'inO'",Q bj
hospitalar, ou de entidade social, cultural,)eér~(HiVa~ .: ../
esportiva ou beneficente devem adotar, sob orieiitãç·~o
técnica dos Conselhos de Entorpecentes, ou de outro órgão
do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão
de Entorpecentes, ao qual é conferida essa atribuição, todas
as medidas necessárias à prevenção do tráfico ilfcito e ao uso
indevido de substâncias entorpecentes e drogas afins, no
recinto de sua atividade.

Parágrafo único. A não-observância do disposto nesse artigo
mplicará na responsabilidade penal e administrativa dos
referidos dirigentes.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas ou qualquer sociedade
de fato que tolerarem o uso ilícito de drogas em seus
estabelecimentos sujeitar-se-ão a uma das seguintes sanções,
considerada a intensidade da culpa:
I - multa, conforme estabelecido na regulamentação desta
Lei;
11 - suspensão provisória de atividade e multa;
III - interdição definitiva.

A expressão "imediações" foi corretamente retirada do texto,
Foram estabelecidas sanções pela tolerância do uso ilícito de drogas, inclusive
com interdição definitiva.
O artigo 12, inciso IV, estabelece pena para a tolerância ao tráfico (3 a 15
anos de reclusão e pagamento de 50 a 360 dias-multa), não ao uso.
O Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes, previsto pelo art. 3.° da Lei 6.368, regulamentado pelo Decreto
85.110, foi mencionado unicamente neste artigo 9.°.

-

8) EDU CAÇA0.
O texto não abordou a exigência do art. 5.° da Lei n.O 6.368 sobre programas
de ensino por entender o legislador que invadiria competência privativa do
Executivo e o macularia com vício de iniciativa.

-

•

SOLUÇA0 SUGERIDA: Se competência não tiver para determinar, pelo
menos deveria o texto conter norma programática a respeito.
9) DO TRATAMENTO.
Projeto vigente.

Projeto de lei.

Art. 8° Os dependentes de substâncias entorpecentes, ou que Ar!. 10 O dependente de substâncias entorpecen tes e drogas
determinem dependência física ou psíquica, ficarão sujeitos
afins fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção.
às medidas previstas neste capítulo.

Como o projeto de lei inclui outras substâncias, deveria também prever--:..:;,,",
tratamento para as demais eventualmente não elencadas sob aq ~ r • -(j '\
denominação.
"Ú
';>: \

H!9"__

,

Ainda estabelece o projeto "assistência social ao dependente e à sua farriíJ.~à''' ;lJ
até a sua completa reabilitação social". "Participação da família e inserção d~:"
dependente no mercado de trabalho".
Estabelece normas sobre a colocação dos equipamentos sanitários para o
tratamento, entretanto não estabelece prazo para o Poder Público assumir o
tratamento dos necessitados, nem sanção pela sua omissão.
Durante o tratamento "por ordem judicial" o Ministério Público será
cientificado pelo juiz mensalmente do estado do paciente. Estranhamente a
defesa e a família foram esquecidos.

p>'

SOLUÇÃO SUGERIDA: l.a) Equiparar, para efeito de tratamento, todas as

•

outras substâncias elencadas na Lei e constantes dos 16 tópicos do n.O deste
documento; 2. a ) Obrigar o Poder Público a, em prazo definido, estabelecer
tratamento aos necessitados em estabelecimentos específicos e 3. a ) Estender a
ciência da comunicação mensal do estado do paciente ao advogado de defesa
e a família do internado.

10) DOS CRIMES E DAS PENAS.
Projeto de lei.
Lei vigente.
Art. 12 Importar ou ex portar, remeter, preparar, produzir,
Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, fin anciar, ex por à venda ou
fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer,
oferecer, ainda que gratuitamente, ter em depós ito,
fornecer ainda que gratuitamente, ter em depós ito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou
entregar a consumo, substância entorpecente ou drogas afin s,
entregar, de qualquer form a, a consumo , substância
sem autori zação do órgão competente ou em desacordo com
entorpecente ou que determine dependência física ou
determinação legal ou regulamentar.
psfquica, sem autori zação ou em desacordo com
Pena - reclusão de três a quin ze anos e pagamento de
determinação legal ou regulamentar:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quin ze) anos, e pagamento ci nqüenta a trezentos e sessenta di as- multa.
de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Acrescentada a figura "financiar". Parte deste artigo teve sua pena alterada
para medida educativa, no art. 17, § 2.°, 11.
Lei vigente.
§ lONas mesmas penas incorre quem,
indevidamente:
I - importa ou exporta, remete, produz, fabri ca,
adquire, vende, expõe à venda ou oferece, fornece
ainda que gratuitamente, tem em depósito, transporta,

Projeto de lei.
Art. 12 - § 12
Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabri ca, fin ancia,
vende, expõe a venda ou oferece, forn ece, ainda que
gratuitamente, tem em depósito, transporta, traz
consigo ou guarda matéria-prima, insumo ou produto

traz consigo ou guarda matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica;

químico destinado à preparação de substância
entorpecente ou drogas afins, ou que possa para esse
fim ser empregado, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação l eg~1
ou regulamentar;
../~,.~
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O projeto exclui a figura penal adquirir neste parágrafo e acrescenta a f
financiar. O "inalante químico tóxico" para consumo pessoal está eXclh[d.b"., . e~'.lI
deste artigo pelo art. 17, § 2.°, I, sancionado com medida educativa.
~.:!~/
Acrescenta as expressões insumo e produto químico, em consonância com os
tratados internacionais a respeito de precursores químicos.
Lei vigente.
II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à
preparação de entorpecente ou de substância que determine
dependência física ou psíquica.

Projeto de lei .
Ar!. 12 _ § 10 _
II - semeia, culti va ou faz a co lhcita de
plantas destinadas a preparação de substânc ia entorpece nte e
drogas afins li stadas pelos órgãos competentes do Ministério
da Saúde;

O projeto é semelhante, entretanto no art. 17 as três figuras penai s serão
sancionadas com medida educativa e pagamento de trinta a sessenta dias
multa, se os atos se destinarem a "consumo pessoal".
Lei vigente.
II - utiliza local dc quem tem a propriedade, posse,
administração, g uarda ou vigi lânc ia, ou consente que outrem
dele se utilize, ainda que gratuitamente, para uso indevido ou
tráfico ilícito de entorpecente ou de substância que
determine dependê ncia física ou psíquica;

Projeto de lei .
Ar!. 12- § 10 _ IV - utili za loca l de quc tem a propriedadc.
posse, admin istração, guarda ou vigi lância. ou consente que
outrem dele se utilize, ai nd a que gratuitam cn te, para tráfico
ilícito de s ubstância en torpecentc e drogas afins;

A utilização de local só e crime se utilizada para tráfico de entorpecentes e
drogas afins. Todas as outras figu ras relacionada com o uso ficaram sem
sanção, exceto a do proprietário já explicada no comentário ao art. 9.°, § único
(sanções administrativas).

-

SOLUÇA0 SUGERIDA: Incluir "uso" antes de tráfico ilícito, ficando
... "para uso e tráfico ilícito ...
Lei vigente.
JI[ - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir
o uso indev ido ou o tráfico ilícit o de substância
entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica.

Projeto de le i.
Ar!. 12 - § 10 _ VI - contribui para inccnti vaI' ou di fundir o
uso ind evido ou o tráfico il íc ito de substância entorpecente
ou drogas afi ns, ressalvadas as ações de saúde cmpreend idas
pela autoridade sanitária.

Acrescentadas as "ações de saúde empreendidas pela autoridade sanitária".
Dispositivo introduzido para permitir a aplicação da política de redução de _--::::-...
danos causados pela AIDS consistente na permuta de seringas entre usuár'
P. ~:
de drogas endovenosas
• Pi":){ ..
·,r
R~gra do § 2.° d~ art.igo 12 estabe.lece que se o .a~ente é primário e" co~e d~~ -" - ..._~.<,,,
cnme com a fmahdade exclusiva de adqUinr plantas, substanclas )li .'q c f..~;~
preparações para o seu consumo pessoal, ou obter recursos para conseguí-Ios, · ...J .
o juiz poderá diminuir a pena de um sexto até metade
Seria melhor que claramente o parágrafo se referisse ao caput do artigo, para
evitar eventuais dúvidas futuras de interpretação, dando incomensurável
extensão ao benefício, abrangendo figuras delituosas não previstas no referido
artigo 12.
Essa diminuição colocará o intervalo penal entre um ano e meio a 12 anos e
seIS meses.
SOLUÇÃO SUGERIDA: Especificar no texto que o § 2.° está se referindo
aos caput do art. 12, usando a expressão "comete algum dos crimes previstos
neste artigo".
I

Lei vigente.
Ar!. 13 . Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que
gratuitamente, possui r ou guardar maquinismo, aparelho,
instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação,
preparação, produção ou transformação de substância
entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de
50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

•

Projeto de lei .
Ar!. 13 Produzir, fabricar, possuir, importar, exportar,
financiar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a
qualquer título, guardar e fornecer , ainda que gratuitamente,
maquinismo, aparelho, instrumento, objeto ou qualquer
precursor, quer com finalidade de utilizá-los para cultura,
produção ou fabricação ilícita de substâncias e preparações
entorpecente ou psicotrópicas, quer sabendo que os
precursores, substâncias, equipamentos ou materiais serão
utilizados com tais finalidades.
Pena - Reclusão de três a doze anos de reclusão e pagamento
de quarenta a trezentos e sessenta dias-multa.
Parágrafo único. Aplica-se a este artigo o disposto no § 2° do
ar!. 27.

Retirou a expressão "adquirir". Tornou excessivamente liberalizante.
Incluiu produzir, importar, exportar, financiar, transportar, oferecer, distribuir,
entregar a qualquer título e guardar. Ainda acrescentou "qualquer precursor" e
diversas outras expressões relacionadas com a finalidade para atender as
normas internacionais relacionadas com precursores químicos.
SOLUÇÃO SUGERIDA: Introduzir a expressão "adquirir" no texto do art.
13.
Projeto de lei .
Lei vigente.
Ar!. 14. Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fim Ar!. 14. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou

de praticar, reiteradamente ou não , qualquer dos cnmes
previstos nos Arts . 12 ou 13 desta Lei:(* )
Pena - Reclusão, de 3 (três) a lO (dez) anos e pagamento de
50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(*) Ver Lei 8.072 , art, 8.° e 288 do Código Penal (prevê
pena de 3 (três) a 6 (sei s) anos).

associação de mais de três pe 00 HqJJ __ .atu.ahçl
concertadamente, vise a praticar, re i r~m te ou._ nfí '
algum dos crimes previ stos nesta Le i.
• ~ C) .(.:')
• t. ... ,.,..
.....
~.

Pena - reclusão de se is a vinte anos e pagamento de o itenta a
quatrocentos dias-multa.
§ 1°. Chefiar ou dirigir grupo, organi zação o u associação
re ferid os no caput.
Pena - reclusão de doze a trinta anos e pagamento de noventa
a quatrocentos e vinte dias-multa.
§ 2°. Participar de grupo, organização ou assoc iação referidos
no caput.
Pena - reclusão, de cinco a quinze anos e pagamento de
c inqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
§ 3°. Prestar colaboração, direta ou indireta, aderir ou apoiar
grupo, organi zação ou associação referid os no caput.
Pena - reclusão, de três a dez anos e pagamento de trinta a
trezentos dias-multa.
§ 4°. O Ministéri o Público poderá de ixar de propor a ação
penal contra o partícipe que revelar espontaneamente a
ex istência de organi zação pre vi sta no caput, permitindo e vitar
a execução de in fração e identifi car outras pessoas cm causa,
caso em que promoverá o arquivamento da inves ti gação
respectiva.
§ 5°. O juiz, na sentença, poderá de ixar dc ap licar a pena
quando, na hipótese do parágrafo anteri or, houver a
ro os itura da a ão enal

o

presente dispositivo alterado benignamente pela Lei dos Crimes
Hediondos, reduziu a pena para 3 a 6 anos, foi também contemplado, em
relação a meios de prova e procedimentos investigatórios, pela Lei n.O 9.034,
que cuida da utilização dos meios operacionais para a prevenção e repressão
de ações praticadas por organizações criminosas.
Assim o projeto deve ser cotejado com a Lei vigente e as outras cujas
alterações lhe interessem.
Evidentemente o crime resultante de bando ou quadrilha, qualquer que ele
seja constitui crime organizado, partindo-se da análise textual da Lei 9.034.
Entretanto, este critério encerra dubiedades e injustiças que a doutrina tem
procurado cornglr, inclusive tendo-se preferido utilizar a expressa0
organizações criminosas como mais adequada.
O projeto, sem dúvida, avançou nesse campo, definido a organização
criminosa voltada para o cometimento de "algum dos crimes previstos nesta
lei". Talvez tenha, contudo, falhado na generalização. Deveria ter relacionado
os artigos onde a organização criminosa pudesse se fazer presente. E possível
promover a associação de mais de 3 pessoas para o cometimento do delito do
artigo 19, ou até do 17. A quebra do sigilo prevista no artigo 26, § 3.° também
poderá ser combinada por mais de três pessoas. Todos esses exemplos podem
~

ser reiterados ou não e a punição será exacerbada incoerentemente. Parec
P.
nos .que o legislador dev:r~a ater-se, no caso desta Lei, ao crime org~~iz ~~.I h c\
destmado ao uso e trafICO de entorpecentes. Afora essa questmn ula·l·~. ~. __ :~:doutrinária, a Lei apresenta os seguintes avanços:
~. \
f"' • •
r • l'
1.- define a organização criminosa no artigo 14, caput, com pena de reclusã~.:..·--.:~.~~/
de 6 (seis) a 20 (vinte) anos e pagamento de oitenta a quatrocentos dias multa;
2.- estabelece sanções correspondentes aos graus hierárquicos de participação
na cadeia da criminalidade. Assim, ao chefe ou dirigente (§ 1.0), 12 (doze) a
30 (trinta) anos e pagamento de noventa a quatrocentos e vinte dias-multa. Ao
participante (§ 2.°), reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de
cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa. Ao colaborador (§ 3.°), reclusão
de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de trinta a trezentos dias-multa e
3. - institui a delação premiada (§§ 4.° e 5.°), permitindo que participante da
organização criminosa que auxilie na identificação das outras pessoas possa
ter a investigação arquivada ou que o juiz reduza pela metade a pena (art. 21).
Verifica-se ainda erro de redação no § 4.° ao estabelecer que o Ministério
Público promoverá o arquivamento da investigação respectiva. Na realidade a
expressão correta é que o Ministério Público requererá ao Juiz o
arquivamento, pena de invasão de competência e usurpação da função
jurisdicional, importante par o controle de todos os atos.
SOLUÇÃO SUGERIDA: l. a ) Restringir o alcance do dispositivo aos arts.
12, 13, 14 e 15 e 2. a ) Substituir no § 4.° do art. 14 a palavra "promoverá" por
"requererá" .
Uma novidade na legislação foi a tipificação da legitimação de ativos de
origem suspeita, vulgarmente conhecida como lavagem do dinheiro. Tanto o
agente do delito (art. 15) como cooperadores (art 15, § 1.0) estão sujeitos a
pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos e pagamento de cem a trezentos e
sessenta dias-multa. A receptação culposa desses bens (art. 15, § 2.°) é punida
com detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos e pagamento de cinqüenta a cem
dias-multa.
Lei vigente.
Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso
próprio, substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa.

Projeto de lei .
Art. 17. Semear, cultivar, produzir, adquirir, deter,
guardar, ter em depós ito, transportar ou trazer consigo, para
consumo pessoal, plantas substâncias e preparações
entorpecentes ou psicotrópicas, sem autori zação ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - medida educativa e pagamento de trinta a sessenta
dias-multa.

.
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§ 1°. Recusa ou descumprimento injustificad9~ lneklroo
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educativa aplicada:
I Q
Pena: pagamento de
a sessenta dias-r/uftrf/." :
§ 2°. Na mesma pena Incorre quem:
\
.... . ... _..
I - adquire, detém , guarda, tem em depósito~.;in orta ou (, •
traz consigo , para consumo pessoal, inalante tj~fmj~~ t?Jiçt,~
11 - cede, eventualmente e sem objetivo de lucr~6quen8/
quantidade da substância entorpecente ou droga afim a
pessoa de seu estreito relacionamento, para juntos
consumirem .
Art. 18. As medidas educativas a que se re fere esta Lei são as
seguintes:
I - advertência;
11 - prestação de serviço à comunidade ;
III - inserção em tratamento para dependentes de tóxicos em
regime ambulatorial ou em estabe lecimento hospit alar
adequado;
IV - suspensão, por seis meses, no m ínimo, da hab ilitação
para co nduzir qu alquer espéc ie de veíc ul o;
V - suspensão , por seis meses, no mínimo, de li cença para
porte de arm a.
Parág rafo único . A medid a edu cati va de advertênc ia prcv ista
no inciso I do caput deste artigo, somente poderá ser apli cada
ao agente uma única vez.

t~inta

No projeto de lei a expressão uso próprio foi substituída por consumo pessoal.
No art. 17 a pena privativa de liberdade foi transformada em medida
educativa.
,
As expressões adquirir, guardar e trazer consigo, foram acrescentadas semear,
cultivar, produzir, deter, ter em depósito e transportar (art. 17).
Logo, as pessoas poderão manter plantios para consumo pessoal, sem risco de
pena privativa de liberdade. No máximo receberão uma medida educativa e
terão sua plantação destruída com as cautelas relacionadas com o ecossistema.
O inalante químico tóxico, alguns que poderiam ser precursores químicos
enquadrados no art. 17, § 2.°, I, nas figuras de adquirir, deter, guardar, ter em
depósito, transportar e trazer consigo, se para consumo pessoal, também está
sancionado com medida educativa e pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta)
dias-multa.
O art. 17, § 2.°, 11, apresenta sérias dificuldades na sua aplicação, pois trata do
cedente eventual, sem objetivo de lucro, que entrega pequena quantidade de
substância entorpecente ou droga afim, a pessoa de seu estreito
relacionamento, para juntos consumirem. Abranda para medida educativa uma
das penas do artigo 12. Há razoável grau de dificuldade na constatação da
"eventualidade", "pequena quantidade" e "pessoa de seu estreito
relacionamento". Existe um complicador maior na expressão "juntos
consumirem". Se o cedente apenas entrega para o outro consumir, não realiza

-

a figura penal sancionada com medida educativa, eis que não consumiu
também. E se a lei diz juntos consumirem é pressuposto que ambos . p.
consumam juntos. Caso apenas quem receba consuma, desloca a figur <))(.~
delituosa para o artigo 12, com pena de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclus (j.~!- r: '" '. _, _;.;.
e multa respectiva para o cedente. A própria lei estimula o consumo pel (,
(:\-.
cedente para evitar pena privativa de liberdade.
. 1
•
Fato de menor relevância, mas digno de nota é que, não cumprida a medida
educativa e o pagamento de trinta a sessenta dias-multa, o incurso no art. 17
será punido com o pagamento de trinta a sessenta dias-multa (art. 17, § 1.0).
Ora, é melhor não cumprir a pena do caput, pois assim ela se reduzirá apenas
ao pagamento dos dias-multa.
,I

-

SOLUÇOES SUGERIDAS: 1. a) Incluir intervalo temporal para a medida
educativa, por exemplo: Medida educativa de 1 (um) mês a 2 (dois) anos,
exceto para a advertência; 2. a ) Retirar as expressões "semear, cultivar e
produzir" do caput do art. 17; 3. a ) Substituir "plantas, substâncias e
preparações entorpecentes ou psicotrópicas" por "substâncias entorpecentes
ou drogas afins"; 4,a) Substituir "pessoa de seu estreito relacionamento" por
"familiar, colega de trabalho ou escola"; 5. a ) Substituir "juntos consumirem"
por "para consumo pessoal" e 6. a ) Exacerbar a pena pelo não cumprimento da
medida educativa
Na forma do art. 18 são medidas educativas a advertência (art. 18, I), a
prestação de serviço à comunidade (art. 18, H), inserção e tratamento para
dependente de tóxicos em regime ambulatorial ou em estabelecimento
hospitalar adequado (art. 18, IH), suspensão, por seis meses, no mínimo, da
habilitação para conduzir veículo de qualquer espécie (art. 18, IV) e
suspensão, por seis meses, no mínimo, da licença para porte de arma (art. 18,
V).
O art. 19 estabelece crime dirigir veículo automotor após ter consumido
qualquer substância entorpecente ou droga afim. Pena: apreensão do
documento de habilitação e do veículo e suspensão do direito de dirigir na
forma do RCNT.
Art. 17. Violar de qualquer forma o sigilo de que trata o
Art.26 desta Lei:
Pena - Detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, ou pagamento
de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa, sem prejuízo das
sanções administrativas a que estiver sujeito o infrator.

Art. 26. Devem ser mantidos sob sigilo os registros,
documentos ou peças de informação, os autos de prisão em
flagrante e de inquérito policial para apuração dos crimes
definidos nesta Lei, bem como os nomes dos envolvidos na
prática dos delitos previstos no art. 17, não podendo tais fatos
ser veiculados através da imprensa.

Art. 26. Os registros, documentos ou peças de informação,
bem como os autos de prisão em flagrante e os de inquérito
policial para a apuração dos crimes definidos nesta lei, serão
mantidos sob sigilo, ressalvadas, para efeito exclusivo de
atuação profissional, as prerrogativa do juiz, do Ministério
Público, da autoridade policial e do advogado na forma da
legislação específica.

§ I~
E vedada a divulgação dos valores das drogas
apreendidas, pelos meios de comunicação.
§ 2~
O processo relativo ao delito previsto no arl. 17 desta
Lei observará, em todas as suas fases, o segredo de j ustiça.
§ 3~
A desobediência ao disposto neste artigo, por parte de
serventuário da justiça ou autoridade policial, constitui crime
punido com pena de detenção de seis meses a dois anos e
pagamento de trinta a sessenta dias-multa, sem prejuízo das
sanções administrativas cabíveis.
"..,..,.,.,--.

Ao tratar do procedimento penal, no art. 26, § 3.° o legislador institui pena " . p.
detenção de seis meses a dois anos e pagamento de trinta a sessenta d' s':. ) / ~
multa para o serventuário da justiça ou autoridade policial que desobedec r"'-ó i·~ ·~ P _.
artigo, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. O artigo trata a~ " . ( 7 '
violação do sigilo no caso do artigo 17, protegido pelo segredo de justiça (ar~:.:?;...",
26, § 2.°), da divulgação dos valores das drogas (art. 26 § 1.0) e da proibição
geral sobre registros e documentos do caput. A vedação retro impede a
divulgação ao público dos traficantes envolvidos em ações investigadas pela
polícia. Com referência aos delitos do artigo 17, parece saudável a
preocupação. Entretanto, com referência aos delitos de maior gravidade,
punidos com pena privativa de liberdade, parece-nos proteção indevida a
quem não a merece. O sigilo deve existir quando necessário à investigação,
mas não como regra que impeça a sociedade de conhecer aqueles que, em
tese, são possíveis autores de crimes hediondos.

"*

SOLUÇÕES SUGERIDAS: La) Restringir o sigilo apenas aos delitos
cominados com pena de detenção ou pena não privativa da liberdade e 2. a )
Retirar a sanção penal do § 3.° do art. 26, mantendo apenas as sanções
administrativas cabíveis.
Com relação à incapacidade absoluta (art. 17, § 3.°) o projeto repetiu a Lei
vigente, entretanto não cuidou sobre redução de pena para a incapacidade
relativa.
O aumento de pena na Lei vigente (art. 18) é de um a dois terços. No projeto é
de um quarto até metade. Quanto aos casos que os justifiquem são
semelhantes, acrescidos de: reincidência; uso de violência, grave ameaça ou
emprego de arma; utilizar a colaboração de menores de dezoito anos; se as
drogas forem distribuídas para grande número de pessoas; se buscava
avultada compensação econômica e se participar de atividades criminosas de

âmbito internacional. Como aumentar as medidas educativas? Elas não foram
quantificadas.
SOLUÇ~O SUGERIDA: Quantificar todas as medidas educativas, exceto a~\
advertêncIa.
'().
.~
A prisão temporária é de trinta dias prorrogável por igual período.
f:j.J:~:._ ~

"'r

Regime da execução da pena é inicialmente fechado. Mais bra~do do q/ ~.a/.1. [) .~~'
Lei 8.072 que determinou regime totalmente fechado para os delItos de traf1cÕ~~- ·_"'"
de entorpecentes.
11) DO PROCEDIMENTO.
Lei vigente.
Art. 21. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
policial dela fará comunicação imediata ao juiz
competente, remetendo-lhe juntamente uma cópia do
auto lavrado e o respectivo auto nos 5 (cinco) dias
seguintes.
§ 1° Nos casos em que não ocorrer prisão em
flagrante, o prazo para remessa dos autos do inquérito
a juízo será de 30 (trinta) dias.

Projeto de lei.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
policial dela fará comunicação no prazo de vinte e
quatro horas ao juiz competente, remetendo-lhe uma
cópia do auto lavrado.
Art. 29. O inquérito policial deve estar concluído no
prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, e de
trinta, quando solto.
Parágrafo único - Os prazos a que se refere este artigo
podem ser duplicados pelo juiz, mediante pedido
justificado da autoridade policial.

A comunicação do flagrante que era imediata, agora tem o prazo de 24 horas.
O prazo de 5 (cinco) dias para conclusão do inquérito com réu preso foi
estendido para 15 (quinze) dias e no caso de réu solto, mantidos os 30 (trinta)
dias.
Lei vigente.
Art. 30. Nos casos em que couber fiança, deverá a
autoridade, que a conceder ou negar, fundamentar a decisão.

Projeto de lei.
Art. 28 - § l~
Tratando-se de usuário surpreendido com
substância entorpecente, para consumo pessoal, o mesmo
será conduzido à autoridade policial para prestar depoimento,
após o que será imediatamente liberado ..
§ 4°. O depoimento a que se refere a parte final do § I° deste
artigo deverá ser tomado, pela autoridade policial,
imediatamente após a chegada do usuário à delegacia, e este,
tão logo conclua o seu depoimento, será liberado sem
lavratura de flagrante e sem pagamento de fiança, sendo
submetido a exame de corpo de delito, se assim o desejar.

Exceto na menção dos casos inafiançáveis dos arts. 12, 13, caput e 15 (art. 22)
e na autorização para não exigi-la (art. 28, § 4.°), o projeto silenciou-se sobre
tão importante estatuto. Presume-se que deva ser usado subsidiariamente o
Código de Processo Penal, como preconiza o artigo 25. Entretanto tal
procedimento depende de se definir se o projeto vai revogar integralmente a

,

Lei vigente ou não. O Art. 57, por sua redação dúbia deixa margem a
interpretação de que a Lei 6368 só será revogada em suas disposições
contrárias ao projeto. Mesmo aplicando-se a regra do art. 5.° da Lei d y -p.
Introdução ao Código Civil, de que um novo estatuto que abranja o . '
inteiramente o revoga, ainda assim, fácil é verificar que o instituto da Fi ·a • t .l.
~\•
não foi tratado pelo projeto, e com outros que não o foram, impedem qu Sô .... -':~ .
diga que o projeto versa inteiramente sobre a Lei vigente. Daí, sere ._~ / 1 . () ~:~
.......
.-'
permitidas ilações de que parte da Lei 6.368 ainda ficará em vigor.
-. -- _.'
r

SOLUÇÃO SUGERIDA: Revogar expressamente a Fiança na forma da Lei
6.368, mantidas as normas do Código de Processo Penal.
Importante artigo do projeto é o que determina que tratando-se de usuário
surpreendido com substância entorpecente para consumo pessoal, ele será
conduzido à autoridade policial, para prestar depoimento, após o que será
imediatamente liberado (art. 28, § 1.0). O depoimento é imediato, sem
lavratura de flagrante e sem pagamento de fiança, com a possibilidade de
exame de corpo de delito se o usuário o requerer (art. 28, § 4.°). Omitiu o
legislador a expressão droga afim. Ora, alguém pode ao receber usuário de
cocaína para consumo pessoal, não aplicar o disposto nesse parágrafo sob a
alegação de ela não causa torpor, mas euforia, excitação e estimulação. Ainda
que a palavra entorpecente já possa ter hoje um significado mais amplo do
que o antigo, a clareza do texto legal impõe o acréscimo defendido para evitar
situações constrangedoras ao usuário que o legislador quis preservar.
A desobediência aos §§ 1.0 e 4.° constitui falta disciplinar.

- SUGERIDA: Acrescentar no § 1.° do artigo 28 a expressão
SOLUÇA0
droga afim, ficando " ... surpreendido com substância entorpecente ou droga
· ....
"
af 1m
A remissão está prevista no art. 32, corroborada no art.48, e ocorrerá a
requerimento do Ministério Público nos delitos do art. 17. A novidade é que
no § 2.° do art. 48 foi conferido o direito de requerer remissão também à
defesa.

Estão previstos procedimentos investigatórios no art. 34, referentes à Lei
9.034, como ação controlada de retardamento da ação policial, acesso a
dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais, e

cC
'j

os expressos no projeto, como infiltração (vetada na Lei 9034), a não atuação
policial imediata em casos de tráfico internacional aguardando a melhor
oportunidade. A ação policial nesse caso se fará mediante autorização
p.
.
judicial, e no caso do art. 35, o Ministério Público poderá requerer acesso
dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras, eleitorafs,? ~ ~~
dentre outras, e a colocação sobre vigilância de certas contas bancárias i 'fi
acesso por período determinado aos sistemas informatizados das instituiço ()
0-.
financeiras e a interceptação das comunicações telefônicas. Entretanto . ""4 . O .
Ministério Público vai atuar quando os atos investigatórios já se encontram
avançados ou, até, concluídos. Melhor seria que à autoridade policial fosse
deferido também requerer tais medidas à autoridade judicial, ainda que para
tanto fosse dada vista ao Ministério Público.

f/.

-v.
H?J-I_ )}

-

SOLUÇA0 SUGERIDA: Seja incluída a autoridade policial como detentora
também do direito de requerer a autorização para o uso dos instrumentos de
investigação previstos nos incisos I a IV do art. 35.

o

§ 3.° do art. 36, apresenta outro problema redacional ao conferir ao
Procurador Geral de Justiça a faculdade de ratificar o arquivamento ou a
remissão. Na verdade ele ratificará, se for o caso, o pedido de arquivamento
ou remissão. Ao Juiz não será permitido negá-lo, entretanto lhe caberá o
controle formal do ato, sempre na manutenção do princípio do controle
jurisdicional sobre os atos.

-

SOLUÇA0 SUGERIDA: Substituir no § 3.° do art. 36 a expressa0
"ratificará o arquivamento ou a remissão" por "ratificará o pedido do
arquivamento ou da remissão"
A indisponibilidade ou seqüestro de bens poderá ser requerido pelo
Ministério Público, art. 43 e, conforme parágrafo único a origem lícita dos
bens deverá ser provada pelo interessado. Caso de inversão do ônus da prova.

-

12) DISPOSIÇOES FINAIS.
O art. 52 determina a destruição de todos os entorpecentes e drogas afins,
mediante autorização judicial e na presença do Ministério Público e perito da
,
area.
Amostra (§ 2.°) deverá ser guardada devidamente lacrada.
Não existe prazo na Lei para que a Polícia se prepare para adquirir o material
que deverá usar para atendimento dos procedimentos de lacração enumerados

o fez exatamente porque desejava que alguns institutos não expressos no " ,
-- fS'".. , .
projeto de lei em tramitação, permanecessem e não se aplicasse entao,.,
regras so~re o assunto da lei de Introdução ao Código Civil.

2J

SOLUÇA0 SUGERIDA: Redigir o artigo da seguinte forma: "Revogam se ,
as disposições em contrário e especialmente a Lei 6.368, de 21 de outubro d~ ,' .
1.976.
Eram estas as considerações que tínhamos a aduzir sobre as
mudanças em discussão no Senado Federal a respeito da legislação sobre
Drogas.
Esperamos serem suficientes para auxiliarem os senhores
Senadores da República na busca das melhores emendas para o necessário
aprimoramento do texto.
,
"

_

1

SAO PAULO, 06 de
. .. maio de 1.997
,

Edemur Ercflio Luchiari
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ASSESSO RIA TÉCNICA DA POLÍCIA CIVIL
ASSISTÊNCIA POLICIAL TÉCNICA

Natureza
Despacho
Interessado

2005 / 17-APT / DGP

í YJJ1)1{ {.

Assunto

URGENTE.

•

Considerando que este expediente, assim
como inúmeros outros, simplesmente surgiu, nesta manhã, em meio de uma pilha de
similares autos, sabe-se lá por quem depositada em uma das mesas de trabalho desta
Assistência, e que a respeito nenhum conhecimento possuem as funcionárias da
subordinada Seção de Expediente, determino :
I - seja o feito recebido pela citada Seção, que
deverá providenciar, com absoluta brevidade, os registros necessários à regularização de
sua permanência nesta Assistência;
1

2 - siga o mesmo, na sequência, à acurada

/lanifestação
---'..L'-'----"-"ó.!.J---J--.>-c...l.L-'-"-=---=--'---'----"''-''-'-=----'''---f-_ _ ,

do

Serviço

Técnico

a sere mui ti madas co m a máx imau rgê nc ia;

3 - ciência ao Dr. Antonio Carlos Moreira,
digno dirigente do Serviço Técnico para Assuntos Disciplinares, a fim de que o mesmo
proceda célere e informal apuração acerca do sobredito e misteriosp evento, no contexto

---

\

..

geral do ocorrido, fornecendo-nos, no p r /ê 03 ( três) dias, circunstanciado relato a
respeito.
APT, em 02 de junho de 1997.

L -_ __ _ _ _ _ _ _ _

Ii

//

! { },'\'\

__~J

JOSÉ P~DRO ~ACCARIOTT
, Delegffdo de olícia Dirigente

/
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA, GERAL DE POLfCIA
ASSESSORIA TECNICA DA POLICIA CIVIL
ASSISTÊNCIA POLICIAL TÉCNICA

SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA POLICIAL

BFP/rnc.
,.,

REFERENCIA
DESPACHO N°
INTERESSADO
ASSUNTO

: DOP. 7028/97 - ADOP-7100/97
: APT -2052/97
: DENARC
: Encaminha sugestões referentes à Lei nO6368, de
21 de outubro de 1976.

Senhor Delegado Divisionário da Assistência Policial Técnica,

Colima o presente o posicionamento deste Setor
face às alterações propostas pelo operoso Delegado de Polícia Edemur
Ercílio Luchiari nos dispositivos do Projeto de Lei n° 105 de 1996, com
vista à edição de novas normas de prevenção, fiscalização e repressão ao
tráfico e uso ilícito de substâncias entorpecentes.
Instado a pronuncIar-se, louva este Serviço a
iniciativa que com a minudente análise e a escorrei ta redação dos
dispositivos para apreciação do legislativo federal, oportunamente busca
prevenir graves danos sociais.
Portanto, tempestiva a tenção do redator da
propositura, diante da patente necessidade de atualização normativa da
matéria, sentida de pronunciada fornla pela instituição policial civil que,
enquanto mantenedora da ordem jurídica existente, ressente-se da ausência

DivisA0 de Material - DADG -

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA púBLICA

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO
DELEGACIA, GERAL DE POUCIA
ASSESSORIA TECNICA DA POLICIA
CIVIL
,
ASSISTENCIA POLICIAL TECNICA

I

g'L~;~ ~:
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~

de normas adequadas à realidade social do país, máxime, no que pertine à
repressão ao tráfico de drogas.
No mérito, ressaindo o aspecto técnico da redação
legislativa, este Setor nada tem a acrescer as alterações propostas,
afigurando-se cabível e recomendável o acolhimento "in totum" das
modificações fundamentadas com grande propriedade, pelo digno
preopinante.
Destarte, objetivando atender às circunstâncias que
surgem a reclamar providências urgentes no âmbito federal, parece que a
propositura suprirá eventuais lacunas legais existentes, dotando de maior
eficiência a atividade de fiscalização e controle das referidas substâncias,
notoriamente propícias a servir de escoadouro a outras práticas criminosas.
Por derradeiro, pugnamos pelo encaminhamento
do presente ao Congresso Nacional, para a inafastável apreciação pelos
membros do Poder Legislativo das sugestões ora ofertadas, dada

a

consentaneidade das alterações propostas.
,

E o posicionamento que alçamos à apreciação
.

supenor.
ATPC/DGP. , 18 de junho de 1997

~~~'
BERTHA FERNANDA PASCHOALICK
DELEqADA DE POLÍCI A DIRIGENTE DO SERViÇO
TEC NICO DE CONS ULTORIA POLICIAL

'Y\ ~ (?
,

~

Divisão de Material· DADG • Mod. 27

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA GERAL DE POUCIA

NATUREZA
INTERESSADO

: DGP. 7028/97 (ADGP. 7100/97)
: EDEMUR ERCÍUO LUCHIARI

DESPACHO N°

: 8116/ ATPC/97

ASSUNTO

: Encaminha sugestões para melhoria do projeto de lei 6368/76.

•
Sou pelo encaminhamento da proveitosa sugestão
inclusa, contudo, por intermédio da hierarquia administrativa.
Suba à consideração do Senhor Delegado Geral de
Polícia.
DGP., em 23 de junho de 1997.

N JOSÉ VIElRA\ _P~IN~TIO-----Delegado
la
c....~~~"ffl""Tecnica da Polícia Civil

-

t/

j/ó
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA GERAL DE POLICIA

NATUREZA

: DGP. 7028/97 (ADGP. 7100/97)

INTERESSADO

: EDEMUR ERCÍLlO LUCHIARJ

DESPACHO N°

: 8117/ATPC/97

ASSUNTO

: Encaminha sugestões para melhoria do projeto de lei 6368/76.

~

•
Submeta-se à elevada apreciação de Sua Excelência
o Senhor Secretário da Segurança Pública a inclusa proposta de alteração
da legislação sobre entorpecentes, brilhantemente concluída pelo
Delegado de Polícia que tem seu exercício na Divisão de Prevenção e
Educação do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos - DENARC.
DGP., em 23 de junho de 1997.

LUIZ PAULO BRAGA BRAU
DELEGADO GERAL DE POLÍ A

SECRET ARI A DA SEGURANÇA PÚB LICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

A.T.P.
ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

PROCESSO N°:

GS-3666/97

INTERESSADO:

Dr. Edemur Ercílio Luchiari

ASSUNTO:

Sugestões para melhoria do Projeto de Lei 6368/76

INDICAÇÃO N° 876/97 - PC

Trata-se de sugestões do Dr. Edemur Ercílio Luchiari, Delegado
de Polícia Assistente da Divisão de Prevenção e Educação - DIPE , do Departamento
de Investigações sobre Narcóticos - DENARC , para a melhoria do projeto de reforma
da Lei nO 6368, de 21 de outubro de 1976.
Isto posto, indico sejam estes autos submetidos à preclara
apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública , com
proposta de encaminhamento de cópias ao Senado Federal.

:,JS julho de 1997.

GSSP/ATP.,
.

LUIZ

i
/

GERA~ iS -E SOUZA JUNQUEIRA
DELEG)\DO DE POLíCIA
ASSISTENTE POLICIAL CIVIL I

LGSJ/prn

IMPRfN SA ortCt/ll 0 0 FS ' A DO S A

IMF $ P

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

A.T.P.
ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

PROCESSO N°:

GS-3666/97

INTERESSADO:

Doutor Edemur Ercílio Luchiari

ASSUNTO:

Encaminha sugestões para melhoria do projeto de
Lei nO 6368/76.

DESPACHO N° 1660/97 - ATP

De acordo com a Irld
, icação Ci vil , encaminhe-se à Chefia
de Gabinete , com proposta de remessa à D. Consultoria Jurídica.
GSSP/ATp., 10 de jU,I~ Q de 1997.

lJl [/L~l{;tC)

JOSÊ SILVINO PERANTONI
ASSESSORIA TÉCNICO - POLICIAL
COORDENADOR

Nos termos das manifestações da Assessoria Técnico Policial , que acolho, à Consultoria Jurídica da Pasta .
GSSP/ATP. , 10 dejulho

. IJQ~~~ t~

997 .

JOSÉ AU~TO DE CAST
CHEFE DE GABINETE

prn

rMPRFNSA OfiCIAL DO FSTADO 5 A

IMESP

r
GOVERNO

DO

ESTADO

DE

PROCESSO N°:

GS 3666/97

INTERESSADO:

EDEMUR ERcíLlO LUCHIARI

-

DESPACHO

N~:

SÃO

PAULO

323/97

ASSUNTO:
PROJETO DE LEI - Alterações sugeridas à Lei 6.368/76 -

Observações.

Vêm os presentes autos a esta Consultoria Jurldica ,
encaminhados pelo Sr. Chefe de Gabinete da Pasta, para exame e parecer, nos
termos do Decreto 40.030/95.
Trata-se de projeto de lei de autoria do Dr. Edemur
Ercllio Luchiari, Delegado de Polfcia Assistente da Divisa0 de prevençao e
Educaçao do DENARC, visando a melhoria do projeto de reforma da Lei 6368/76 .
A

iniciativa

reveste-se

de

importância,

porém

entendemos que para adequada apreciação da matéria , deverá, a critério da
autoridade competente , ser constituldo grupo de estudos que melhor se aparelhará
para os fins colimados .

GOVERNO

DO

ESTADO

DE

SÃO

PAULO

À considerações superiores, devendo ser os autos

encaminhados ao Sr. Secretário da Pasta , para as providências que entender
cabiveis.
São Paulo, 16 de julho de 1997.
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DGP-7028/97

Interessado:- EDEMUR ERCILIO LUCHIARI
Assunto
Projeto de Lei

,

I
;.,
~

A vista do despacho nº 323/97
,
(fls . 30/31) da douta Consultoria Juridica
da Pasta , encaminhe - se à A.T.P.
CG.,em

li

de julho de 1997 .

CHEFE
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SEC RETA RI A DA SEGURANÇA PÚB LI CA
GABI NETE DO SECRETÁRIO

A.T.P.
ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

GS-3666/97
INTERESSADO:

Dr. Edmur Ercílio Luchiari

ASSUNTO:

Encaminha sugestões para melhoria do projeto de lei
n° 6368/76

INDICAÇÃO N° 933/97 - PC

A manifestação da Douta Consultoria Jurídica da Pasta
encontra-se às fls . 30.
Reportamo-nos a indicação nO876/97-PC , às fls .. 28.
O estudo feito pelo Delegado de Polícia do
Departamento de Investigações sobre Narcóticos - DENARC , tem como escopo
encaminhar sugestões ao projeto de lei (nO 150/96), atualmente em tramítação no
Senado, para as mudanças na Lei nO6368/76 .
Nesse sentido , indicamos que os autos sejam elevados
à nobre apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública , com
proposta de encaminhamento de cópias ao Senado Federal.
GSSP/ATP., 2

. lho de 1997.

LUIS~Q~ LlMA~TÓ
DELEGADO DE POLíCIA
ASSISTENTE POLICIAL CIVIL I

LGLP/prn .

IMPRENSA orlClAl DO ESTADO 5 A

IMESP

r

FLS. ?)-\

-4'

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBUCA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Processo n .
Cidade :
Interessada :
Assunto :

ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL
GS - 3 . 666/97 ( DGP 07.028/97)
SÃO PAULO / SP
DENARC
Lei 6 . 368/76 - propostas de
alteração .

DESPACHO

N.

DEPENDÊNCIA:

o

o

2061/97-ATP.

O presente processado contém sugestões
apresentadas pelo Departamento de Investigações sobre
Narcóticos - DENARC , formuladas pelo Dr . Edemur Er cí lio
Luciari , DD . Delegado de Polícia , propondo modificações
ao Projeto de Lei n . o 105/96 , que , na Câmara Federal ,
cuidaria da alteração da Lei 6 . 368 , de 21 de outubro de
1976 .
1

Essas
sugestões
foram
acolhidas
pela
Delegacia Geral de Polícia e submetidas à apreciação do
Senhor Secretário Titular da Pasta ,
com pedido de
encaminhamento ao Senado Federal .
Do expediente não está instruído com exemplar
ou cópia do projeto 105/96 .

2

Nesta
Pasta
o
expediente
foi ,
pri me i ramente , encaminhado à D. Consultoria Jurídica da
Pa st a , para apreciação . Silenciando sobre o mérito das
sugestões , conveniência , oportunidade e interesse das
al terações propostas ,
a
I .
Parecerista al vi trou a
constituição de " um grupo de estudos que melhor se
aparelhará para os fins colimados".
Ol vidando o Parecer referido , o D. Colegiado
d a Polícia Civil junto à esta Assessoria TécnicoPolicial , anotand o que " o estudo feito pelo Delegado de
Polícia
do
Departamento
de
Investigações
sobre
Narcóticos
DENARC ,
tem
como
escopo
encaminhar
sugestões a o projeto de lei (n . o 150 / 96~J.__-.~.tualmente em
tramitação no Senado , para as mudan ças~a L~i 6368 / 76"
indicou , simplesmente , o encaminhame.r\to do expediente
ao Senado Federal .

IMPRENSA onCIAl DO ESTADO S A

IMESP

(

FLS. ?i'
:..{'

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBUCA
GABINETE DO SECRETARIO

DEPENDÊNCIA:

ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

Observe - se que , inicialmente , o expediente
refere que o projeto 105/96 tramita na Câmara dos
De p utados ,
mas
é
proposto
o
encaminhamento
das
sugestõe s ao Senado Fede r al.
3 - " Data vênia " do Douto Delegado de Policia
que integra o Colegiado da Policia Civil junto à esta
Asses soria , mais adequada se me afigura a cautela
recomendada pela D. Consultor i a Juridica da Pasta , qual
seja , a constituição de um grupo de estudos , a ser
co nsti tuido n o âmbi to da Delegacia Geral de Policia ,
com finalidade de aprof undar os estudos sobre o objeto
do proj eto legislativo em questão , oferecendo todas as
sugestões que entender apropriadas para a reforma da
legislação existente sobre entorpecentes .
Nada obsta , porém ,
que , sem acolher as
sugestões do DENARC como propostas oficiais desta
Pasta ,
seja encaminhada cópia deste expediente ao
Senado Federal , tal como desejado pela Policia Civil ,
e , também , à Câmara dos Deputados .
4 - Posto isto , nesta oportunidade proponho ,
então , a Vossa Excelência :
a)
encaminhamento
de
cópia
de
todo
o
processado ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados ,
acentuando que não se trata de propostas oficiais da
Secretaria da Segurança Pública de São Paulo , mas de
sugestões exclusivamente da Delegacia Geral de Policia ,
encaminhadas a seu pedido ; e
b) em seguida , devolução do expediente à
origem ,
para
constituição
do
gr~~ ' de
estudos
recomendado pela D. Consultoria JUrij1ca da rasta .

São paU1o:jjft{a~ 1997.
de

JOSE SILVINO PERANTONI
Assessoria Técnico-Policial
Coordenador
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GAB INETE DO SEC RET ÁRI O

DEPENDENCIA:
Processo n . o
Cidade :
In teres s a da:
Assunt o :

DESPACHO Nº

ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL
GS - 3 . 666/97 ( DG P 07 . 028/97 )
SÃO PAU LO / SP
DENARC
Le i 6 . 368/76 - pro p ostas de
al te r ação .

675/97-ATP .

Nos
termos
da
manifestação
da
Coordenadoria da Assessoria Técnico Policial ,
que acolho ,
a) por
ofício ,
encaminhe - se
expediente ao Senado Fedeal e à
Deputados ; e

cópia
Cãmara

do
de

b)

após , torne o expediente à Delegacia
Geral de Polícia , para criação do Grupo de
Estudos
recomenda do
pela
D.
Consultoria
Jurídica da Pasta .
São Paulo , 25 de junho de 1997 .

JOSÉ AFONSO DA SILVA
Secretário da Segurança Pública
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo,

de agosto de 1997.

OFÍCIO N° 1035/97-ATP,
Ref:- GS-3666/97.
Assunto:- Lei 6.368/76-propostas de
alteração.

Senhor Presidente,

Pelo presente,
encaminho a Vossa
Excelência cópia reprográ f ica integral do processo GS3666/97, que contém sugestõ e s apresentadas pe l o Departamento
de Investigações sobre Narcóticos
DENARC/SP., propondo
modificações ao Projeto de Lei nO 105/96 , que , na Câmara
Federal cuidaria da alteração da Lei nO 6.368 , de 21 de
outubro de 1976 .
Ao ensejo , renovo a Vossa Excelência
os protestos de estima e consideração .

JOSÉ AFONSO DA SILVA
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

A Sua Excelência, o Senhor
Doutor ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
DD. Presidente do Senado Federal
BRAS ÍLIA
icps.

DISTRITO FEDERAL

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo,

de agosto de 1997 .

OFÍCIO N° 1036/97-ATP ,
Ref : - GS-3666/97 .
As s unto : - Lei 6.368/76-propostas de
alteração .

Senhor Presidente,

Pelo presente,
encaminho a Vossa
Excelência cópia
reprográfica
integral do processo GS 3666/97 , que contém sugestões apresentadas pelo Departamento
de Investigações sobre Narcóticos
DENARC/SP., propondo
modificações ao Projeto de Lei n° 105/96 , que , nessa Câmara
c uidari a da alteração da Lei nO 6.368, de 21 de outubro de
1976 .
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência
os protestos de estima e consideração.

JOSÉ AFONSO DA SILVA
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

A Sua Excelência , o Senhor
Do u tor MI CHE L TEMER
DD . Presidente da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA
lCps.
i
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OF N.o 330/04 - CN
Publique-se. Arquive-se.

Emü2/00/04

JOÃO PAU O CUNHA
Presidente
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Brasília, em 27 de maio de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à Câmara dos Deputados,
que na sessão do Congresso Nacional, realizada no último dia 20, os Vetos
Presidenciais foram mantidos pelo Congresso Nacional, com exceção dos itens
nOs dois, cinco, oito, onze, treze, quatorze, vinte e um, vinte e quatro, vinte e
cinco, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e três, trinta e sete, quarenta,
quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e nove, sessenta, sessenta e um, oitenta
e dois, noventa e quatro, cento e um, cento e sete, cento e onze, cento e
dezessete, cento e vinte e sete, cento e vinte e nove, e cento e sessenta e dois,
que foram retirados da cédula através do Requerimento nO 6, de 2004-CN, lido
ao ser anunciada a votação. Os itens cento e nove, cento e trinta e um, cento e
trinta e três (133.02), cento e trinta e quatro, cento e quarenta e dois, cento e
cinqüenta e quatro (154.06, 154.07; 154.12, 154.53 a 154.73), cento e cinqüenta
e cinco e cento e sessenta e sete (167.01 e 167.02) não obtiveram "quorum", e
serão incluídos em Ordem do Dia para oportuna votação. Os itens nOs cento e
dezenove e cento e trinta e cinco, foram declarados prejudicados, por terem
perdido a oportunidade, abrindo o prazo de dois dias úteis para interposição de
recurso quanto à decisão.
Informo, ainda, que a Ata da apuração da referida votação foi lida na
sessão do Senado Federal realizada nesta data.
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Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa protestos de estima e
consideração.
/

4° Secre
Exmo Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
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ATA DE APURAÇAO DOS VOTOS DE VETOS PRESIDENCIAIS
CONSTANTES DA CÉDULA ÚNICA DE VOTAÇÃO UTILIZADA NA
SESSÃO CONJUNTA REALIZADA NO DIA VINTE DO MÊs DE MAIO
DO ANO DE DOIS MIL E QUATRO
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quatro na sala da
,

Divisão de Atendimento e Desenvolvimento para a Area Legislativa e
,

Parlamentar / Serviço de Atendimento para Area de Documentos e
Infonnação - SDL/SDI , da Secretaria Especial de Informática - Prodasen, às
treze horas e quarenta e quatro minutos, presentes os Senhores Deputados
Pastor Francisco Olimpio - PSBIPE, Luís Carlos Heinze - PPIRS, Gilmar
Machado - PTIMG e o Senhor Senador Heráclito Fortes - PFUPI, 3 0
Secretário da Mesa do Senado Federal, membros da Comissão indicados
pelos Líderes e designada pela Presidência, para acompanhar a apuração dos
votos oferecidos por meio de cédula única aos vetos presidenciais, na sessão
conjunta do Congresso Nacional, realizada às nove horas do dia vinte do
corrente, no Plenário do Senado Federal, foi iniciada a apuração. A
Comissão adotou o seguinte procedimento: abertas as umas de votação na
Câmara dos Deputados, foram contadas duzentas e noventa e sete cédulas
válidas e dois documentos (cédulas únicas de votação referente à sessão do
Congresso Nacional anteriormente convocada para dezoito do corrente)
invalidadas pela Comissão, não coincidindo, conseqüentemente, com o
número de assinaturas da lista de votação; abertas as umas de votação no
Senado Federal, foram encontradas cinqüenta e sete cédulas vâlidas,
coincidindo, com o número de assinaturas da lista de votação; em seguida,
foram excluídos da cédula única de votação os seguintes itens: dois, cinco,
oito, onze, treze, quatorze, vinte e um, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e
seis, vinte e oito, trinta, trinta e três, trinta e sete, quarenta, quarenta e seis,
quarenta e sete, quarenta e nove, sessenta, sessenta e um, oitenta e dois,
noventa e quatro, cento e um, cento e sete, cento e onze, cento e dezessete,
cento e vinte e sete, cento e vinte e nove, e cento e sessenta e dois,
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retirados da céd ula através do Requerimento nO 6, de 200 4-C N,
lido ao
ser anunciada a votação. Os itens cento e dezenove e cento
e trin ta e
cinco da céd ula únic a de votação foram declarados prej udic ado
s pela
Presidência, abrindo o praz o de dois dias úteis para inte rpo
siçã o de
recurso quanto à decisão. Dan do prosseguimento aos trab
alho s, as
cédulas foram etiquetadas e numeradas seqüencialmente, reun
idas em
lotes de dez e envelopadas. Passou-se, a seguir, à digitação dos
voto s
contidos em cad a cédula. Foi utilizado o sistema de dup la digi
taçã o,
seguido de conferência de cad a céd ula par a elim inar a pos sibi lida de
de erros.
•

Os itens números doze, quinze, vinte e três, vinte e nove, trin
ta e seis,
trinta e oito, cinqüenta e três, cinq üen ta e oito, sessenta e quatro, sess
enta e
oito, setenta, setenta e um, sete nta e nove, oite nta e um, oite nta
e cinc o,
noventa e três, cento e três, cen to e vinte e dois, cento e trin ta e seis
, cen to e
cinqüenta, cento e cinq üen ta e dois, cen to e cinq üen ta e três,
cen to e
cinqüenta e seis, cento e sess enta e um, cento e setenta, e cento e
sete nta e
quatro, tiveram a apuração iniciada pelo Senado Federal, nos tenn
os do
artigo quarenta e três, parágrafo segundo, "in fine", do Reg ime nto
Com um,
tend o sido todos mantidos, não fora m apurados na Câmara. Os dem
ais iten s
tive ram sua apuração iniciada na Câm ara dos Deputados. Os itens
cen to e
nove, cento e trinta e um, cento e trinta e três (133 .02), cento
e trin ta e
quatro, cento e quarenta e dois, cento e cinq üen ta e quatro
(15 4.06 ,
154.07, 154.12, 154.53 a 154.73), cento e cinq üen ta e cinco e
cen to e
sess enta e sete (167.01 e 167.02) não obtiveram "qu oru m",
e serão
incluídos em Ordem do Dia par a opo rtun a votação. Con cluí da a
apu raçã o
dos votos foi emitido um relatório contendo identificação do projeto
a que
foi aposto o veto, bem como o número de voto s "sim ", "nã o", "ab sten
ção " e
"nu lo", e, total e resultado: mantido, rejeitado ou sem "qu oru m",
com a
totalização dos votos das Senhoras e Senhores Senadores e das Sen
horas e
Senhores Deputados, anexo, que fica fazendo 'par te des ta Ata Nad
a mai s
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Raimundo

havendo a tratar, eu,

Carreiro Silva, S cretário-Geral da Mesa do S nado Federal, lavrei a
or nós assinada. Deputado Pastor Francisco Olimpio
,

Deputado
Carlos

Luís

Heinze-

Deput~

hado
PTIMG,
..,I,
_~~~
,.-.~/_r_· ___-=---=..2.==::::-~-i:!.eIl(ijdor Heráclito Fortes
~,FÍ)PI,
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PROJETO DE LEI 2765 DE 1992
(Do Senado Federal)
Altera a Lei 6.368, de 21 de outubro de
1976, que dispõe sobre medidas de
prevenção e repressão ao tráfico iUcito
e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem
dependência fisica ou psíquica" e dá
outras providências.

AUTOR: Senador Francisco Rollemberg
RELATOR: Deputado Eduardo Jorge

1- RELATORIO:

o

Projeto de Lei n° 2765/92 do Senado Federal ongmou-se de iniciaiva do Sf.
Francisco Rollemberg.

Tem o projeto o evidente mérito da descriminalização do usuário de drogas . Sua.
estigmatização como criminoso em nada contribui para diminuição da expansão deste
grave problema. sócio cultural. Pelo contrário, ao colocar traficante e usuário, oferta e
consumo, no mesmo universo, dificulta-se a repressão ao narcotrafico. O custo social
desta política atual só vem aumentando sem qualquer perspectiva de solução.
Por outro lado a meu ver, o projeto tem uma deficiência que é reforçar outro estigma
em relação ao usuário: o da doença menta1.É evidente que o usuário, principalmente o
jovem, é levado muitas vezes ao contato com a droga por carências atetivas,
desequilibrios tàmilia.res, frustações sociais ou até a busca de aventura, de contato
com o desconhecido e de possíveis fonnas de prazer. Dificilmente estes tàtores senam
suficientes para a classificação de miThares de jovens na categoria. problernatica e
questionável de doente mental. Esta postura ta.nlbém dificulta a meu ver a
aproximação dos grupos de ajuda e dos orgãos estatais que devem auxiliar o usuario a
se livrar da dependêcia.
Desta forma reconhecendo os méritos do Senador Francisco Rollemberg quero
apresentar um substitutivo embasado ~m trabalho preparado por Df. Domingos
Bernardo Giallusi da Silva Sá e o Df. Alvaro Nunes de Oliveira, que refonnula de
forma mais ampla a Política Nacional de Drogas, no sentldo de dotar o país de umH
legislação moderna que possibilite o desenvolvimento de uma prevenção primária,
secundária e terciária do consumo de drogas. Prevê também a necessilria integração
entre os orgãos do poder público e as Organizações não Governamentais que se
disponham a trabalhar autonomamente nesta questão.

GER 3.17.23.004-2 - (SET/94)
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II- VOTO DO RELATOR
Desta tonna, meu voto é pela aprovação do PL 2.765 do Senado Federal, nos tenllOS
do substitutivo.
o .ssãoJ

-,...-

Deputado cY'<lryiiU.u

GER 3.17.23.004·2· (SET/94)
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COlV1ISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAl'villJA
SUBSTITIJTIVO AO PROJETO DE LEI 2765 de 1992
Dispoe
sobre
a
prevenção
do
uso
indevido de drogas.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1° As atividades referentes à prevenção do uso indevido de drogas devem

integrar, especialmente, as políticas públicas nas areas de saúde, educação e cultura e
serão implementadas com o apoio, sempre que necessário, dos demais setores da
administração pública.
Art. 2" As atividades de prevenção do uso mdevido de drogas são integradas a

Política Nacional de Drogas, proposta pelo Conselho Federal de EntorpecentesCONFEN- no âmbito de sua competência legal, prevista no art. 4° do Decreto n
85.110, de 2 de setembro de 1980.
Art. 3° Todas as drogas psicoativas-licitas e ilícitas-serão objeto dos programas

preventivos, destinados aos primeiro e seglllldo graus de ensino, como trabalho
multidiciplinar, integrado ao desenvolvimento normal do currículo, envolvendo toda a
comunidade escolar, cujas caracteristicas próprias serão levadas em conta na
formulação dos respectivos programas.
Art. 4° O COl.\TfEN coordenará a organização de programas de capacitação de

professores, por intemédío dos orgãos nele representados. especialmente nas areas
referidas no art. 1°.
Art 5° Os programas públicos de prevenção, compreendidos de forma integral, se
desdobram em três fases-primaria, secundária e terciária-coníorme se dirijam à pessoa

antes do uso ou da ocorrência de problemas dele consequentes; durante a vigência de
problemas decorrentes do consumo, com o objetivo de superá-los; após a superação,
em que a finalidade é a reinserção social.
& 10 A implantação de progrrunas públicos de prevenção, abrangentes das diferentes

fases reteridas neste artigo, poderá ter a participação de entidades não governamentais,
de acordo com normas a serem formuladas pelo CONFEN.
& 2° São legítimas as atividades que ·visem implementar qualquer das tàses que

integrem os programas de prevenção integral, cabendo ao CONFEN, como orgão
nonnativo e coordenador da Política Nacional de Drogas, dirimir eventuais dúvidas
surgidas sobre matéria relativa a este paràgralo.
Art. 6" E vedado o uso pessoal de drogas, com ação no Sistema Nervoso Central, em

desacordo com os termos mediante os quais tenham sido aquelas drogas incluídas,

GER 3.17.23.004-2 - (SET/94)
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regularmente, em listas elaboradas pelas autoridades sanitárias nacionais, para fins de
cont.role ou proscrição, salvo autorização legal.
& 1" O órgão ou autoridade a quem incumbir a execução dos programas de prevenção

apreenderá, sempre a droga destinada ao uso pessoal e ilícito, encaminhando-a,
imediatamente, à autoridade policial competente, caso a apreenção não se tenha
realizado por essa última, la'VTado, em qualquer hipótese, termo circustânciado.
& 2° O possuidor de droga para uso pessoal, nas condições mencionadas neste artIgo,

sera advertido pela autoridade encarregada da apreenção, sobre a responsabilidade
penal incidente nas hipóteses de resistência, desobediência ou desacato.
& 3° As pessoas jurídicas ou qualquer sociedade de fato que tolerarem o uso ilícito de

drogas em seus estabelecimentos, sujeitar-se-ão a uma das seguintes sanções,
considerada a intensidade da culpa:
a) multa, conforme estabelecida na regulamentação da presente

lei ~

b) suspensão provisória de atividades e multa;
c) interdição defInitiva.
& 4" Quem quer que

taça uso pessoal e ilicito de drogas fica sujeito às seguintes

sanções, além da apreensão da droga e, se for o caso, da compulsória retirada de
estabelecimento de uso público:
a) suspensão, por seis meses, de licença para conduzir qualquer veiculo terrestre, aéreo
ou maritimo, se a infração se der quando da condução do mesmo ou por ocasião dela.
Em caso de repetição da infração, a suspensão será por um ano, cassada a licença se a
mesma se repetir pela terceira vez;
b) suspensão, por um ano, da licença referida na letra a supra e nos casos ali
previstos, quando se tratar de qualquer meio de transporte público, cassada a licença
na hipotese de repetição da infração;
c) suspensão de licença para porte de arma, por seis meses, cassada a licença, na
hipótese de repetição da infração;
d) pagamento de multa, cumulada com outras sanções que tenham sido explicadas,
exceto no caso de provar o infrator, na forma da lei, estado de pobreza:
e) se se tratar de estrangeiro, em viagem de turismo, sera suspensa a sua penrussão de
estada no país, independentemente das demais sanções cabtveis.
Art. 7° As sanções previstas nas letras a,b,e e d, & 4°, do art. 6°, serão aplicáveis,

independentemente da responsabilidade penal que couber, a quem, nos mesmos casos
ali indicados, se apresentar em estado de embriagez.
Parágrafo único- Aplicam-se aos casos contemplados no art. 6°,&4°, a e b, todas as
demais sanções previstas na legislação sobre trânsito, relativamente à direção em

c
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estado de embriaguez, independentemente da responsabilidade penal cabível na
hipótese.
Art. 8° É vedada a publicidade, sob todas as formas, das drogas psicoativas refendas
no art 3°, salvo prévia e expressa autorização do CONFEN que avaliará, em cada caso,

o eventual interesse publico envolvido e sempre acompanhada a publicidade, quando
autorizada, de mensagem esclarecedora quanto aos riscos de consumo, com duração e
qualidade idênticas à da promoção do uso .
.-I\rt. 9° O CONFEN providenciará, a cada período de doze meses, levantamento e

publicação de dados relativos á execusão da PND, relatando as esirategias adotadas e
as novas orientações que as ClfCllilstâncias indicarem.
Art. 10 A cada três anos, a partir da entrada em vigor presente lei, o CONFEN

promoverá conferencia nacional sobre a questão da droga no Brasil, com base,
inclusive, nos levantamentos anuais previstos no art. 9°.
Parágrafo uníco- A conferenCia reterida nesse artigo será amplamente divulgada,
convidado o público, em geral, e, especialmente, pessoas e entidades públicas e
privadas que exerçam atividades relativas, em qualquer uiveI, à PND. As conclusões
da conferencia serão encaminhadas ao NliníSiro da Justiça, acompanha das de
recomendações, com o objetivo de identificar eventuais correções da legislação antidrogas, com base na experiência ate então realizada.
Art. 11 O Poder Executivo reRulamentará a presente lei, deniro de 60(sessenta) dias

contados de sua publicação.
Art. 12 Revogam-se as dispoSIções em contrario, em especial o ano 16 da lei 6.368,
de 21 de outubro de 1976.
Art. 13 Esía lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Sala das

sessõe~ Uie março de 1995.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Apreciação de Veto pelo Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Congresso Nacional,
em sessão realizada em 20 de maio do corrente ano, manteve o Veto
Parcial aposto pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República
ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1996 (PL n º 1.873, de 1991,
nessa Casa),
que "dispõe sobre a prevenção,
o tratamento,
a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao
tráfico ilíci t o s de produtos,
substâncias ou drogas ilíci tas que
causem dependência
física
ou psíquica,
assim elencados pelo
Ministério da Saúde, e dá outras providências."

Aten ciosamente,

Senador Jo é Sarney
lente

vpl / plc96- 1 05ve to

APENSADOS

A

CAMARA DOS DEPUTADOS
IN° DE ORIGEM:

IAUTOR:
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1 873/91

EMENTA:
I

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1.873-A, DE 1991,
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o

CONGRESSO NACIONAL decreta:
,

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
,

.

.

E dever de todas as pessoas naC10na1S ou

Art.
estrangeiras,

com

domicílio

ou

sede

no

País,

colaborar

na

prevenção do tráfico ilícito, do uso indevido e da produção de
substância entorpecente e drogas afins.
Parágrafo único. A pessoa jurídica que,
não prestar,
artigo
auxílios
Federal

terá
ou
e

injustificadamente,
imediatamente
subvenções
dos

da

empresas públicas,

a colaboração prevista neste

suspensos
União,

Municípios,

solicitada,

bem

dos
como

ou

negados

Estados,
de

qua1squer

do

suas

sociedades de economia mista e

Distrito

autarquias,
fundações,

sob pena de responsabilidade da autoridade concedente.
Art. 2°. Para os fins desta Lei,
substâncias
forem

entorpecentes

especificadas

internacionais,

ou

em

ou drogas
lei,

relacionadas

serão consideradas

afins

aquelas

tratados

ou

pelo

-

,
orgao

que

aSS1m

convenções

competente

do

Ministério da Saúde.
Parágrafo

, .
un1CO.

Sempre

que

as

circunstâncias

o

eX1g1rem será revista a especificação a que se refere o caput

"

deste artigo,

2

com inclusão ou exclusão de novas

substâncias

entorpecentes ou drogas afins.
Art. 3°. É facultado à União celebrar convênios com
os Estados e Municípios, visando à prevenção, ao tratamento, à
fiscalização,
uso

ao controle, à repressão ao tráfico ilícito, ao

indevido

de

drogas

produção

à

e

substâncias

de

entorpecentes e drogas afins.

•

4°.

Art.

As

autoridades

judiciárias,

sanitárias,

policiais e alfandegárias organizarão e manterão estatísticas,
registros

informes,

demais

e

atividades,

relacionadas

com a

controle

a

de

e

anualmente,

repressão

prevenção,

que

trata

aos Conselhos Municipais,

Entorpecentes,

os

dados,

observações

pertinentes à

sua aplicação,

Entorpecentes

a

,

inerentes

respectivas

as
a

fiscalização,

esta

Lei,

remetendo,

Estaduais e

Federal de

e

entendidas

sugestões

cabendo ao Conselho Federal

elaboração do

o

relatório

anual

para

o

de

órgão

internacional de controle de entorpecentes.
Aos

Art .
Ministério Público,
autoridades

Conselhos

Entorpecentes,

de

ao

aos órgãos de defesa do consumidor e

policiais

é

facultado

requisi tar

às

às

autoridades

sanitárias a realização de inspeção em empresas industriais e
comerClalS,

estabelecimentos

enSlno,

congêneres,

ou

hospitalares,

aSSlm

farmacêuticos que produzirem,

como

nos

venderem,

de

pesqulsa,

serVlços
comprarem,

médicos

de
e

consumlrem

ou fornecerem substâncias entorpecentes e drogas afins.
§

1°. A instituição ou autoridade requisitante pode

designar representante ou técnico especi alizado para assistir
à

inspeção

de

que

trata

este

artigo,

ou,

se

for

o

caso,

comparecer pessoalmente à sua realização.
§

No

caso

de

falência

ou

liquidação

extrajudicial das empresas ou estabelecimentos referidos neste

3

artigo,

ou

de

qualquer

outro

entorpecentes e drogas afins,
que as contenham,

em

que

existam

substâncias

ou especialidades farmacêuticas

incumbe ao juízo perante o qual

respectivo procedimento promover a

trami te o

imediata lacração de suas

instalações, ordenando à autoridade sanitária designada em lei
a

urgente adoção das medidas
das

depósito,

•

substâncias

necessárias ao recebimento,
drogas

entorpecentes,

afins

em
ou

especialidades farmacêuticas arrecadadas .
§

3°.

A venda

em

hasta

pública

de

especialidade

farmacêutica arrecadada deve ser realizada com a presença de
representante da autoridade sanitária atuante na arrecadação,
aSSlm como do representante do Ministério Público.

o

restante

do

produto

não

arrematado

,

sera

destruído pela autoridade sanitária, presente o representante
do Ministério Público.
Art.

6°.

Da

lici tação,

em hasta

participar pessoa física ou jurídica,
na

área

lícito

específica,
da

que

substância

comprove,

ou

produto

pública,

só

pode

regularmente habilitada
antecipadamente,

que

pretenda

o

uso

arrematar,

estando sujeita a inspeção judicial que comprove a destinação
alegada.
,

CAPITULO 11

- E DO TRATAMENTO
DA PREVENÇAO
Seção I
Da Prevenção

Art.
Constituição

7°.

Ressalvado

Federal,

são

o

disposto

proibidos,

em

no
todo

art.
o

231

da

território

nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração, sem

4

permissão

legal,

de

todas

as

plantas

das

qual.S

possam

ser

extraídas substâncias entorpecentes, i ncluídas na listagem dos
órgãos do Ministério da Saúde.
10

§
,

sera

A permissão

.

exclusivamente

concedida

medicinais

ou

legal

científicos,

de que

quando

estando

trata

este

voltada

sujei ta

a

artigo
fins

para

fiscalização

e

cassação, a qualquer tempo, por parte do órgão competente.

•

2°. As plantas de que trata este artigo devem ser

§

destruídas

pelas

localização

e

autoridades

às

policiais,

providências

em

seguida

indispensáveis

à

sua

à

respectiva

A erradicação das plantas de que

trata este

documentação.
3°.

§

artigo

far-se-á

de

modo

não

prejudicial

ao

ecossistema,

levando-se em conta a preservação genética das espécies e

do

mel.O ambiente.

4°. As terras em que forem cultivadas tais plantas

§

serao,

mediante

totalidade,
243

da

procedimento

adequado,

expropriadas

em conformidade com o disposto no

Constituição

proprietário que

não

Federal,
esteja

na

caput

a

ressalvada

boa

sua posse direta,

na

sua

do art.
fé

cabendo

do
a

este prová-la .
Para

Art .

extrair,

produzir,

fabricar,

transformar , preparar ,

possul.r , manter em depósito,

importar,

exportar,

remeter ,

oferecer,

reexportar,

transportar,

expor,

vender , comprar, trocar , ceder ou adquirir , para qualquer fim ,
substâncias entorpecentes ou drogas afins , ou produto químico
,

destinado

a

sua

preparação ,

autoridade

sani tária

incumbida

é

indispensável

de

concedê-la,

licença
observadas

da
as

demais exigências legais.
Parágrafo único.
neste artigo:

,

E dispensada da exigência previ sta

5

I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição
médica, de acordo com os preceitos legais e regulamentares;
II - a venda de produto químico e natural em pequena
quantidade

a

ser

definida

pelo

órgão

de

saúde

competente,

necessária à consecução de finalidade medicinal ou científica.
Art.

9°. Os dirigentes de estabelecimento de ensino

ou hospi talar ,

•

ou de entidade social,

esportiva ou beneficente devem adotar,

cul tural ,

recrea ti va ,

sob orientação técnica

dos Conselhos de Entorpecentes, ou de outro órgão do Sistema
Nacional

de

Entorpecentes,

Prevenção,

Fiscalização,

e

Repressão

ao qual é conferida essa atribuição,

todas as

medidas necessárias à prevenção do tráfico ilíci to e
indevido

de

substâncias

entorpecentes

e

drogas

de

ao uso

afins,

no

recinto de sua atividade.
Parágrafo

único.

As

pessoas

jurídicas

ou

qualquer

sociedade de fato que

tolerarem o uso ilíci to de drogas

seus

sujeitar-se-ão

estabelecimentos

a

uma

das

em

seguintes

sanções, considerada a intensidade da culpa:
I

-

multa,

conforme estabelecido na

regulamentação

desta Lei;
II - suspensão provisória de atividades e multa;
III - interdição definitiva.

Seção II
Do Tratamento

Art. 10. O dependente de substâncias entorpecentes e
drogas afins fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo
e Seção.
Art. 11. As redes dos serVlços de saúde dos Estados,
do Distri to Federal e

dos Municípios colocarão à

disposição

6

dos

usuários

de

substâncias

entorpecentes

e

drogas

programas de assistência médica e psico16gica,

afins

considerada a

integralidade das ações em abordagens multiprofissionais.
1°. Será prestada assistência social ao dependente

§

e à sua famí l ia, até a sua completa reabilitaçâo social. Nesse
procedimento

dever-se-á

buscar

a

devida

participação

da

família e a inserção do dependente no mercado de trabalho ou,
na sua impossibilidade, o desempenho deste em uma instituição
filantr6pica,

sem

periodicidade dos
presença

remuneração,
relat6rios do

familiares

dos

podendo

do

o

]Ul.Z

determinar

servl.ço social

dependente,

e

a

convocar a

quando

a

julgar

necessária.
Os estabelecimentos hospitalares,

2°.

§

públicos ou

particulares, que receberem dependentes para tratamento, devem
encaminhar ao Conselho Federal de Entorpecentes, até o dia dez
de

cada

mês,

anterior,

mapa

com

classificação

a

estatístico

indicação

aprovada

do

pela

dos

casos

c6digo

da

Organização

atendidos

no

mes
~

doença,

segundo

Mundial

de

a

Saúde,

vedada a menção do nome do paciente.
No

§

ambulatoria l
mensal

caso

internação

de

ou

tratamento

por ordem judicial, deve ser feita a comunicação

sobre o

estado do paciente ao

j uízo

competente,

que

dará ciência ao Ministério Público.
,

CAPITULO 111
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art.

12.

Importar

ou

exportar ,

remeter,

preparar,

produzir, fabricar, adquirir, vender, financiar, expor à venda
ou

oferecer,

ainda

que

gratuitamente,

ter

em

dep6sito,

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou

7

entregar a
sem

consumo,

autorização

substância entorpecente ou drogas afins,

do

órgão

competente

ou

em

desacordo

com

determinação legal ou regulamentar.
Pena - reclusão de três a qU1nze anos e pagamento de
cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
1°. Nas mesmas penas 1ncorre quem:

§

r

•

financia,

remete,

produz,

fabrica,

vende, expõe à venda ou oferece,

fornece,

ainda que

exporta,

importa,

gratuitamente,

tem em depósito,

transporta,

1nsumo ou

guarda matéria-prima,

produto

traz

cons1go

químico destinado

preparação de substância entorpecente ou drogas afins,
possa para esse fim ser empregado,
competente

em

ou

desacordo

ou
,

a

ou que

sem autorização do órgão
determinação

com

legal

ou

regulamentar;

rr
à

destinadas
afins

seme1a,

cul ti va ou faz

preparação de

l i stadas

pelos

a

colhei ta de plantas

substância entorpecente e

órgãos

competentes

do

drogas

Ministério

da

Saúde;

rrr

induz,

instiga,

ou

auxilia

alguém

a

usar

substância entorpecente e drogas afins;

rv - utiliza l ocal de que tem a propriedade, posse,
administração,

guarda ou vigilância,

ou

consente que

outrem

dele se uti l ize, ainda que gratuitamente, para tráfico ilícito
de substância entorpecente e drogas afins ;

v
autorização

fabrica,
do

determinação
inebriantes

órgão

legal
ou

ou

produtos

tem

em

depósi to

competente
regulamentar,
que

os

ou

em

vende,

sem

desacordo

com

ou

solventes,

contenham,

e

inalantes,
medicamentos

controlados pelo órgão competente do Ministério da Saúde;

vr
indevido ou o

contribui

para

incentivar

ou

difundir

o

uso

tráfico ilíci to de substância entorpecente ou

8

drogas afins,

ressalvadas as ações de saúde empreendidas pela

autoridade sanitária .
2°. Se o agente é primário e comete o crlme com a

§

finalidade

exclusiva

de

consegulr

plantas,

substâncias

ou

preparações para o seu consumo pessoal, ou obter recursos para
consegui-los,

o

juiz poderá diminuir a pena de um sexto até

metade.

•

Art.

13.

Produzir,

exportar,

financiar,

distribuir,

entregar a

ainda

que

objeto

transportar,
qualquer

gratuitamente,

ou

utilizá-los

qualquer
para

fabricar,

tí tulo,

maqulnlsmo,

precursor ,

cul tura,

pOSSUlr,

importar,

oferecer,

vender,

guardar e

aparelho,

quer

produção ou

com

fornecer,

instrumento,

finalidade

fabricação

ilíci ta

de
de

substâncias e preparações entorpecentes ou psicotrópicas, quer
sabendo

que

os

precursores,

substâncias,

equipamentos

ou

materiais serão utilizados com tais finalidades.
Pena - reclusão, de três a doze anos e pagamento de
quarenta a trezentos e sessenta dias-multa.
Parágrafo único. Aplica-se a este artigo o disposto
no § 2° do art. 26.
Art.

14.

Promover,

fundar

ou

financiar

grupo,

organização ou associação de mais de três pessoas que, atuando
concertadamente, vise a praticar, reiteradamente ou não, algum
dos crimes previstos nesta Lei.
Pena - reclusão, de seis a vinte anos e pagamento de
oitenta a quatrocentos dias-multa.
§

1°.

Chefiar

ou

dirigir

grupo,

organização

ou

associação referidos no caput.
Pena -

reclusão,

de doze a

trinta anos e pagamento

de noventa a quatrocentos e vinte dias-multa.

~

-

-

- - -- - - - - - - - - - -- -

9

§

2°. Participar de grupo, organização ou associação

referidos no caput.
Pena -

reclusão, de Clnco a qUlnze anos e pagamento

de cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
§

3°.

Prestar

colaboração,

direta

ou

indireta,

aderir ou apOlar grupo, organização ou associação referidos no
caput.

•

Pena -

reclusão, de três a dez anos e pagamento de

trinta a trezentos dias-multa.
§

açao penal

4°. O Ministério Público poderá deixar de propor a
contra o

partícipe que revelar espontaneamente a

existência de organização prevista no caput, permitindo evitar
a execução de infração e identificar outras pessoas em causa,
caso

em

que

promoverá

o

arquivamento

da

investigação

respectiva.
§

a

5°. O ]U1Z, na sentença, poderá deixar de aplicar

pena quando,

na

hipótese do parágrafo

anterior,

houver

a

propositura da açao penal.
Art.
sabidamente

15. Adquirir,

proveniente

de

receber ou ocultar bem ou valor,
tráfico

ilícito

de

substância

entorpecente ou droga afim, bem corno transformá-lo, dissimular
sua origem, destino, propriedade ou transferência.
Pena -

reclusão, de seis a dez anos e pagamento de

cem a trezentos e sessenta dias-multa.
§

ou

de

1°. Nas mesmas penas lncorre quem instiga, influi,

qualquer

adquira,

forma

concorre para

que

terceiro

de

boa

fé

receba ou oculte bem ou valor proveniente de tráfico

ilícito de substância entorpecente e droga afim.
§

2°. Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico

ilíci to de droga,

que,

pela desproporção entre o

valor e

o

-----

- - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - -- - - -

•

10

preço,

ou

pela

condição

da

pessoa

que

o

oferece,

se

deva

presumlr obtido por esse meio crlmlnoso.
Pena - detenção, de um a quatro anos, e pagamento de
cinqüenta a cem dias-multa.
Art.

16.

médico, dentista,

Prescrever ou ministrar,

culposamente,

o

farmacêutico ou profissional de enfermagem,

substância entorpecente ou droga afim,

em dose evidentemente

maior que a necessária, ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Pena - detenção, de selS meses a um ano, e pagamento
de trinta a cem dias-multa.
Parágrafo único.

O

comunicará a

]U1Z

Conselho Federal da categoria profissional a

condenação ao
que pertença o

agente do crlme.
Art.
deter,

17.

guardar,

conslgo,

para

Semear,

ter

em

consumo

cultivar,

depósito,
pessoal,

produzir,

transportar
plantas,

adquirir,
ou

trazer

substâncias

e

preparações entorpecentes ou psicotrópicas, sem autorização ou

•

em desacordo com determinação legal ou regulamentar .
Pena

medida

educativa

e

pagamento

de

trinta

a

se s senta dias-multa.
1°.

§

Recusa

ou

descumprimento

injustificado

da

medida educativa aplicada:
Pena: pagamento de trinta a sessenta dias-multa.
2°. Nas mesmas penas lncorre quem:

§

I
transporta

adquire,
ou

traz

detém,

conslgo,

para

guarda,
consumo

tem

em

pessoal,

depósito,
inalante

químico tóxico;
11

cede,

eventualmente e

sem objetivo de lucro,

pequena quantidade de substância entorpecente ou droga afim a
pessoa de seu estreito relacionamento, para juntos consumirem.

11

,

§

crlme

3°. E isento de pena o agente que,

previsto

neste

artigo,

era,

ao

mesmo

tendo cometido
tempo

da

açao,

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento,
dependênci a

grave,

comprovada

pericialmente,

em razão de

impondo-se-lhe

tratamento ambulatorial ou outro adequado.
Art.

18. As medidas educativas a que se refere esta

Lei são as seguintes:
I

advertência;

-

11 - prestação de serVlço à comunidade;

inserção

111

tóxicos

reglme

em

e

tratamento

ambulatorial

para
em

ou

dependentes

de

estabelecimento

hospitalar adequado;
suspensão,

IV

por

selS

,

no

meses,

.

mlnlmo,

da

habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;

V - suspensão, por seis meses, no mínimo, de licença
para porte de arma.
Parágrafo único . A medida educativa de advertência,

•

prevista no inciso I do caput deste artigo, somente poderá ser
aplicada ao agente uma única vez.
Art.
consumido

Dirigir

19.

qualquer

quantidade

veículo
de

automotor

substância

após

ter

entorpecente

ou

droga afim.
Pena
veículo,

e

-

apreensão do documento de habi 1 i tação

suspensão

do

disposto no Decreto nO

direito

de

dirigir,

na

e

do

forma

do

62.127, de 16 de janeiro de 1968, que

aprova o Regulamento do Código Nacional de Trânsito.
Art.

20.

As

penas

previstas

aumentadas de um quarto até metade :
I - no caso de reincidência;

nesta

Lei

serao

12

II

quando,

dada a

quantidade

da

substância

apreendida,

as

circunstâncias

agente

evidenciarem

na tureza ,

a

procedênci a

entorpecente
do

fato

envolvimento

ou

e

os

com

ou

droga

afim

antecedentes

o

tráfico

a

do

ilícito

organizado, nacional ou internacional;
quando

111

prevalecendo-se
função

de

pública,

o

função

desempenhar

agente

tiver

pública

ou,

mesmo

de

guarda,

missão

praticado

o

não

crlme

exercendo

vigilância

e

educação;
IV - se Vlsar ou atingir menores de dezoito anos, ou

pessoa que tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a
capacidade de discernimento ou de autodeterminação;
se a infração tiver sido cometida em instalações

V -

de

serVlços

tratamento

social,

reinserção
mili tar,

de

em

em

de

consumidores

estabelecimento

estabelecimento policial,

de

penal,

em

drogas,
em

de

unidade

estabelecimento

de

educação ou em outros locais onde os alunos ou estudantes se
dediquem

•

,

a

prática

de

atividades

educativas,

esportivas

ou

soclals, ou nas suas imediações;
VI - se há uso de violência, grave ameaça ou emprego

de armas ;
VII
qualquer forma,

se

o

agente

utilizar

a

colaboração,

por

de menores de dezoito anos ou de quem tenha,

por qualquer causa, diminuída sua capacidade de discernimento
ou de autodeterminação;
VIII

se

as

plantas,

substâncias

ou

preparações

forem distribuídas para grande número de pessoas;
IX - se o agente obteve ou procurava obter avultada
compensação econômica;
X

se

o

agente

participar

em

outras

criminosas organizadas de âmbito internacional.

atividades
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Parágrafo
infrações

em

único.

prática

A

estabelecimentos

reiterada

comerclals

poderá

dessas

implicar

a

interdição destes.
Art.
quem,

o

21.

]U1Z

pode reduzir pela metade a pena de

como autor ou partícipe de uma das infrações enumeradas

nesta Lei e antes do oferecimento da denúncia, tiver permitido
ou

facilitado

o

recolh i mento

de

provas

identificação dos outros responsáveis ou,

decisivas

para

a

antes da sentença,

tiver permitido ou facili t ado a sua prisão.
Art.

22.

São

inafiançáveis

e

insuscetíveis

de

anistia, graça e indulto os crimes previstos nos arts. 12, 13,

caput, e 15 desta Lei.
1°. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei

§

nO 7.960,

de 21 de dezembro de 1989, nos crlmes previstos no

caput deste artigo,

terá o prazo de trinta dias,

prorrogável

por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
2°. A pena por crimes previstos neste artigo será

§

cumprida inicialmente em regime fechado.

•

Art.
art.

59

crlme,

a

do

23.

Código

Na

fixação

Penal,

o

da

pena,

além do disposto

apreciará

]U1Z

a

natureza e a quantidade das plantas,

preparações envolvidas na prática do ilícito,
condições

em

que

se

desenvolveu

a

ação

gravidade

no
do

substâncias ou
o

local

crlmlnosa

ou as
e

as

circunstâncias da prisão, podendo reduzir a pena de um sexto a
um terço.
Art.
prática

de

cumprimento
segurança,

24.

Ao dependente de tóxicos que,

qualquer
de

pena

infração
privativa

será dispensado

penal,
de

se

liberdade

em razao da

encontrar

em

ou

de

medida

tratamento em ambulatório interno

do sistema penitenciári o respectivo.
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,
.
unl.co.

Parágrafo
ambulatóri os

a

que

se

Enquanto

refere

o

não

instalados

o

caput,

os

tratamento

será

realizado na rede de saúde.
,

CAPITULO IV

Do Procedimento Penal

•

Art.
crl.mes

25 .

definidos

Capítulo,

O procedimento relativo aos processos por
nesta

aplicando-se,

Lei

rege-se

pelo

subsidiariamente,

disposto

as

neste

disposições

do

Código de Processo Penal.
Art. 26. Devem ser mantidos sob sigilo os registros,
documentos

ou

peças

flagrante

e

de

definidos

nesta

de

informação,

os

inquérito policial
Lei,

prática dos deli tos

bem

como

previstos

autos

para

os

apuração

nomes

no art.

de

dos

17,

prisão
dos

em

crl.mes

envolvidos

não podendo

na

tais

fatos ser veiculados pela l.mprensa.

•

,

1 0.

§

E vedada a divulgação dos valores das drogas

apreendidas, pelos meios de comunicação .
2°. O processo relativo ao delito previsto no art.

§

17 desta Lei observará, em todas as suas fases,

o segredo de

justiça.
3°. A desobediência ao disposto neste artigo, por

§

parte

de

serventuário

da

justiça

ou

autoridade

policial,

consti tui crime punido com pena de detenção de seis meses a
dois

anos

e

pagamento de

trinta a

sessenta dias-muI ta,

sem

prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
Art.
definidos

27.

nesta

Para efeito de

Lei,

a

caracterização dos

autoridade

atenderá

,

a

crl.mes

natureza

e

quantidade da substância apreendida, ao local ou às condições

15

em que se desenvolveu a ação crlmlnosa,

às circunstâncias da

prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
policial
horas

dela

ao

fará

]U1Z

comunicação

competente,

no

prazo

de

remetendo-lhe

vinte

uma

e

cópia

quatro
do

auto

surpreendido

com

lavrado.

•

Tratando-se

1°.

§

de

usuário

mesmo

será

conduzido à autoridade policial para prestar depoimento,

apos

substância entorpecente ,

para

consumo pessoal,

o

,

o que será imediatamente liberado.
2°. Para efeito da lavratura do auto de prisão em

§

flagrante,
crlme,

nos

é

demais

suficiente

substância,

casos,
laudo

no
de

tocante

à

materialidade

constatação

firmado por peri to oficial,

da

ou,

na

natureza

do
da

fal ta deste,

por pessoa idônea, escolhida, preferencialmente, entre as que
tenham habilitação técnica .
30

§

O peri to

.

que

subscrever

o

laudo

a

que

se

refere o parágrafo anterior não fica impedido de participar da

•

elaboração do laudo definitivo .
§
§

4°. O depoimento a que se refere a parte final do

1° deste artigo deverá ser tomado, pela autoridade policial,

imediatamente após a chegada do usuário à delegacia,

e este,

tão logo conclua o seu depoimento, será liberado sem lavratura
de

flagrante

e

sem

pagamento

de

fiança,

sendo

submetido

a

exame de corpo de delito, se assim o desejar.
§

policial

5°.

ao

A

desobediência

disposto

no

caput,

por
§§

1°

parte
e

4°

da

autoridade

deste

artigo

constitui falta disciplinar punida na forma da lei.
Art.

29.

O inquérito policial deve estar concluído

no prazo de qUlnze dias,
trinta dias, quando solto.

se o indiciado estiver preso,

e de

16

artigo

podem

.

,

Parágrafo
ser

prazos

Os

un~co .

duplicados

a

pelo

que

JU~Z,

refere

se

mediante

este

pedido

justificado da autoridade policial.
30.

Art.
concretamente
Lei,

as

deverá

policial,

autoridade

A

circunstâncias

justificar,

logo

referidas

após

a

no

mencionando

art.

lavratura

27

do

desta

ato,

as

29,

os

razões que a levaram à classificação legal do fato.

•

Art.

31 .

Findo o prazo estabelecido no art.

autos do inquérito policial devem ser remetidos a juízo, sem
. ,
outras
diligências
posterior
de
realização
preJu~zo
de
destinadas ao esclarecimento do fato,
laudo

do

de

toxicológico

exame

inclusive a

e,

se

elaboração

necessário,

de

dependência, cuja apresentação pode dar-se até o dia designado
para a audiência de instrução e julgamento.
Art.

Antes de iniciado o processo,

32.

definidos no art.
.

-

autoridade judiciária competente a

como forma de exclusão da ação penal,

circunstâncias

e

conseqüências

indiciado e a sua

33.

reconhecimento

ou

para

do

fato,

à

A remissão

não

comprovação

efeito

de

implica
da

,

atendendo as

personalidade

ou menor participação no

ma~or

Art.

prevalece

cr~mes

17 desta Lei, o representante do Ministério

Público poderá requerer à
rem~ssao,

nos

cr~me.

necessariamente o

responsabilidade,

antecedentes,

do

podendo

nem

incluir,

eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas educativas
previstas nesta Lei.
Art.
relativa aos

34.

cr~mes

Em

qualquer

fase

da

persecução

criminal

previstos nesta Lei, são permitidos, além

dos previstos na Lei nO 9.034, de 3 de maio de 1995, mediante
autorização
tórios:

judicial,

os

seguintes

procedimentos

investiga -

17

I
ou

bandos,

-

infiltração de policiais nas quadrilhas,

com

o

objetivo

de

colher,

em

caráter

grupos

sigiloso,

informações sobre as operações desenvolvidas no âmbito dessas
associações;
II -

a nao atuação policial sobre os portadores de

substâncias entorpecentes ou psicotrópicas e
entrem,

•

salam

ou

circulem

no

território

precursores que

brasileiro,

com

a

finalidade de proporcionar, se for o caso, em colaboração com
o país ou países de origem, destinatários e eventuais países
de

trânsito,

a

identificação

e

responsabilização

número de participantes nas di versas
distribuição,

operações de

de

malor

tráfico e

sem prejuízo de exercício da ação penal

pelos

fatos aos quais a lei nacional é aplicável.
Parágrafo

Na

único.

hipótese

.

.

lnC1SO

do

II,

a

autorização será concedida, desde que:
I

seJa

conhecido

detalhadamente

o

itinerário

provável dos portadores e a identificação suficiente destes;
II

•

seJa

garantida

pelas

autoridades

competentes

dos países de origem ou trânsito a segurança contra riscos de
fuga

suspeitos

dos

ou

extravio

de

substâncias

das

transportadas.
Art.

35.

Para

fim

o

da

persecução

criminal,

inclusive para os procedimentos investigatórios previstos
artigo

anterior,

autoridade

o

Ministério

judicial

para

Público

que

poderá

autorize,

representar

havendo

no
à

fortes

indícios:
I

o

acesso

a

dados,

documentos

e

informações

fiscais, bancárias, financeiras, eleitorais, dentre outras;
II

a

colocação,

sob

determinado, de contas bancárias;

vigilância,

por

período

18

o

III

por

acesso,

período

determinado,

aos

sistemas informatizados das instituições financeiras;
IV telefônicas,

a

interceptação e

a

gravação das comunicações

por período determinado,

observado o disposto na

legislação pertinente e no Capítulo II da Lei nO

9.034,

de 3

de maio de 1995, no que for compatível.
,

•

CAPITULO V
Da Instrução Criminal

Art. 36. Recebidos os autos do inquérito policial em
juízo,

deve ser aberta vista ao Ministério Público para,

no

prazo de dez dias:
I - requerer o arquivamento dos autos do inquérito ;
II - requerer a remissão;
III

requisitar

as

diligências

que

entender

necessárias;
IV - oferecer denúncia.
1°.

§

remissão ,

pelo

Requeri do

o

arquivamento

dos

representante do Ministério

autos

ou

a

Público,

mediante

pedido fundamentado, que conterá o resumo dos fatos,

os autos

serão conclusos à autoridade judiciária.
2°.

§

autoridade

Deferido

judiciária

o

arquivamento

determinará,

ou

no

a

remissão,

último

caso,

a
o

cumprimento da medida educativa.
Discordando,
remessa
despacho
outro

dos

autos

ao

fundamentado,

membro

ratificará

o

do

a

autoridade

Procurador-Geral
e

este

Ministério

arquivamento

ou

de

oferecerá
Público
a

Justiça,

denúncia,

para

remissão,

judiciária

mediante
designará

apresentá-la,
que

poderá ser recusada pela autoridade judiciária.

só

fará

então

ou
não

19

4 0.

§

Ministério

Se,

Público

imprescindíveis

ou

até o máximo de

flagrante

e

requerer

o

o

representante

arquivamento

ou

diligências

outras

oferecerá denúncia,

do

conceder
reputadas

arrolando

testemunhas

c~nco.

do

materialidade

fal ta

não

razão,

5°. Para efeito da lavratura do auto de prisão em

§

natureza

qualquer

requisitará

remissão,

•

por

oferecimento

do

da

delito,

substãncia,

deste,

por

da

bastará
firmado

pessoas

no

denúncia,
laudo
por

idôneas

de

,

tange

que

a

constatação

perito

oficial

escolhidas

de

da

ou,

na

preferência

entre as que tiverem habilitação técnica.
§

anterior

6°.

for

Quando o

laudo a

subscrito por peri to

que

se

refere o

oficial,

não

parágrafo

ficará

este

impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.
Art.
qua tro

horas,

37.

Recebida

ordenará

a

a

denúncia,

requisição

ou

o

JU~z,

a

ci tação

em vinte
do

,

reu

e
e

designará dia e hora para o interrogatório, que se realizará
dentro dos cinco ou trinta dias seguintes,

•

réu preso ou não, respectivamente .
, .
Parágrafo un~co. Se o réu
endereços

constantes dos

por edital,

autos,

com prazo de

c~nco

o

não

JU~Z

dias.

conforme esteja o

for

encontrado

ordenará sua
Neste caso,

nos

citação

os prazos

correrão independentemente de intimação.
Art. 38. Interrogado o réu, ou declarado revel, será
aberta vista à defesa para,
alegações
c~nco

e

preliminares,
requerer

Havendo mai s

as

no prazo de cinco dias,

arrolar

testemunhas

diligências

de um réu,

que

até

entender

o prazo será em dobro e

o

oferecer
máximo

de

necessárias.
correrá em

cartório.
Art.
o

JU~z

39. Findo o prazo previsto no artigo anterior,

imediatamente decidirá a respeito de matéria preliminar

20

e

das

diligências

designará,

para

indispensáveis

um dos

trinta

ao

julgamento

dias

seguintes,

do

fei to

audiência

e
de

instrução e julgamento, notificando-se o réu e as testemunhas,
intimando-se

o

cientificando

defensor
a

e

autoridade

o

Ministério

policial

e

Público,

os

bem

órgãos

dos

como
quals

dependa a remessa de peças ainda não constante dos autos.
Art.

•

40.

Caso

dependência toxicológica,
para
final

apresentação dos
do

prazo

haja
o

no

de

exame

de

JU1Z dará oportunidade às partes

quesi tos,

previsto

necessidade

em Clnco dias,

art.

38,

se

nao

a

contar do

houver matéria

preliminar, ou a contar da decisão sobre a matéria preliminar,
designando a audiência de instrução e
quarenta e

julgamento para um dos

cinco dias seguintes, devendo o laudo ser juntado

aos autos até a data da audiência.
Art.
após

a

41.

i nquirição

sucessi vamente,

Na

audiência

das

de

instrução

testemunhas,

será

ao Ministério Público e

e

dada

julgamento,
a

palavra,

ao defensor do

réu,

pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por malS

•

dez,

a

critério

do

JU1Z,

que,

em

seguida,

proferirá

a

sentença.
§

imediato a

1°. Se o JU1Z nao se sentir habilitado a julgar de

causa,

ordenará que os autos

lhe seJam conclusos

para, no prazo de cinco dias, proferir a sentença .
§

2°.

O juiz,

observando o disposto no art.

77 do

Código Penal e as regras para a suspensão do processo contidas
nesta Lei, poderá suspender a execução da pena, determinando,
se for o caso, a sujeição do réu a tratamento ou a internação
em estabel ecimento hospitalar adequado.
Art.
13,

14

prisão.

e

15,

42. O réu condenado por infração dos arts.
caput,

não

poderá

apelar

sem

12,

recolher-se

à

21

Art.

43. O Ministério Público poderá requerer,

medida preventiva,
direitos

e

como

o seqüestro ou indisponibilidade de bens,

valores,

quando

houver

indícios

veementes

da

ocorrência das hipótese previstas nos arts. 15 e 53 desta Lei.
Parágrafo

único.

Incumbe

ao

durante

acusado,

a

instrução, ou ao interessado, em incidente específico, provar
a

•

origem líci ta dos bens,

produtos

e

direi tos

referidos

no

caput deste artigo .
Art. 44. O
de

bens

de

J U~Z

determinará, na sentença, o confisco

~

valor

.

apreendidos

econom~co

tráfico ilícito de entorpecentes e,

em

ainda,

bens que o condenado por infração dos arts.
desta Lei
atividade

decorrência

do

o perdimento dos
12,

13,

14 e 15

tenha auferido ou adquirido em decorrência de sua
cr~m~nosa.

§

1°. Os bens, valores , produtos e direitos de que

trata este artigo constituirão recursos do Fundo de Prevenção,
Recuperação e Combate às Drogas de Abuso - FUNCAB, criado pela
Lei n° 7.560, de 19 de dezembro de 1986, que poderá vendê - los

•

em leilão público .
§

bens,

2°. Antes do trânsito em julgado da sentença,

produtos

e

direitos

referidos

no

parágrafo

os

anterior

ficarão sob a custódia do FUNCAB , que poderá autorizar seu uso
ou sua alienação, sempre que haja risco de perecimento ou for
onerosa sua conservação, preservado o direito de indenização,
se for o caso de restituição.
Art .
na turalizado,

45.

,

E

efeito

da

condenação

condenado por infração dos arts.

12 ,

perder
13 ,

o

14 e

15, a nacionalidade brasileira .
Parágrafo

único.

O

JU~z,

transi tada

em

julgado

a

sentença condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o
cancelamento da concessão da naturalização .
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Art.

E

46.

passível

definidos

nos

cumprida a

arts.

12,

13,

14

condenação imposta,

na

expulsão,

es trangei ro

o

específica,

legislação

de

e

15

forma

cometer

que
desta

Lei,

da

crlmes

desde

que

salvo se o interesse nacional

recomendar sua expulsão imediata.
47 . O juiz poderá suspender a execução da pena

Art.

restritiva de direito,

•

aplicada ao usuári o ,

na forma do art .

17 desta Lei, desde que:
I

-

cumprido mais de um quarto da pena,

nesse período,

não

tenha

o usuário,

incorrido em qualquer das

condutas

previstas nesta Lei;
tenha

II

sati sfatoriamente,

cumprido,

as

exigências impostas pelo juiz como decorrência da condenação;
III - não tenha sido condenado pela práti ca de crime
doloso.
Art.

48 - Na hipótese de crlme previsto no art . 17,

ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá requerer a
suspensão do processo pelo prazo de dois a quatro anos, desde

•

que

o

acusado,

ao

ser

interrogado,

manifeste

propósi to

de

realizar tratamento ou de não mais se utilizar de substância
entorpecente,

não esteja

sendo processado ou nao

tenha

sido

condenado por outro crime, presentes , no que couber, os demais
requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.
§

defesa

1°. Na hipótese prevista no caput deste artigo , a

deverá manifestar-se

a

respei to,

dizendo

se

concorda

com o pedido de suspensão .
2°.

§

propósito

de

Se

o

realizar

réu,

ao

ser

tratamento

ou

interrogado,
de

não

manifestar

malS

substância entorpecente, a defesa poderá requerer a

utilizar
suspensão

do processo, sendo a respeito ouvido o Min i stério Público.
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Determinada

a

suspensão

do

processo,

na

própria audiência o réu assumirá o compromisso de se tratar ou
de

-

nao

reiterar

o

uso

substância

de

entorpecente,

sendo

advertido de que, em caso de não honrar o compromlsso, o fe i to
terá

seguimento,

previsto
condições

•

no
e

sujeitando-se

40 .

art.
medidas

o

a

JU1Z

educativas

ser

submetido

poderá
a

que

a

exame

especificar
ficam

outras

subordinadas

a

suspensão , desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do
acusado.
Art .

49.

As

condições

e

as

medidas

educativas

aplicadas por força da remissão ou da suspensão do processo
poderão ser revistas judicialmente, a qualquer tempo, mediante
pedido

expresso

do

agente,

seu

defensor ,

ou

do

Ministéri o

Público.

,

CAPITULO VI

- INTERNACIONAL
DA COOPERAÇAO

•

Art.
pública e

50 .

Preservadas a

os bons costumes,

soberani a

nacional,

o Governo Brasileiro,

a

ordem

observadas

as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico

ilícito

psicotrópicas,

de

prestará

entorpecentes
cooperação

a

e
outro

de

substâncias

país,

sem

ônus,

quando solicitado para :
I - produção de provas i
11 - exame de objetos e lugares i
111

IV

informação sobre pessoas e COlsaSi
presença

temporária

de

pessoa

presa,

cUJas

declarações tenham relevância para a decisão de uma causai

-

--

----

- - - - - -- --

-

-

-

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
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v -

recebimento de testemunhas;

VI

outras

formas

de

assistência permi tidas

pela

legislação em vigor.
§

dirigida

1 0.

ao

necessário,

A solicitação de que trata este artigo será

Ministério

da

Justiça,

que

a

remeterá,

quando

apreciação do órgão judiciário competente para

à

decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de

•

atendê-la .
§

2°. São requisitos da solicitação:
o

I

nome

qualificação

a

e

da

autoridade

solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;
III -

a descrição sumária do procedimento em curso

no país solicitante;
IV - especificação da assistência solicitada;
V -

a

documentação indispensável

ao esclarecimento

da solicitação, quando for o caso .
Art.

51.

Para a

consecução dos

fins

fixados

nesta

Lei, deve ser mantido e instituído um sistema de comunicações
apto a facilitar um intercâmbio rápido e seguro de informações
sobre

o

tráfico de entorpecentes

e

drogas

afins

com órgãos

congêneres de outros países.

,

CAPITULO VII
DISPOSIÇOES FINAIS

Art.
utilizados
apreendidos,

nas

52.

Todos

infrações

os

entorpecentes

previstas

nesta

ressalvado o disposto no §

e
Lei

drogas

afins

deverão

ser

2° deste artigo,

bem

25

como destruídos pela autoridade policial, mediante autorização
judicial, na presença de representante do Ministério Público,
assistido por perito da área.
Documenta-se

a

ocorrência

mediante

termo

anexado aos autos do inquérito policial, ou , se for o caso, da
ação penal.
2°.

§

autoridade
trânsito

Para comprovar a materialidade da infração, a

policial
em

deverá

manter

sob

quantidade

julgado,

entorpecente ou droga afim,

sua

até

guarda,

suficiente

da

o

substância

devidamente especificada no termo

previsto no parágrafo anterior.
Art . 53. Nos casos de crlmes previstos nesta Lei, as
psicotrópicas

entorpecentes,

substâncias

precursores

e

apreendidos serão colocados imediatamente sob lacre.
1 0.

§

Os

lacres

qualquer

prevenlr

desvio

Cada

substâncias.

serão confeccionados de manelra

lacre

fraudulento

será

plantas

das

numerado

e

levará

a
ou

sobre

a

embalagem ou sobre uma etiqueta nela integrada a descrição das
plantas

e

natureza

substâncias
e

embalagem

peso,
em

que

com

encerra,

bem

como,

se

as

ditas

plantas

A

autoridade

que

for

o

indicação

caso,
ou

do

da

sua

número

substâncias

de

estão

contidas.
§

circunstanciado da apreensão,
as

circunstâncias

substâncias

da

utilizado, bem como,
seus

resultados.

o

seu

descrevendo
peso

se for o caso,
Indicará,

lavrará

especificando a data,

apreensão,

apreendidas,

policial

ainda,

e

o

as

modo

auto

o lugar e
plantas
de

e

pesagem

os testes efetuados e os
o

número

de

lacres

realizados, onde os objetos lacrados ficarão depositados, além
de

outras

anotações

consideradas

necessárias.

O auto

e

os

26
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lacres serão assinados por todas as pessoas que participaram
da sua confecção.
Art. 54. Para comprovar a materialidade da infração,
a autoridade policial deverá manter sob sua guarda amostras em
quantidade suficiente para assegurar a prova e a identificação
das plantas e substâncias apreendidas, nos termos desta Lei

e

em conformidade com os padrões internacionais .
1° .

§

As amostras a que se refere o

caput

artigo serão recolhidas na presença do acusado,

ou,

deste

se 1 SS0

não for possível, com o testemunho de duas pessoas.
2°.

§

O exame das

amostras

referidas

neste artigo

será realizado imediatamente após a apreensão, a fim de evitar
riscos de alteração física ou química.
3°. Cada amostra será protegida mediante lacre. As

§

menções da natureza e do peso do seu conteúdo serão anotadas
sobre

a

Retirado

embalagem ou
o

lacre

sobre

por

a

etiqueta

qualquer

integrada

motivo,

os

ao

lacre .

selos

serao

reconstituídos e será lavrado auto onde se indicará o número
das amostras recolhidas, a natureza e o peso das plantas e das
substâncias

contidas

em cada

uma,

bem como

as

modificações

provocadas nos lacres de or1gem.
§

4°. As peças referidas no parágrafo anterior serão

assinadas por todas as pessoas que participaram ou assistiram
às operações.
Art.

55. Salvo no caso de a conservação das plantas

e das substâncias apreendidas ser absolutamente indispensável
ao processo,

a

autoridade

apreensão

o

recolhimento

ou

judicial determinará,
de

amostras,

sua

logo após
destruição

a
na

forma do art. 52.
Art.
publicação.

56.

Esta

Lei

entra

em v1gor

na

data

de

sua

27
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Art.

57.

Revogam-se

as

disposições

em

contrário,

especialmente as da Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, Jl~

DE DEZEMBRO DE 1996.

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 105, de 1996 (PL nO 1.873 , de 1991 , na Casa de
origem),
que "dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do
tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e
drogas afins, e dá outras providências.

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização , o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

•

Art. 10 Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, regula as operações e ações relacionadas aos produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
Art. r É dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras com
domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da produção, do tráfico ou uso indevidos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar com os preceitos
desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções, ou autorização de
funcionamento, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e suas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, sob pena de
responsabilidade da autoridade concedente.
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão estímulos fiscais e
outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na prevenção da produção, do
tráfico e do uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica.

,
,
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Art. 3° Para os fins desta Lei, são considerados ilícitos os produtos, as substâncias ou
as drogas que causem dependência física ou psíquica, especificados em lei e tratados
internacionais firmados pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, ouvido o Ministério da Justiça.
§ 1° Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de produtos, substâncias
ou drogas que causem dependência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica.
§ 2° Sempre que as circunstâncias o exigirem, será revista a especificação a que se
refere o caput, com inclusão ou exclusão de produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência física ou
psíquica.
,
Art. 4° E facultado à União celebrar convênios com os Estados, com o Distrito Federal
e com os Municípios, e com entidades públicas e privadas, além de organismos estrangeiros,
visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso
indevido de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e
orçamentários, o disposto no art. 47.
Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos três
níveis de ensino.
Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e alfandegárias organizarão e
manterão estatísticas, registros e demais informes das respectivas atividades relacionadas com a
prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta Lei, e remeterão,
mensalmente, à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad e aos Conselhos Estaduais e Municipais
de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Antidrogas - Conad elaborar relatórios
global e anuais e, anualmente, remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpecentes.
Art. 6° É facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, ao Ministério Público,
aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais requisitar às autoridades sanitárias
a realização de inspeção em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de
pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços médicos e farmacêuticos que
produzirem, venderem, comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A autoridade requisitante pode designar técnico especializado para assistir à
inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas ou estabelecimentos
referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as
contenham, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:
I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas
instalações;
II - ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urgente adoção das medidas
necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das substâncias ilícitas, drogas ou
especialidades farmacêuticas arrecadadas;

,
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IH - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.
§ 3° A alienação, em hasta pública, de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas
- Senad, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do Ministério Público.
§ 4° O restante do produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública, destruído
pela autoridade sanitária, na presença das autoridades referidas no § 3°.
Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de
saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser
arrematado.
Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, para comprovar a destinação declarada, estão sujeitos à inspeção da Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad e do Ministério Público.
,

CAPITULO H
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO

Seção I
Da Prevenção e da Erradicação
Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a
exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na condição original, dos quais possam ser
extraídos produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica,
especificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde.
§ 1° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais
referidos no caput, em local predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou científicos,
sujeitos à fiscalização e à cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.
§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiais mediante prévia
autorização judicial, ouvido o Ministério Público e cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas
-Senado
§ 3° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem a prévia
autorização judicial, ser destruídas por determinação do delegado de polícia da circunscrição, que
imediatamente comunicará a ocorrência e as razões da medida às autoridades e órgãos previstos
no § 2°, e registrará a localização, extensão do plantio e demais informações destinadas a
promover a responsabilização.
§ 4° A destruição de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência
física ou psíquica será feita por incineração e somente pode ser realizada após lavratura do auto
de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local e a apreensão de
substâncias necessárias ao exame de corpo de delito.

,

•
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§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, no
que couber, o disposto no Decreto n° 2.661 , de 8 de julho de 1998, dispensada a autorização
prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com cautela, para não
causar ao meio ambiente dano além do necessário.
§ 7° A autoridade que descumprir o preceito do § 6° sujeitar-se-á às sanções
administrativas da Lei n° 9.605 , de 12 de fevereiro de 1998, após apuração em processo
administrativo.
§ 8° As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas,
conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial
adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário que não esteja na posse direta.
Art. 9° É indispensável a licença prévia da autoridade sanitária para produzir, extrair,
fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar,
remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer
fim, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, ou produto
químico destinado à sua preparação, observadas as demais exigências legais.
Parágrafo único. É dispensada a exigência prevista neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de acordo com os
preceitos legais e regulamentares;
II - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena quantidade, a ser
definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado a uso medicinal, científico ou
doméstico.
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas de ensino, saúde,
justiça, militar e policial, ou de entidade social, religiosa, cultural, recreativa, desportiva,
beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições financeiras , dos clubes de
serviço e dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas
responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou privadas,
implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica em seus respectivos locais de trabalho,
incluindo campanhas e ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2° São medidas de prevenção referidas no caput as que visem, entre outros objetivos,
os seguintes:
I - evitar mensagens alarmistas;
II - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;
III - promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e ética;
IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio, orientação e supervisão
de professores e alunos;

,
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v-

manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes e de orientação de

seus familiares.

Seção 11
Do Tratamento

•

Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, que
causem dependência física ou psíquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às
medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, observado o disposto nos arts. 4° e 47, desenvolverão programas de tratamento
do usuário de substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° O tratamento do dependente ou do usuário será feito de forma multiprofissional e,
sempre que possível, com a assistência de sua família.
§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem à redução dos
danos sociais e à saúde.
§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de
trabalho, do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem
dependência física ou psíquica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber benefícios a
serem criados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou particulares, que
receberem dependentes ou usuários para tratamento, encaminharão ao Conselho Nacional
Antidrogas - Conad, até o dia 10 (dez) de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no mês
anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela
Organização Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente .
§ 5° No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem judicial, será feita
comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente, se esse o
determinar.
Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad os óbitos decorrentes do uso de produto, substância ou droga ilícita.
CAPÍTULO In
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 14. Importar, exportar, remeter, traficar ilicitamente, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar ou entregar a consumo e oferecer, ainda que gratuitamente, produto,
substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e muIta.
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§ lONas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe à venda ou
oferece, ainda que gratuitamente, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de produto, substância ou
droga ilícita ou que cause dependência fís ica ou psíquica, sem autorização do órgão competente
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
H - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao consumo direto ou à
preparação de produtos, substâncias ou drogas, relacionadas como ilícitas pelo órgão competente
do Ministério da Saúde;
IH - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, medicamentos, solventes, inalantes,
inebriantes ou produtos que os contenham, de uso não autorizado pelo órgão competente do
Ministério da Saúde;
IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância,
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ou depósito de
produto, substância ou droga ilícita.
§ 2° Induzir, instigar ou auxil iar alguém a usar produto, substância ou droga ilícita,
bem assim contribuir, efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso indevido ou o
tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de 3 (três) ou
mais pessoas que, atuando em conjunto, pratiquem, reiteradamente ou não, algum dos crimes
previstos nos arts. 14 a 18 desta Lei:
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e multa.
Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo, aparelho ou instrumento, ciente de que
se destina à produção ou fabricação ilícita de produto, substância ou droga ilícita que cause
dependência física ou psíquica:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 ( oito) anos, e multa.
Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como informante, ou apoiar
grupo, organização ou associação responsável por crimes previstos nos arts. 14, 15 e 16 desta Lei :
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 18. Ocultar ou dissimular
a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente,
do tráfico de produtos, substâncias ou drogas ilícitas:
Pena: reclusão, de 2 ( dois) a 8 ( oito) anos, e multa.
§ 1° Influenciar, induzir ou instigar terceiro a receber ou ocultar, de boa- fé, bem ou
valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
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§ 2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilícito de produto, substância ou
droga ilícita, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o
oferece, deva presumir ter sido obtido por meio ilícito:
Pena: reclusão, de I (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou
outro profissional da área de saúde, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência
física ou psíquica, em dose evidentemente superior à necessária, ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 2 1.
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria
profissional a que pertença o agente.
Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para
consumo pessoal, em pequena quantidade, a ser definida pelo perito, produto, substância ou droga
ilícita que cause dependência fisica ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
§ 1° O agente do delito previsto nos arts. 19 e 20, salvo se houver concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será processado e julgado na forma do art. 60 e
seguintes da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte
Criminal.
§ 2° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos neste artigo, e sob
igual procedimento, incorre quem cede, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, maior de 18 ( dezoito) anos, produto, substância ou droga ilícita, para juntos a
consumIrem.
§ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto neste artigo, era,
ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 4° Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de perícia oficial, que
ele, à época do delito previsto neste artigo, apresentava as condições prescritas no § 3°,
determinará, ato contínuo, na própria sentença absolutória, o seu encaminhamento para o
tratamento devido.
Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - internação e tratamento para usuários e dependentes de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, em regime ambulatorial ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
III - comparecimento a programa de reeducação, curso ou atendimento psicológico;
IV - suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos ;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - multa;

,
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VIII - interdição judicial;
IX - suspensão da licença para exercer função ou profissão.
§ 1° Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente ou não, o juiz
considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de autodeterminação do agente, a sua
periculosidade e os fatores referidos no art. 25 .
§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a uso pessoal e formar sua convicção, no
âmbito de sua competência, o juiz, ou a autoridade policial, considerará todas as circunstâncias e,
se necessário, determinará a realização de exame de dependência toxicológica e outras perícias.
Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96 da Lei n° 9.503 ,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - , após ter consumido produto,
substância ou droga relacionados como ilícitos pelo órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena: apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva e multa, sem prejuízo
de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 são aumentadas de 1/6 (um
sexto) a 1/3 (um terço), se:
I - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância, droga ilícita ou
produto apreendidos, as circunstâncias do fato evidenciarem o envolvimento do agente com o
tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional ;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ou se desempenhar
missão de educação, guarda ou vigilância;
III - a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de 18 (dezoito) anos, ou que
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de
autodeterminação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, em estabelecimento penal, militar ou policial, em
transporte público, ou em locais onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas,
educativas ou sociais, ou nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou emprego de arma;
VI - o agente obteve ou procura obter compensação econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos para mais de 3 (três)
pessoas;
VIII - o agente portava mais de uma modalidade de produto, substância ou droga
ilícita.
Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça os crimes previstos nos arts. 14, 15,
16, 17 e 18 desta Lei.
§ 1° A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts. 14, 15 , 16, 17 e 18
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.
§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts. 14, 15 , 16, 17 e 18 terão pelo
menos a primeira terça parte cumprida integralmente em regime fechado.
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Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código Penal, o juiz
apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos produtos, das substâncias ou das
drogas ilícitas apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes do agente, podendo, justificadamente,
reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
Art. 26. O dependente ou usuário de produto, substância ou droga ilícita que, em razão
da prática de qualquer infração penal, se encontrar em cumprimento de pena privativa de
liberdade ou medida de segurança poderá ser submetido a tratamento em ambulatório interno do
sistema penitenciário respectivo.
Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os ambulatórios, o tratamento será
realizado na rede pública de saúde.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL

Seção Única
Do procedimento comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos nesta Lei rege-se
pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, do
Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado.
§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da
autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade do
produto, da substância ou da droga ilícita, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa
idônea, escolhida, preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1° não ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo.
Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se o
indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz,
mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato e
justificará as razões que a levaram à classificação do delito, com indicação da quantidade e
natureza do produto, da substância ou da droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente.
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Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os autos do inquérito policial serão
remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de diligências complementares
destinadas a esclarecer o fato.
Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão juntados aos autos até
o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério Público ou o
defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o arquivamento do inquérito ou o
seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do fato, à personalidade do indiciado, à
insignificância de sua participação no crime, ou à condição de que o agente, ao tempo da ação,
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 1° A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do processo, também poderá
se basear em qualquer das condições previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda decorrer de
acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de
organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do
produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo,
contribuir para os interesses da Justiça.
§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos demais
integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização do produto, substância
ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao proferir a
sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
justificando a sua decisão.
Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta
Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei nO 9.034, de 3 de maio de 1995 , mediante
autorização judicial, e ouvido o representante do Ministério Público, os seguintes procedimentos
investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou bandos, com o
objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas
associações;
II - a não-atuação policial sobre os portadores de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em
colaboração ou não com outros países, identificar e responsabilizar maior número de integrantes
de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso lI, a autorização será concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de
colaboradores;
II - as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito ofereçam garantia
contra a fuga dos suspeitos ou de extravio dos produtos, substâncias ou drogas ilícitas
transportadas.
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Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos investigatórios
previstos no art. 33 , o Ministério Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade
judicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fi scais, bancárias, patrimoniais e
financeiras;
11 - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
111 - o acesso, por período determinado, aos sistemas informatizados das instituições
financeiras;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por período
determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no Capítulo 11 da Lei n° 9.034, de
1995.
Parágrafo único. Nos delitos de que trata esta Lei, o flagrante estende-se a até 72
(setenta e duas) horas.
Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do indiciado, para a
garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Art. 36. O usuário encontrado com pequena quantidade de substância ou droga ilícita,
ou que cause dependência física ou psíquica, destinada a consumo pessoal (art. 20), ou o agente
do delito previsto no art. 19, se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será conduzido à autoridade policial para prestar
declarações.
§ 1° A declaração será tomada pela autoridade policial em, no máximo, 4 (quatro)
horas, a contar da chegada do usuário à delegacia policial e, no mesmo período, examinada a
natureza e quantidade do produto ou substância.
§ 2° Concluídos os procedimentos policiais, o usuário será submetido a exame de
corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida
liberado.
§ 3° Constitui falta disciplinar a desobediência por parte da autoridade policial, quanto
à liberação do usuário.
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, dar-se-á vista ao Ministério
Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento;
11 - requisitar as diligências que entender necessárias;
111 - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demai s provas
que entender pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penal contra os agentes ou partícipes de
delitos.

,
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§ 1° Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do Ministério Público,
mediante fundamentação, os autos serão conclusos à autoridade judiciária.
§ 2° A autoridade judiciária que discordar das razões do representante do Ministério
Público para o arquivamento do inquérito fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça,
mediante decisão fundamentada.
§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará outro membro do
Ministério Público para apresentá-la ou, se entender incabível a denúncia, ratificará a proposta de
arquivamento, que, nesse caso, não poderá ser recusada pela autoridade judiciária.
Art. 38. Oferecida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da
juntada do mandato aos autos ou da primeira publicação do edital de citação, e designará dia e
hora para o interrogatório, que se realizará dentro dos 30 (trinta) dias seguintes, se o réu estiver
solto, ou em 5 (cinco) dias, se preso.
§ l ONa resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o acusado poderá argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas.
§ 2° As exceções serão processadas em apartado, nos tennos dos arts. 95 a 113 do
Código de Processo Penal.
§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecêla em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.
§ 4° Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se
o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá decisão.
§ 5° Se entender imprescindível, o juiz detenninará a realização de diligências, com
prazo máximo de 10 (dez) dias.
§ 6° Aplica-se o disposto na Lei n° 9.271 , de 17 de abril de 1996, ao processo em que o
acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato processual, deixar de
comparecer sem motivo justificado.
Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo Penal , a denúncia
também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal ;
II - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução
e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, do Ministério Público e, se for o caso, do
assistente.
Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério
Público e ao defensor do acusado, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por
mais 1O(dez), a critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
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Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, o JUIZ
ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir a sentença.
Art. 42. O juiz, observado o disposto no art. 77 do Código Penal e as disposições
contidas nesta Lei , poderá, ouvido o representante do Ministério Público, determinar a suspensão
do processo, com a adoção de uma das medidas previstas no art. 21 desta Lei.
§ 1° O juiz poderá determinar, além de medidas previstas no art. 21 , a sujeição do réu a
tratamento médico ou psicológico, ou a internação em estabelecimento clínico ou hospitalar
adequado.
§ 2° Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou mais das medidas previstas no art.
21, ou ao tratamento recomendado, submeter-se-á à pena privativa de liberdade, cumulada ou não
com penas restritivas de direitos.
Art. 43. O réu condenado por infração dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 não poderá apelar
sem recolher-se à prisão.
Art. 44. O juiz, a requerimento do representante do Ministério Público ou da
autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, pode decretar, no
curso do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro ou a indisponibilidade do produto de
crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática dos
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18.
Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução criminal, ou ao interessado,
em incidente específico, provar a origem lícita dos bens, produtos, direitos e valores referidos
neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão
suspensas, se a ação penal não for iniciada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
do oferecimento da denúncia.
§ 1° O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido sem o
comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito.
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à conservação do produto ou
bens e a guarda de valores.
CAPÍTULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA
Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens

Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte,
os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática
dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade
de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.
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§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de qualquer dos bens
mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua
responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, logo após a
instauração da competente ação penal, observado o disposto no § 4° deste artigo.
§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou
cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito
deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 3° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do numerário
apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a
instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das
correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente
que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a
União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, indicar para serem colocados
sob uso e custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas
operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 5° Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos nos §§ 1° e 4°, o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o
local onde se encontram.
§ 6° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado,
cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.
§ 7° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz que,
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua
prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos
bens relacionados, intimará a União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional Antidrogas Senad e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.
§ 8° Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o
juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.
§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada, a União será
intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante e os
valores depositados nos termos do § 2°, em certificados de emissão do Tesouro Nacional, com
características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad solicitar à Secretaria do
Tesouro Nacional a emissão dos certificados a que se refere o § 9°.
§ 11. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos para a União, por
depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, apensando-se os autos da alienação
aos do processo principal.

,
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§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, poderá
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção, repressão e o tratamento de usuários ou dependentes, com vistas à liberação de
equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de
combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do
produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e sobre o levantamento
da caução.
§ 1° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o § 9° do art.
46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para o respectivo pagamento providos
pelo Fundo Nacional Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o
pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores mencionados no
art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos
para caucioná-los.
§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não
foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão
apropriados diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad a alienação dos bens
apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União.
§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - Senad poderá fi nn ar convênios de
cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 5°.
Seção 11
Da Perda da Nacionalidade
Art. 49. É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado por infração aos
arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença condenatória, oficiará ao
Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão da naturalização.
Art. 50. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que
comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, tão logo cumprida a
condenação imposta, salvo se o interesse nacional recomendar a expulsão imediata.

I
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CAPÍTULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Art. 51. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o
Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e às drogas que causem dependência física ou psíquica
de entorpecentes, prestará cooperação a outros países, sem ônus, quando solicitado a:
I - colaborar na produção de provas ;
II - realizar exame de objetos e lugares;
III - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
V - prestar outras formas de colaboração permitidas pela legislação em vigor.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, via
Departamento de Polícia Federal, que a remeterá, quando necessário, à apreciação do Poder
Judiciário para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade competente.
§ 2° São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação, quando for o caso.
Art. 52. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, será instituído e mantido sistema
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações sobre o tráfico de
produtos, substâncias e drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica com órgãos
congêneres de outros países.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas judicialmente, a
qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu defensor ou do representante do
Ministério Público.
Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores atribuídos a drogas e
equipamentos apreendidos.
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as testemunhas dos
crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser identificadas.
Art. 56. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts . 14, 15 , 16, 17, 18 e
19, se caracterizado ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.
Parágrafo único. Se o lugar em que tiverem sido praticados for Município que não seja
sede de vara da Justiça Federal, o processo e o julgamento referidos no caput caberão à Justiça
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Estadual, com interveniência do Ministério Público respectivo, com recurso para o Tribunal
Regional Federal da circunscrição.
Art. 57. Esta Lei será regulamentada em 90 (noventa) dias.
Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Ficam revogados a Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, mantido o Sistema
Nacional Antidrogas de que trata o art. 3° daquela Lei, e o art. 2° da Lei n° 9.804, de 30 de junho
de 1999.
Senado Federal, em O; de

Cá..:/I#rl-iLO de 2001

ena r Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal

EssIPlc96105
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CONSTITUIÇÃO
DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
,

.................... ............... ..... ... .............. ................................... .. .......... ............................
,

TITULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
...... .... .. ...................................................... ............ .. .......... .... .....................................

CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direltos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.
§ I° São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bemestar e as necessárias a sua reprodução fisica e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições.
§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na fonna da lei.
§ 4° As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e
os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5° É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad
referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retomo
imediato logo que cesse o risco.
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§ 6° São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a
indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
§ 7° Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3° e 4°.
. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . ... . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .
,

TITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas
culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e
especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de
produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e
reverterá em beneficio de instituições e pessoal especializados no tratamento e
recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de
fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas
substâncias .

•
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DECRETO N° 2.661, DE 8 DE JULHO DE 1998.
REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 27 DA LEI N° 4.771 , DE 15 DE SETEMBRO
DE 1965 (CÓDIGO FLORESTAL), MEDIANTE O
ESTABELECIMENTO
DE
NORMAS
DE
PRECAUÇÃO RELA TIV AS AO EMPREGO DO
FOGO EM PRÁTICAS AGROPASTORIS E
FLORESTAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
DA PROIBIÇÃO DO EMPREGO DO FOGO

•

•

Art. 1° É vedado o emprego do fogo:
I - nas florestas e demais formas de vegetação;
II - para queima pura e simples, assim entendida aquela não
carbonizável, de:
a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e
madeireiras, como forma de descarte desses materiais;
b) material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente
viável;
IH - numa faixa de:
a) quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica;
b) cem metros ao redor da área de domínio de subestação de energia
elétrica;
c) vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de
tel ecomun i cações;
d) cinqüenta metros a partir de aceiro, que deve ser preparado, mantido
limpo e não cultivado, de dez metros de largura ao redor das Unidades de
Conservação;
e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de
ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio;
IV - no limite da linha que simultaneamente corresponda:
a) à área definida pela circunferência de raio igual a seis mil metros,
tendo como ponto de referência o centro geométrico da pista de pouso e
decolagem de aeródromos públicos;

* Alínea "a" com redação dada pelo Decreto nO3.010,

de 30/03 1999.

1
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b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a
área patrimonial de aeródromo público, dela distanciando no mínimo dois mil
metros, externamente, em qualquer de seus pontos.

* Alínea "b" com redação dada pelo Decreto n° 3.0/0, de 30/03/ /999.
§ 1° Quando se tratar de aeródromos públicos que operem somente nas
condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno
compreendido entre o pôr e o nascer do Sol, será observado apenas o limite de
que trata a alínea "b" do inciso IV.

*§ r

com redação dada pelo Decreto n° 3.0/0, de 30 03 / 999.

§ 2° Quando se tratar de aeródromos privados, que operem apenas nas
condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno,
compreendido entre o pôr e o nascer do Sol, o limite de que trata a alínea "b" do
inciso IV será reduzido para mil metros.

* § r acrescido pelo Decreto n° 3.0/0, de 30/03/ /999.

•

§ 3° Após 9 de julho de 2003, fica proibido o uso do fogo, mesmo sob a
forma de queima controlada, para queima de vegetação contida numa faixa de mil
metros de aglomerado urbano de qualquer porte, delimitado a partir do seu centro
urbanizado, ou de quinhentos metros a partir do seu perímetro urbano, se
supenor.

* § 3° acrescido pelo Decreto n° 3.010, de 30/03/ /999.
CAPÍTULO II
DA PERMISSÃO DO EMPREGO DO FOGO

•

Art. 2° Observadas as normas e condições estabelecidas por este
Decreto, é permitido o emprego do fogo em práticas agropastoris e florestals ,
mediante Queima Controlada.
Parágrafo (mico. Considera-se Queima Controlada o emprego do fogo
como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e para
fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos
previamente definidos .
. . . . . . . . . . ..... . . ..... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . ... . . ... . . . ... . . ......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
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LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.
DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS E
ADMINISTRA TIV AS
DERIV ADAS
DE
CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO
MEIO
AMBIENTE,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS,

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

•

•

Art. 1° (VETADO)

Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de
órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica,
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática,
quando podia agir para evitá-la.

•

'.
,
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LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.
DISPÕE SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS E CRIMINAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO 11I
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes togados ou
togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução
das infrações penais de menor potencial ofensivo.
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo,
para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial.

,

",
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LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
INSTITUI
O
BRASILEIRO .

CÓDIGO

DE

TRÂNSITO

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

CAPÍTULO IX
DOS VEÍCULOS

Seção I
Disposições Gerais
Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
II - quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 - bicicleta;
2 - ciclomotor;
3 - motoneta;
4 - motocicleta;
5 - triciclo;
6 - quadriciclo;
7 - automóvel ;
8 - microônibus;
9 - ônibus;
10 - bonde;
11 - reboque ou semi-reboque;
12 - charrete;
b) de carga:
1 - motoneta;
2 - motocicleta;
3 - triciclo;
4 - quadriciclo;
5 - caminhonete;
6 - caminhão;
7 - reboque ou semi-reboque;

- - - - - - - - - - - ------,

-\ ,
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8 - carroça;
9 - carro-de-mão',
c) misto:
1 - camioneta;
2 - utilitário;
3 - outros;
d) de competição;
e) de tração:
1 - caminhão-trator;
2 - trator de rodas;
3 - trator de esteiras;
4 - trator misto;
1) especial;
g) de coleção;
In - quanto à categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou
organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro;
c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
LIVRO]
DO PROCESSO EM GERAL
................ ... ...... .... ............. ...... ................................... ... .... .. ..... .. ................................

TÍTULO IH
DA AÇÃO PENAL
... .. ...... ... ...... ..... ............. .. ... ..... ........................................ .... .......................................

Art. 43.A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime;
II - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;
UI - for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida
pela lei para o exercício da ação penal.
Parágrafo único. Nos casos do nO In, a rejeição da denúncia ou queixa
não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima
ou satisfeita a condição.
Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais,
devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do
fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que
devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

.

TITULO VI
DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES
CAPÍTULO II
DAS EXCEÇÕES
Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de :
I - suspeição;
II - incompetência de juízo ;
lU - litispendência;
IV - ilegitimidade de parte ;
V - coisa julgada.

t ,
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Art. 96. A argüição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo
quando fundada em motivo superveniente.

Art. 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo
por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao
seu substituto, intimadas as partes.
Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o jUÍz, deverá
fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes
especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol
de testemunhas.

Art. 99.Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo,
mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a
instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao
substituto.
Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado
a petição, dará sua resposta dentro em 3 (três) dias, podendo instruí-la e oferecer
testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos,
dentro em 24 (vinte e quatro) horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o
julgamento.
§ 1° Reconhecida, preliminarmente, a relevância da argüição, o juiz ou
tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das
testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações.
§ 2° Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a
rejeitará liminarmente.
Art. 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do
processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável,
rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será imposta a multa de
duzentos mil-réis a dois contos de réis.
Art. 102.Quando a parte contrária reconhecer a procedência da argüição,
poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o
incidente da suspeição.
Art. 103 . No Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o
juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o
feito ao seu substituto na ordem da precedência, ou, se for relator, apresentar os
autos em mesa para nova distribuição.

;

.
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§ 10 Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por
suspeito, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na
ata a declaração.
§ 2° Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu
substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo.
§ 30 Observar-se-á, quanto à argüição de suspeição pela parte, o disposto
nos artigos 98 a 101 , no que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o
que estabelece este artigo.
§ 4° A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo tribunal
pleno, funcionando como relator o presidente.
§ 5° Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vicepresidente.
Art. 104. Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público, o
juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção
de provas no prazo de 3 (três) dias.
Art. 105. As partes poderão também argüir de suspeitos os peritos, os
intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano
e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata.
Art. 106. A suspeição dos jurados deverá ser argüida oralmente,
decidindo de plano o presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada
pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata.
Art. 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos
do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.
Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta,
verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.
§ 10 Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito
será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo
prosseguirá.
§ 20 Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar
por termo a declinatória, se formulada verbalmente.
Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que
o torne incompetente, declará-Io-á nos autos, haja ou não alegação da parte,
prosseguindo-se na forma do artigo anterior.
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Art. 110. Nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa
julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de
incompetência do juízo.
§ 10 Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá
fazê-lo numa só petição ou articulado.
§ 20 A exceção de coisa julgada somente poderá ser aposta em relação
ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença.
Art. 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não
suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.
CAPÍTULOIlI
DAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS
Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou
funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no
processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão
nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá
ser argüído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de
.
suspelçao.

-

CAPÍTULO IV
DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Art. 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela
exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição.
Art. 114. Haverá conflito de jurisdição:
I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem
competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso;
II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção
ou separação de processos .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . - .. ... ......... .. ...... .... .... .. ........... .. ...... .. . .. . .. . .. .......... -............ .

TÍTULO XII
DA SENTENÇA
.......... .. .. .... .. ........ ... ........ .. .... ..... ............. .... ... .......... ............... ... .. ... ......................... ...

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte
dispositiva, desde que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;.
II - não haver prova da existência do fato;
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lU - não constituir o fato infração penal;
IV - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
V - existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena
(artigos 17, 18, 19, 22 e 24, § 1°, do Código Penal);
VI - não existir prova suficiente para a condenação.
Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:
I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;
II - ordenará a cessação das penas acessórias provisoriamente aplicadas;
lU - aplicará medida de segurança, se cabível.

·,
,
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DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL
.... ........ . .... . .... . ...... ...... .... . ........ . . . . .... .... ........ ...... ...... .......... ...... . ...... . ...... . . .... .................. . . . ...... . ... . ............................ .... .................. . ........ .... ................................

TÍTULO V
DAS PENAS
.......... .... ........ . . ............ . . ...... . .... ............ .............. .............. ...... . ...... . . .......... . ...... . .... .... . .... .......... .... .... . .... . ........ ................ .... . .............. . . ...... ...... . ...... . .................

•

CAPÍTULO UI
DA APLICAÇÃO DA PENA

- Fixação da pena
Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra
espécie de pena, se cabível.

* Artig o, "caput", e incisos com redação determinada pela Lei n° 7.209, de J J de
julho de J98.J.

.

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . .

CAPÍTULO TV
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

- Requisitos da suspensão da pena
Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2
(dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que :
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do
benefício;
UI - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste
Código.

,
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* Artigo,

"caput", e incisos com redação dada pela Lei na 7. 209, de // de julho de

/98-1.

§ 10 A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do
beneficio.

* § l acom redação dada pela Lei n a 7.209, de

/ 1 de julho de 198-1.

§ 20 A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 ( quatro)
anos, poderá ser suspensa, por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado
seja maior de 70 (setenta) anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a
suspensão.

*§ 2

0

com redação dada pela Lei n a9.7 1-I, de 25 l/ 1998.

Art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à
observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.
* Artigo, "caput", com redação determinada pela Lei na 7.209, de // de julho de
/984.

§ 10 No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à
comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48).

* § 1° com redação determinada p ela Lei na 7.209, de 11 de julho de 198-1.
§ 20 Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de
fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente
favoráveis , o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas
seguintes condições, aplicadas cumulativamente:
* § r, "capuI", com redação dada pela Lei n a9.268, de 01/0-11/996.
a) proibição de freqüentar determinados lugares;

* Alinea "a" com redação dada pela Lei na7.209,

de 11 de julho de /98-1.

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do

JUIZ;

* Alínea "b" com redação dada pela Le i na7.209, de

/1 de julho de /98-1.

C) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para
informar e justificar suas atividades.
* Alínea "c" com redação dada p ela Lei n a 7.209, de 11 de julho de 198-1.

- - - - - - - -- - -..

,
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LEI N° 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995.
DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEIOS
OPERACIONAIS PARA A PREVENÇÃO E
REPRESSÃO DE AÇÕES PRATICADAS POR
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
,

CAPITULO I
DA DEFINIÇÃO DE AÇÃO PRATICADA POR ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS E DOS MEIOS OPERAC10NA1S DE lNVESTIGAÇÃO E
PROVA
Art. 10 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos
investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por
quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo.

* Artigo com redação dada p ela Lei n° 10. 2 17,

de 11 0-1/2001.

Art. 20 Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem
prejuízo dos já previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e
formação de provas :

* Artigo, "caput", com redação dada p ela Lei n° 10. 217,
I - (VETADO)

de 11 0-1 2001 .

II - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do
que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado,
desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se
concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e
fornecimento de informações;
In - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias,
fmanceiras e eleitorais.
IV - a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos,
óticos ou acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada
autorização judicial;

* Inciso I V acrescido pela Lei n O10.21 7,

de 11/0-1/2001.

V - infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de
investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante
circunstanciada autorização judicial.

* Inciso V acrescido pela I_ei n° 10.217. de J110412001.
Parágrafo único. A autorização judicial será estritamente sigilosa e
permanecerá nesta condição enquanto perdurar a infiltração.

* § único acrescido pela Lei n° 10.21 7, de 110-1/200 1.
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CAPÍTULO II
DA PRESERVAÇÃO DO SIGILO CONSTITUCIONAL
Art. 3° Nas hipóteses do inciso III do art. 2° desta Lei, ocorrendo
possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a
diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo
de justiça.
§ I° Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitar o auxílio de
pessoas que, pela natureza da função ou profissão, tenham ou possam ter acesso
aos objetos de sigilo.
§ 2° O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da diligência,
relatando as informações colhidas oralmente e anexando cópias autênticas dos
documentos que tiverem relevância probatória, podendo, para esse efeito,
designar uma das pessoas referidas no parágrafo anterior como escrivão "ad hoc" .
§ 3° O auto de diligência será conservado fora dos autos do processo, em
lugar seguro, sem intervenção de cartório ou servidor, somente podendo a ele ter
acesso, na presença do juiz, as partes legítimas na causa, que não poderão dele
servir-se para fms estranhos à mesma, e estão sujeitas às sanções previstas pelo
Código Penal em caso de divulgação.
§ 4° Os argumentos de acusação e defesa que versarem sobre a
diligência serão apresentados em separado para serem anexados ao auto da
diligência, que poderá servir como elemento na formação da convicção final do
JUIZ.

§ 5° Em caso de recurso, o auto da diligência será fechado, lacrado e
endereçado em separado ao juízo competente para revisão, que dele tomará
conhecimento sem intervenção das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar
vistas ao Ministério Público e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito de
que a discussão e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justiça.

CAPÍTIJLO IH
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 4° Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e equipes de
policiais especializados no combate à ação praticada por organizações criminosas.

.

.

"
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ALTERA OS A RTS. 366, 367, 36
8, 369 E 370 DO
DECRETO-LEI N° 3.689, D E 3 D
E OUTUBRO D E
1941 - CÓDIGO DE PR O CE SS O
PENAL.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Lei:

Faço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a seguin
te

Art. 10 Os arts. 366, 367, 368, 369
e 370 do Decreto-lei n° 3.689, de 3
de
outubro de 1941 - Código de Proc
esso Penal, passam a vigorar com
a seguinte
redação:

I

"Art. 366. Se o acusado, citado
por ed ital, não comparecer, nem
constituir advogado , ficarão susp
ensos o processo e o curso do
prazo prescricional, podendo o
ju iz determinar a produção
antecipada das provas considerad
as urgentes e, se for o caso ,
decretar prisão preventiva, nos term
os do disposto no art. 3 l2 .
§ 1° As provas antecipadas serão
produzidas na presença do
Ministério Público e do defensor da
tivo.

§ 2° Comparecendo o acusado, te
r-se-á po r citado pessoalmente ,
prosseguindo o processo em seus ul
teriores atos.
Art. 367. O processo seguirá sem a
presença do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para qu
alquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso
de mudança de residência, não
comunicar o novo endereço ao juíz
o.
Ar t. 368. Estando o acusado no es
trangeiro , em lugar sabido , será
citado mediante carta rogatória, su
spendendo-se o curso do prazo de
prescrição até o seu cumprimento .
Art. 369. As citações que houv
erem de ser feitas em legações
estrangeiras serão efetuadas media
nte carta rogatória.
Art. 370. Nas intimações dos acus
ados , das testemunhas e demais
pessoas que devam tomar conh
ecimento de qualquer ato, se rá
observado, no que for aplicável , o
disposto no Capítulo anterior.

\

I

I

\

I

I

I

I
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§ 1° A intimação do defensor constituído, do advogado do
querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão
incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo,
sob pena de nulidade, o nome do acusado.
§ 2° Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na
comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por
mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por
qualquer outro meio idôneo.

§ 3° A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação
a que alude o § 1°.
§ 4° A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será
pessoal. "
Art. 2° Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.
Brasília, 17 de abril de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

·.
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LEI N° 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976.
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
REPRESSÃO AO TRÁFICO ILÍCITO E USO
INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
OU QUE DETERMINEM DEPENDÊNCIA FÍSICA
OU PSÍQU1CA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

CAPÍTULO I
DA PREVENÇÃO

Art. 2° Ficam proibidos em todo o território brasileiro o plantio, a cultura,
a colheita e a exploração, por particulares, de todas as plantas das quais possa ser
extraída substância entorpecente ou que determine dependência fisica ou psíquica.
§ 1° As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existentes no
território nacional, serão destruídas pelas autoridades policiais, ressalvados os casos
previstos no parágrafo seguinte.
§ 2° A cultura dessas plantas com fins terapêuticos ou científicos só será
permitida mediante prévia autorização das autoridades competentes.
§ 3° Para extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, possuir,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender,
comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim substância entorpecente ou que
determine dependência fisica ou psíquica, ou matéria-prima destinada à sua
preparação, é indispensável licença da autoridade sanitária competente, observadas
as demais exigências legais.
§ 4° Fica dispensada da exigência prevista no parágrafo anterior a aquisição
de medicamentos mediante prescrição médica, de acordo com os preceitos legais ou
regulamentares.
Art. 3° As atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e uso
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica
serão integradas num Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão,
constituído pelo conjunto de órgãos que exerçam essas atribuições nos âmbitos
federal, estadual e municipal.
Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo será formalmente
estruturado por decreto do Poder Executivo, que disporá sobre os mecanismos de
coordenação e controle globais de atividades, e sobre os mecanismos de coordenação
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e controle incluídos especificamente nas áreas de atuação dos governos federal,
estaduais e municipais.

*Vide Medida Provisória n° 2.225- 45, de 4 de setembro de 2001.
................................................................ ................ ............ ....... .. ............................. ..........
. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.225- 45, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001.

ALTERA AS LEIS NOS 6.368, DE 21 DE OUTUBRO
DE 1976, 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990,
8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, E 9.525 , DE 3 DE
DEZEMBRO DE
1997, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere
o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei :
Art 10 O art.3° da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 30 Fica instituído o Sistema Nacional Antidrogas, constituído
pelo conjunto de órgãos que exercem, nos âmbitos federal , estadual,
distrital e municipal, atividades relacionadas com:
I - a prevenção do uso indevido, o tratamento, a recuperação e a
reinserção social de dependentes de substâncias entorpecentes e drogas
que causem dependência física ou psíquica; e
II - a repressão ao uso indevido, a prevenção e a repressão do tráfico
ilícito e da produção não autorizada de substâncias entorpecentes e
drogas que causem dependência física ou psíquica.
.... .. ...... .. ........ ............... ........ ... .. .. .. ... ... ... ....... .. ............. .. ......... " (NR)
.... . .... . .... ...... . ...... ...... . ...... .... ........ . ........ . .... .... ...... .... .. .... . ........ . . .... . .... .... . ...... .... . . . . . .... .... . . . . . . ...................... . .. . . . ...... . .......... . ...... .... . . ................ . ................ ....

•

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória no 2.171-44, de 24 de agosto de 2001 .
Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua pub1icação.
Art. 15. Revogam-se:
I - o art.26 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
II - o inciso IH do art.61 e o art.67 da Lei no 8.112, de 1990, respeitadas as
situações constituídas até 8 de março de 1999; e
IH - a Medida Provisória no 2.171-44, de 24 de agosto de 2001.

.'
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Brasília, 4 de setembro de 2001 ; 1800 da Independência e 1 130 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Gregori
Pedro Malan
Martus Tavares
Pedro Parente
Alberto Mendes Cardoso
Gi/mar Ferreira

•

.'
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LEI N° 9.804, DE 30 DE JUNHO DE 1999.

ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 34 DA LEI NO
6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976, QUE
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
REPRESSÃO AO TRÁFICO ILÍCITO E USO
INDEVIDO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM
DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA.

•

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, adotou a Medida
Provisória nO 1.780-10, de 1999, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do
art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. Iº O art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros
meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios,
instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a
prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão,
ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas
as armas, que serão recolhidas na fonna da legislação específica.

•

§ 3º Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre
dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a
autoridade policial que presidir o inquérito deverá, de imediato,
requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 4º Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a
conversão do numerário apreendido em moeda nacional se for o
caso, a compensação dos cheques emitidos após a instrução do
inquérito com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito
das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos
autos o recibo.

·'
,
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§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos parágrafos
anteriores, o Ministério Público, mediante petição autônoma,
requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à
alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a União,
por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD,
indicar para serem colocados sob custódia de autoridade policial, de
órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência fisica ou
,
.
pSlqmca.

§ 6º Excluídos os bens que a União, por intermédio da SENAD,
houver indicado para os fms previstos no parágrafo anterior, o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os
demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada
um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o local
onde se encontram custodiados.
§ 7º Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será
autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em
relação aos da ação penal.
§ 8º Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos
ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade
entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e risco de
perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a
avaliação dos bens relacionados, intimando a União, o Ministério
Público e o interessado, este, se for o caso, inclusive por edital com
prazo de cinco dias.
§ 9º Feita a avaliação, e dirimidas eventuais divergências sobre o
respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído
aos bens, determinando sejam alienados mediante leilão.
§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia
apurada, a União será intimada para oferecer, na forma prevista em
regulamento, caução equivalente àquele montante e aos valores
depositados nos termos do § 4º, em certificados de emissão do
Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do
Ministro de Estado da Fazenda,
§ 11. Compete à SENAD solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional
a emissão dos certificados a que se refere o parágrafo anterior.

..
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§ 12. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos
para a União, mediante depósito na conta do Fundo Nacional
Antidrogas - FUNAD, apensando-se os autos da alienação aos do
processo principal.

§ 13. Na sentença de mérito, o

nos autos do processo de
conhecimento, decidirá sobre o perdimento dos bens e dos valores
mencionados nos §§ 4º e 5º, e sobre o levantamento da caução.
JUiZ,

§ 14. No caso de levantamento da caução, os certificados a que se
refere o § 10 deverão ser resgatados pelo seu valor de face, sendo os
recursos para o pagamento providos pelo FUNAD .

§ 15. A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação
orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 10.
§ 16. No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
mencionados nos §§ 4º e 5º, a Secretaria do Tesouro Nacional
providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para
caucioná-los.

§ 17. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as
decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

§ ] 8. A União, por intermédio da SENAD, poderá firmar convênio
com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos
envolvidos na prevenção, repressão e no tratamento de tóxicodependentes, com vistas à liberação de recursos por ela arrecadados
nos tennos deste artigo, para a implantação e execução de
programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência fisica ou
,
.
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§ 19. Nos processos penais em curso, o juiz, a requerimento do
Ministério Público, poderá determinar a alienação dos bens
apreendidos, observado o disposto neste artigo.

§ 20. A SENAD poderá firmar convênios de cooperação, a fim de
promover a imediata alienação de bens não leiloados, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União. 11 (NR)

.

...
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Art. 2° Os arts. 2° e 5° da Lei nO 7.560, de 19 de dezembro de 1986,
alterado pela Lei nO8.764, de 20 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 2º ..."" .. .......... ........ " .. ... .. ...... ............ ... ... .. ... .... .. .."" ........... ."""

VI - recursos oriundos do perdimento em favor da União dos bens,
direitos e valores objeto do crime de tráfico ilicito de substâncias
entorpecentes ou drogas afms, previsto no inciso I do art. I º da Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998 .
.. ........" .... " " " " .. " " " .. .. " .. " .. " .. " .... ...... ... .. ...... ...... .... ..... " .... .." .." (N R)
"Art . 5°- .. ....... ... .. ... ...... ... .. .. ... .. .. .. .................. ... ...... .... ........ ................ .

VII - aos custos de sua própria gestão e para o custeio de despesas
decorrentes do cumprimento de atribuições da SENAD;
VIII - ao pagamento do resgate dos certificados de emissão do
Tesouro Nacional que caucionaram recursos transferidos para a
conta do FUNAD;
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.
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 respectivos bens." (NR)
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida

Provisória nº 1.780-9, de 6 de maio de 1999.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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·~

Art. 5º Fica revogado o § 1º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro
de 1976.
Congresso Nacional, 30 de junho de 1999; 178º da Independência e 111º
da República.

•
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DECRETO N° 62.127, DE 16 DE JANEIRO DE 1968.

APROV A O REGULAMENTO DO CÓDIGO
NACIONAL DE TRÂNSITO.

REGULAMENTO DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO
,

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° O trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do território
nacional abertas à circulação pública, reger-se-á por este Regulamento.
§ 1° São vias terrestres as ruas, avenidas, logradouros, estradas,
caminhos ou passagens de domínio público.
§ 2° Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se vias terrestres as
praias abertas ao trânsito.
Art. 2° Os Estados poderão adotar normas pertinentes às peculiaridades
locais, complementares ou supletivas da legislação federal.
Art. 3° Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste
Regulamento, são os constantes do Anexo I.

•
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LEI N° 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989.
DISPÕE SOBRE PRISÃO TEMPORÁRIA .

Art. 1° Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindivel para as investigações do inquérito pol1cia1:
II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer
elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
TIl - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos
seguintes crimes :
a) homicídio doloso (art. 121 , "caput", e seu § 2°);
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, "caput", e seus parágrafos 1° e
c) roubo (art. ]57, "caput", e seus parágrafos ]°, 2° e 3°);
d) extorsão (art. ] 58, "caput", e seus parágrafos I ° e 2°);
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, "caput", e seus parágrafos 1°,
f) estupro (art. 213, "caput", e sua combinação com o art. 223, "caput", e
parágrafo único) ;
g) atentado violento ao pudor (art. 214, "caput", e sua combinação com
o art. 223, "caput", e parágrafo único);
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 , "caput", e
parágrafo único);
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § l°);
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou
medicinal qualificado pela morte (art. 270, "caput", combinado com o
Art. 285);
1) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
m) genocídio (artigos }O, 2°, e 3° da Lei nO 2.889, de 01/10/1956), em
qualquer de suas fonnas típicas;
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21/10/1976);
o) crimes contra o sistema fmanceiro (Lei nO7.492, de 16/06/ ] 986).
Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da
representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e
terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade.

.
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LEI N° 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986.
CRIA
O
FUNDO
DE
PREVENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E DE COMBATE ÀS DROGAS
DE ABUSO, DISPÕE SOBRE OS BENS
APREENDIDOS
E
ADQUIRIDOS
COM
PRODUTOS DE TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS OU ATIVIDADES CORRELATAS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° 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.

* Artigo com redação dada pela Lei n° 8. 76-J, de 20 12 1993.

•

Art. 2° Constituirão recursos do FUNCAB:
I - dotações específicas estabelecidas no Orçamento da União;
H - doações de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou
estrangeiras, bem como de pessoas fisicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras;
IH - recursos provenientes da alienação dos bens de que trata o art. 4°
desta Lei.
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;
V - recursos de outras origens, inclusive os provenientes de
frnanciamentos externos e internos.

* Artigo,

"caput", com redação dada pela Lei nO 8. 76-J, de 20/12 /993.

VI - recursos oriundos do perdimento em favor da União dos bens,
direitos e valores objeto do crime de tráfico ilicito de substâncias entorpecentes
ou drogas afrns, previsto no inciso I do art. 1° da Lei n° 9.613, de 3 de março de
1998.

* Inciso

VI acrescido pela Lei n° 9.80-J, de 30 06 /999.

Parágrafo único. Os saldos verificados no final de cada exercício serão
automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a crédito do FUNCAB.

* Parágrafo com redação dada pela Lei nO 8.764, de 20/ /2/ /993.
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Recebido neste órgão às 16:40 hs.
28/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão da Redação Final (fls. 413 a 431). À SSEXP.
27/11/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO
Situação: APROVADO O SUBSTITUTIVO
Discussão encerrada, sem debates, em conjunto , do projeto, das emdendas
e subemendas. Aprovada a Emenda nO 4-CE (Substitutivo) e as
Subemendas nOs 1 a 4-CCJ, ficam prejudicados o projeto e as Emendas nOs
2 e 3-PLEN, , bem como o PLS nO 154/97, que tramita em conjunto,
contante do item 3 da pauta. À CDIR para redação do vencido para o turno
suplementar. É lido do Parecer nO 1401/2001-CDIR, Relator Senador
Antonio Carlos Valadares, oferecendo a redação do vencido , para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado. A matéria é dada como
definitivamente adotada, nos termos do art. 284 do Reg. Int. À Câmara dos
Deputados. À SSCLSF com destino à SSEXP.
Publicação em 28/11/2001 no DSF páginas: 29644 - 29645 ( Ver çliá r iQ )
23/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia
27/11/2001, em regime de urgência, art. 336, II, do RISF, nos termos do
RQS nO 696/2001. Discussão, em turno único.
22/11/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 1364/2001-CCJ, Reitor Senador Ricardo Santos,
contrário ao PLS nO 154/97, e favorável a matéria, na forma da Emenda nO
4-CE (Substitutivo), com o acolhimento da Emenda nOl-CCJ , do Sr. Romeu
Tuma. É lido e aprovado o Requerimento nO 696/2001, de urgência para a
matéria, nos termos do inciso II do art . 336 do Reg. Int. A matéria figurará
na Ordem do Dia da próxima 3 a feira, dia 27.11.2001. À SSCLSF.
Publicação em 23/11/2001 no DSF páginas: 29283 ( Ver d iário )
Publicação em 23/11/2001 no DSF páginas: 29312 - 29313 ( Ver diário )
Publicação em 23/11/2001 no DSF páginas: 29330 - 29341 ( Ver diário )
22/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexados fragmentos das notas taquigráficas da Reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a presente matéria (fls. 424/431)
Aguardando leitura de parecer.
21/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição , Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, nesta data, o Relator, Senador Ricardo Santos profere
Parecer oral favorável à Emenda nO 2, e contrário às Emendas nOs 3 e 4. É
aprovado o Relatório do Senador Ricardo Santos, que passa a constituir o
Parecer da CCJ, favorável ao PLC nO 105, de 1996, nos termos da Emenda
nO 4-CE (Substitutivo), com as Subemendas nOs l-CCJ e 2-CCJ, e pela
rejeição do PLS nO 154, de 1997, que tramita em conjunto. Após
destacadas, são aprovadas as Emendas nOs 3 e 4, de Parecer contrário,
que passam a denominar-se Subemendas nOs 3-CCJ e 4-CCJ . Anexado o
Requerimento de Urgência aprovado pela Comissão. À SSCLSF.
20/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Gabinete do Senador José Eduardo Dutra sem manifestação
escrita. (Tramita em conjunto com o PLS nO 154, de 1997 ).
14/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Anexadas as Emendas nO 2 a 4, de autoria do Senador Lúcio Alcântara.
Encaminhadas cópias das referidas Emendas ao Gabinete do Relator,
Senador Ricardo Santos . ( Tramita em conjunto PLS nO 154, de 1997 ).
14/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição , Justiça e Cidadania
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Reunida a Comissão, nesta data, a Presidência concede vista ao Senador
José Eduardo Dutra, nos termos regimentais. ( Tramita em conjunto com o
PLS nO 154, de 1997 ).
08/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição , Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o Relatório do Senador Ricardo Santos. Matéria pronta para a
Pauta na Comissão. ( Tramita em conjunto com PLS nO 154, de 1997 ) .
08/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Anexada a Emenda nO 1, de autoria do Senador Romeu Tuma. (Tramita em
conjunto com o PLS nO 154, de 1997 ).
05/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Ricardo Santos, para emitir relatório (art . 84 , § 2°
III, do R.I.S .F.).
01/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição .
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Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.
31/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
É lido e posteriormente rejeitado o Requerimento nO 637/2001, de urgência
para a matéria. A seguir é lido e aprovado o Requerimento nO 645/2001 ,
do Sr. Moreira Mendes, solicitando audiência da CC), para anélise do
mérito do Substitutivo apresentado pela CE . À CC) para os devidos fins .
Publicação em 01/11/2001 no DSF páginas : 26975 ( V~Ldiiujº_ )
Publicação em 01/11/2001 no DSF páginas: 27017 - 27018 ( Ver d iário )
31/10/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plená rio.
30/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 1.236/2001 - CE (ReI. Seno Ricardo Santos).
favorável nos termos da Emenda nO 4 - CE, substitutivo, que oferece. À
SGM
Publicação em 31/10/2001 no DSF páginas : 26747 - 26816 ( Ver diário )
25/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Consta, às fls . 431/422, o Ofício nO CE/60/2001 , de 23/10/2001, do
Presidente da Comissão de Educação ao Presidente do Senado Federal ,
esclarecendo a tramitação da presente matéria no âmbito daquela
Comissão . Anexada, às fls . 409/420, legislação citada no Parecer.
Aguardando leitura do Parecer da CE.
24/10/2001 CE - COM I SSÃO DE EDUCAÇÃO

À SSCLSF, para as devidas providências .
23/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Anexado às fls. 385 a 408 texto consolidado , como resultado da aprovação
do presente projeto. Anexado à fI. 409 requerimento de urgência aprovado
nesta data .
23/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova as emendas n.o 16 e 18, na
forma das subemendas (oferecidas pelo relator). rejeitando as emendas n .O
13, 14, 15 e 17 . O relator da matéria, Senador Ricardo Santos, oferece,
ainda para adequar a redação , as subemendas n .O 19, 20 e 21 que são
aprovadas por unanimidade.
16/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje , aprova o substitutivo, de autoria do
Senador Ricardo Santos, ao presente projeto, rejeitando o PLS 154/97,
ressalvadas as (06) seis emendas (n. o 13 a 18), de autoria da Senadora
Marluce Pinto, que deverão ser analisadas e votadas na pró xima reun ião da
Comissão .
16/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
A Senadora Marluce Pinto oferece 06 (seis) emendas ao presente projeto,
anexadas às fls . 333 a 340 .
09/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Em reunião da Comissão, no dia de hoje, o presidente e relator da matéria ,
Senador Ricardo Santos, atendendo a solicitação do plenário da Comissão,
concede vista coletiva baseado no disposto do art . 118, § 3° do Regimento
Interno do Senado Federal.
01/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
O relator, Senador Ricardo Santos, apresenta novo parecer, pela aprovação
na forma do sustitutivo oferecido e pela rejeição do PLS 154/97 que
tramita em conjunto. Anexado às folhas 333 a 355 o parecer oferecido
anteriormente.
20/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação : MATÉRIA COM A RELATORIA
A emenda é encaminhada , na data de hoje, ao relator, para proferir
parecer sobre a mesma. Tramitando em conjunto com o PLS 154/97 .
16/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Anexada à fI. 333, emenda n.O 12- CE, de autoria do Senador Moreira
Mendes. Tramitando em conjunto com o PLS 154/97 .
07/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Anexado às folhas 326 a 332 ofício de Sua Excelência Presidente interino
do Senado Federal, Senador Edison Lobão, endereçado ao presidente da
Comissão de Educação, Senador Ricardo Santos, encaminhando cópia da
ata da reun ião da Mesa do Senado Federal com os presidentes das
Comissões Permanentes e Líderes Partidários, que decidiu dar preferência à
apreciação do presente projeto.
26/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação : PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
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Em reunião da Comissão no dia de hoje, o presidente e relator da matéria,
Senador Ricardo Santos, atendendo à solicitação do plenário da Comissão,
concede vista coletiva baseado no disposto do art. 118, §3° do Regimento
Interno do Senado Federal.
19/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
A Comissão , reunida no dia de hoje, acata a sugestão do relator, Senador
Ricardo Santos, de proferir a leitura do parecer dando início à discussão do
projeto e transferindo para a próxima reunião , o prosseguimento da
discussão e consequente deliberação .
13/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Ricardo Santos, com relatório favorável na
forma do substitutivo que oferece e pela rejeição do PLS 154/97, estando
em condições de ser incluído em pauta .
22/03/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Avocado pelo Presidente da Comissão de Educação , Senador Ricardo
Santos.
14/02/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Aguardando redistribuição.
14/02/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Devolvido pelo gabinete do Senador Artur da Távola em virtude do mesmo
não mais pertencer aos quadros desta Comissão . Ane xado as folhas 296 à
325, relatório do Senador Artur da Távola.
07/12/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Anexado às fls . 293 à 295, as emendas (nOs 10 e 11 - CE) , de autoria do
Senador Geraldo Cândido. As emendas são encaminhadas, na data de
hoje, ao relator, para proferir parecer sobre as mesmas . Tramita em
conjunto com o PLS 154/97 .
14/09/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Anexado às fls. 284 à 292, as emendas (01 à 09 - CE) de autoria do
Senador Lúcio Alcântara. Ao relator, Senador Artur da Tàvola, para parecer
sobre as emendas oferecidas. Tramitando em conjunto com o PLS 154/97
12/09/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
A comissão reunida no dia de hoje, aprova requerimento de autoria da
Senadora Emília Fernandes,propondo a realização de audiência pública
para instrução do presente proj eto
27/06/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
A Comissão, reunida no dia de hoje, concede vista coletiva do projeto,
tramitando em conjunto com o PLS nO 154/97 . Anexada às fls . 248 à 283,
quadro comparativo (oferecido á títu lo de contribuição pelo Senador Romeu
Tuma), entre os pareceres do Senador Romeu Tuma , proferido na CCJ, e o
parecer do relator atual nesta Com issão, Senador Artur da Távola.
20/06/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Artur da Távola , com relatório pela
aprovação na forma do substitutivo oferecido ao PLC nO 105/96 e pela
rejeição do PLS nO 154/97 , estando em condições de ser incluído em
pauta .
18/03/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN ARTUR DA TAVOLA .
19/02/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
RETORNA A CE.
19/02/1999 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CE, JUNTAMENTE COM O PLS 00154 1997 .
18/02/1999 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CE, JUNTAMENTE COM O PLS
00154 1997, PARA CONTINUAR A TRAMITAÇÃO , TENDO EM VISTA A
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 332 E 333 DO RISF.
11/02/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SSCLS .
27/01/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CE.
27/01/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ANEXEI FOLHA 246, COPIA DA PORTARIA N° 01, DE 21 01 99, DO
SECRETARIO NACIONAL ANTIDROGAS, QUE CONSTITUI COMISSÃO
TECNICA PARA ELABORAR ESTUDOS E SUGESTÕES VOLTADAS A
SUBSTITUIÇÃO DA LEI 6368, DE 1976 .
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27/01/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
RETORNA A CE .
27/01/1999 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CE.
26/01/1999 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS , A PEDIDO.
26/01/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SSCLS .
26/01/1999 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
DEVOLVIDO PELO GABINETE DO SEN ARTUR DA TAVOLA .
09/12/1998 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação : MATÉRIA COM A RELATORIA
AVOCAÇÃO SEN ARTUR DA TAVOLA.
02/12/1998 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
RECEBIDO NESTE ORGÃO , EM 02 DE DEZEMBRO DE 1998.
02/12/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CE, CONFORME RQ . S94.
02/12/1998 MESA - MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES . DSF 03 12 PAG
17616 .
02/12/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ . 594 , DO SEN EDUARDO SUPLICY,
SOLICITANDO O ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DA MATERIA, PARA
AUDIENCIA DA CE .
02/12/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (TRAMITANDO
EM CONJUNTO COM O PLS 00154 1997).
25/11/1998 SSCLSF - SUBSEC . COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AGENDADO PARA O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 1998 .
20/11/1998 SSCLSF - SUBSEC . COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.
20/11/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1000 LEITURA PARECER 587 - CCJ (TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O
PLS 00154 1997). DSF 21 11 PAG 16393 E 16394.
12/11/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CCJ , SOBRE AS
EMENDAS DE PLENARIO' DE FLS . 240.
12/11/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO , EM 12 DE NOVEMBRO DE 1998.
12/11/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS .
11/11/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PARECER DA COMISSÃO PELA REJEIÇÃO DAS EMENDAS DE PLENARIO .
(FLS . 236 A 239).
05/11/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, SEN ROMEU TUMA, ESTANDO A MATERIA EM
CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO .
16/10/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO RELATOR SEN ROMEU TUMA, PARA EXAME DAS
EMENDAS DE PLENARIO .
16/10/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 1998 .
16/10/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CCJ, PARA EXAME DAS EMENDAS OFERECIDAS AO AO
PROJETO.
16/10/1998 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ, PARA EXAME DAS EMENDAS 2 E 3 - PLEN . DSF 17 10
PAG
16/10/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
ENCERRAMENTO PRAZO, TENDO SIDO APRESENTADAS 02 ( DUAS )
EMENDAS (2 E 3 - PLEN), DE AUTORIA DA SEN EMILIA FERNANDES .
(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O PLS 001541997) .
15/10/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ANEXADAS AS EMENDAS 2 E 3 - PLEN, DE AUTORIA DA SEN EMILIA
FERNANDES, APRESENTADA NOS TERMOS DO ART . 235 , II, 'O' , DO
REGIMENTO INTERNO. (FLS. 233 E 234) .
07/10/1998 SSCLSF - SUBSEC . COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
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PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 08 A 15 1098 .
06/10/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA PARECER 506 - CCJ, DEVENDO A MATERIA FICAR SOBRE A MESA
PELO PRAZO DE 05 (CINCO) SESSÕES ORDINARIAS PARA RECEBIMENTO
DE EMENDAS. (TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O PLS 00154 1997) . DSF
07 10 PAG 13268 A 13283.
12/08/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ANEXADAS FOLHAS 229 A 231 , ADENDO AO PARECER DA CCJ, APROVADO
EM 03 06 98, COMPATIBILIZANDO O SUBSTITUTIVO COM A LEI 9503 , DE
1996. (CO DIGO DE TRANSITO BRASILEIRO) .
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26/06/1998 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ANEXEI, NESTA DATA, COPIA DO DOFC CONTENDO A PUBLICAÇÃO DA MPV
01669, DE 1906 1998, E O RESPECTIVO DECRETO 2632 DA MESMA
DATA, REFERENTES AO PRESENTE PROJETO.
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22/06/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN ROMEU TUMA .
22/06/1998 SSCLSF - SUBSEC . COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ANEXEI, AS FLS . 228, O OF. SF 649, DE 22 06 98, DO PRESIDENTE DO
SENADO AO SEN ROMEU TUMA, RELATOR DA MATERIA (QUE TRAMITA EM
CONJUNTO COM O PLS 00154 1997, SOLICITANDO A COMPATIBILIZAÇÃO
DO SUBSTITUTIVO COM A LEI 9503, DE 1996 (CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO), ESPECIFICAMENTE COM O DISPOSTO N O ART . 165 DA
REFERIDA LEI.
03/06/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ANEXADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO , NA FORMA DO
SUBSTITUTIVO 01 - CCJ ; ABSTENDO-SE DE VOTAR O SEN JOSE EDUARDO
DUTRA.
03/06/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
O SEN JOSE EDUARDO DUTRA APRESENTA VOTO EM SEPARADO
CONCLUINDO, PRELIMINARMENTE, COM AMPARO REGIMENTAL, PELA
REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA, OBJETIVANDO MELHOR INSTRUÇÃO
DA MATERIA.
27/05/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PARECER, SEN ROMEU TUMA, PELA APROVAÇÃO DA MATE RIA, NA FORMA
DO SUBSTITUTIVO QUE APRESENTA ; A PRESIDENCIA CONCEDE VISTA AO
SEN JOSE EDUARDO DUTRA PELO PRAZO REGIMENTAL, DE 05 (CINCO)
DIAS .
31/03/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RETORNA A ESTA COMISSÃO PARA INCLUSÃO EM PAUTA . (TRAMITA EM
CONJUNTO COM O PLS 00154 1997) .
23/03/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO RELATOR, SEN ROMEU TUMA, POR SOLICITAÇÃO .
19/03/1998 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER
INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO .
29/10/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN ROMEU TUMA .
28/10/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDO PELO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, PARA REDISTRIBUIÇÃO .
14/10/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RETORNA AO RELATOR, SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, JUNTAMENTE COM
O PLS 00154 1997 QUE TRAMITA EM CONJUNTO .
14/10/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CCJ.
14/10/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CCJ .
14/10/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ANEXEI, AS FLS. 158 E 159, OFICIO 1035, DE 1997, DE AGOSTO ULTIMO,
DO SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
ENCAMINHANDO COPIA DO PROCESSO GS 3666, DE 1997 ,COM
SUGESTÕES A PRESENTE PROPOSIÇÃO .
13/10/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.
13/10/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SSCLS,
JUNTAMENTE COM O PLS 00154 1997 QUE TRAMITA EM CONJUNTO.
12/09/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO RELATOR, SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, JUNTAMENTE
COM O PLS 00154 1997, QUE TRAMITA EM CONJUNTO .
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11/09/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO , EM 11 DE SETEMBRO DE 1997.
11/09/1997 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES . DSF 12 09 PAG 18633 .
11/09/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
VOTAÇÃO APROVADO O RQ . 571.
11/09/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO ( RQ . 571 , DE
TRAMITAÇÃO CONJUNTA) .
26/08/1997 SSCLSF - SUBS EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AGENDADO PARA O DIA 11 E SETEMBRO DE 1997 (RQ . 571 ) .
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20/08/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO , EM 20 DE AGOSTO DE 1997.
20/08/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA E DEFERIMENTO DO RQ . 588, DO SEN JOSE IGNACIO FERREI RA,
SOLICITANDO QUE SEJA CONSIDERADO SEM EFEITO O RQ. 562, DE SUA
AUTORIA. DSF 21 08 PAG 16942.
14/08/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO , EM 14 DE AGOSTO DE 1997 .
14/08/1997 SSCLSF - SUBSEC . COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDE M DO DIA (RQ. 571 , DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA) .
14/08/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA RQ . 571, DO SEN LUCIO ALCANTARA, SOLICITANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM O PLS 001541997 . DSF 15 08 PAG 16374 .
13/08/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS, PARA ATENDER RQ. DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA .
13/08/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA E DEFERIMENTO DO RQ . 562, DO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA,
SOLICITANDO A RECONSTITUIÇÃO DO PROCESSADO DO PROJETO, EM
RAZÃO DE EXTRAVIO. DSF 14 08 PAG 16197.
13/08/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1997.
13/08/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SSCLS .
09/06/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RETORNA A CCJ.
09/06/1997 SSCLSF - SUBSEC . COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AO SACP, COM DESTINO A CCJ .
09/06/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
JUNTADO DOCUMENTO DA COORDENADORIA EXECUTIVA DO RIO GRANDE
DO SUL - CODESUL, REFERENTE A MATERIA DE FLS. 126 A 147 .
09/06/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS , PARA ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS.
06/06/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SSCLS.
07/04/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RETORNA AO RELATOR, SEN JOSE IGNACIO FERREIRA .
07/04/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AO SACP, COM DESTINO A CCJ .
07/04/1997 SSCLSF - SUBSEC . COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
PROVIDENCIADA NOVA PUBLICAÇÃO DO AVULSO DA MATE RIA, EM 07 DE
ABRIL DE 1997.
04/04/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
REMESSA AO SACP, EM ATENDI MENTO A SSCLS PARA REFAZER AVULSO.
04/04/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDO PELO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, ATENDENDO
SOLICITAÇÃO DA SSCLS.
26/03/1997 CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATOR SEN JOSE IGNACIO FERREIRA .
17/12/1996 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ . DSF 18 12 PAG 20770.
17/12/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA.
12/12/1996 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
ESTE PROCESSO CONTEM 67 (SESSENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS .
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Oficio n°

/

b.2AJ

(SF)

Brasília, em

03

de

Câd~ de 200 I.

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou,
em revisão, nos termos do Substitutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara n° 105, de
1996 (PL nO 1.873 , de 1991, nessa Casa), que "dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e
drogas afins, e dá outras providências" .
Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto originário.

Atenciosamente,

~.

.....
c::::::::::::;:::~~~:;:>
Senador Mozarildo Cavalcanti
\

P RI ME IRA- SE CRETARIA

i m

Quarto Secretário, no exerclcio
da Primeira Secretaria

OlJ./ ...oij.~ PlAA.fM.l.uJOf.
De ord e m/f..'

Se nho r S ec r(' tár \oara as d e v I d as

•

IARA
Chefe de Gabinete

S a Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/Plc961 05

CÂMARA DO S D EPUT AD OS

PL. 1873/91
(Substitutivo do SF)
,

As Comissões:
Seguridade Social e Família
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Constituição e Justiça e de Redação
(Ordinária - Art. 151 , IH, RlCD)

•

Em JO / 1..2-

/OJ

\I 111
GER 317 .23 .004-2 (JUN/OO)

~

Documento: PL.018731991 - 1
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Identificação : PL. (PROJETO DE LEI (CO» 01873 de 1991
Autor(es):
ELIAS MURAD (PSDB - MG) [DEP]

Origem: CD
Ementa:

°

°

DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO, TRATAMENTO, A FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E A REPRESSÃO DO
TRAF ICO I Ll CITO E DO USO INDEVIDO DE EN TORPECENTES E DROGA S AF INS E DA OUTRAS
PR OVI DENCIAS.

Explicação da Ementa:

°

°

ATENUANDO A SITUAÇÃO DO V ICIADO E USUAR IO, DEPENDENTE OU NÃO; CR IANDO A FIGURA
INTERMEDIAR IA ENTRE USUAR IO E TRAF ICANTE; DANDO MA IOR RIGOR NO TRATAMENTO LEGAL
A SER DADO AO TRAF ICANTE; E FIXANDO AS SANÇÕES PARA QUEM CULTIVA PLANTAS
PS ICOTROP ICAS, REGULAMENTANDO ARTIGO 243 DA NOVA CONST ITU i ÇÃO FEDERAL).

°

Indexação:
NORMAS, DEF IN i ÇÃO, PREVENÇÃO, TRATAMENTO, TRATAMENTO MED ICO, CONTROLE,
FISCA LI ZAÇÃO, (CONFEN), REPRESSÃO, TRAF ICO, DROGA, TOX ICO, PRO IBIÇÃO, PLANTIO, CULT IVO,
COLHE ITA , EXPLORAÇÃO, VEGETA IS, FABR ICAÇÃO, MED ICAMENTOS, ESTUPEFACI ENTE, PRODUTO
FA RMACEUTICO, PS ICOTROPI CO, EX IGENCIA, RECEITUAR IO, AQU ISi ÇÃO, ENTORPECENTE. DEF INi ÇÃO,
CRI ME, FIXAÇÃO, PENA , TRAFICANTE, CULTIVO, FABR ICAÇÃO, POSSE, I NF~UENC I A, AQU ISiÇÃO,
RECEB IMENTO, BENS , VALOR , OR IGEM , TRAF ICO, DROGA , DESAPROPR IAÇAO, TERRAS, TRAF ICO
INTERNAC IONAL, CR IME ORGAN IZADO, INCLUSÃO, PENALIDADE, MED ICO, DENTISTA,
FA RMACEUTICO, PRESCR iÇÃO MED ICA, MED ICAMENTOS, PS ICOTROP ICO, DESNECESSIDADE.
A PLlCAÇÃO" PROCED IMENTQ JUD ICIAL, DISPOS IT IVOS , COD IGO DE PROCESSO PENAL, AÇÃO PENAL,
MANUTE~ÇAO , SIGILO, PR ISAO EM FLAGRANTE, INQU,ER ITO POLIC IAL, EXAME TOX ICOLOG ICO,
INSTRUÇAO CR IM INAL, DENUNC IA, PRAZO, REQUIS IÇAO, REU, INTERROGATOR IO, POSS IBILIDADE,
ISENÇÃO, PENA, RECUPERAÇÃO, DE~PENDENTE, TOX ICOMANIA . DETERM INAÇÃO, DESTRU iÇÃO,
DROGA, ENTOR PECENTE, A PREENSAO, PRES ENÇA , PER ITO, REPRESENTANTE, M IN ISTER IO PUBLICO,
EX IGENCIA , GUARDA, TOX ICO, TRANS ITO EM JULGADO, CUSTOD IA, BENS, RESULTADO, CONF ISCO,
DESTINAÇÃO, ENTIDADE, TRATAMENTO, DEPENDENTE, DROGA. REVOGAÇÃO, LE I FEDERAL,
PREVENÇÃO"REPRESSÃO, TOX ICQ. REG ULt.MENTAÇÃO, DISPOS ITIVOS , DISPOS iÇÕES GERA IS,
CONST ITU IÇAO FEDERAL, FIXAÇAO, SANÇAO, PENA , MULTA , CULTIVO, VEGETA IS, ENTORPECENTE ,
DROGA.

Poder Conclusivo : NÃO
Legislação Citada:
LE I 00636 8 ele 1976

Despacho Atual:
COM ISSÃO DE SEGUR IDADE SOC IAL E FAMíLIA (CSSF)
COM ISSÃO DE CONST ITU iÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última Ação :
RM SF - REMETIDO AO SENA DO FEDERA L
12 12 1996 - MESA - MESA
REMESSA AO SF, ATRAVES DO OF PS-GSE/263 /96 .

Regime de Tramitação:
ORD INÁR IA

Tramitação:

Ruthier de Sousa
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1809 1991 - PL.ENÁ RIO ( PLEN)
APRESENTA ÇAO DO PROJETO PELO DEP ELIAS M URAD . DCNI 190991 PAG 1742 8 COL OI.
30101 991 - COM I SSÃO D E S_EGU RID A D E SOC I AL E FAM íLI A (CSSF)
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE EMENDAS 30 lO A 05 II 91. DCNI 30 lO 91 PAG 214ó5 COL 02 .
30101991 - CO MI SSÃO DE SEGU RIDA DE SOC I AL E FAM í LIA (CSSF)
RELATOR DEP CLOV IS ASSIS. DCN I 31 10 91 PAG 21631 COL 02.
06 11 1991 - CQMI SSÃO D E SEGU RID A DE SOC I AL E FAMí LI A (CSSF)
APRESENTAÇAO DE 07 EMENDAS PELO DEP EDUARDO JORGE.
13 11 1991 - M ES A (MESA)
D ES PAC HO IN IC IAL A CSSF E CC.lR .
13 11 1991 - PL ENÁ RIOJ PL EN)
LE ITURA E PUBLlCAÇAO DA MATER IA. DCN I 14 II 91 PAG 23058 COL 02.
1907 1992 - COM ISSÃO DE SEGU RIDA DE SOC I A L E FAM íLI A (CSSF)
OF 277/92-1', DO DEI' EULER RIBE IRO, PRESIDENTE DA CSSF, SOLICITANDO A APENSAÇÃO DO PL.
2765 /92, A ESTE . DCN I 25 07 92 PAG 17159 COL OI.
22 07 1992 - MESA (M ESA)
DEFERIDO OF 299/92-P, DO DEP EULER RIBE IRO, PRESIDENTE DA CSSF, SOLIC ITANDO TORNAR SEM
EFE ITO O PEDIDO DE APENSAÇÃO FE ITA ATRAVES DO OF 277/92-1'. PREJUDICADO O OF 277/92-P.
_
0911 1993 - MESA (MESA)
DEFER IDO OF ICIO 1'-122/93 , DA CECD, SOLICITANDO A APENSAÇAO DO PL. 3901 /93 A ESTE. DCN I lO II
93 PAG 24339 COL 02.
17 061 994 - MESA ( M ESA)
APENSE-SE AO PL. 4591 /94 .
101 2 1996 - PLENÁ RIO ( PLE N)
VOTAÇÃO EM TURNO UN ICO (PL.4591194). ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO PELOS DEP ELIAS MURAD
E EDUARDO JORGE. APROVAÇÃO DO SU BSTITUTIVO DA CESP, OFERECIDO A ESTE PROJETO.
APROVAÇÃO DAS EMENDAS DE PLENAR IO, COM PARECERES FAVORAVE IS, RESSALVADOS OS
DESTAQUES. REJEiÇÃO DAS EMENDAS DE PLENA RIO, COM PARECERES CONTRAR IOS, RESSALVADOS
OS DESTAQUES. APROVAÇÃO DA SUBEMENDA OI, OFERECIDA A EMENDA DE PLENAR IO 07 .
APROVAÇAO DA SUBEMENDA 02, OFERECIDA A EMENDA DE PLENAR IO 13, RESSALVADO O
DESTAQUE. APROVAÇÃO DA SUBEMENDA 03 , OFERECIDA A EMENDA Df: PLENAR IO 14. APROVAÇÃO
DA EMENDA DE PLENAR IO 16, RESSALVADA A SUBEMENDA. APROVAÇAO DA SUBEMENDA 04,
OFEREC IDA A EMENDA DE PLENAR IO 16. APROVAÇÃO DA SUBEMENDA 05, OFERECIDA A EMENDA DE
PLENA RI O 19 APROVAÇÃO DO REQUER IMENTO DO DEI' BEN ITO GAMA, L1 DER DO GOVERNO E
OUTROS , SOLIC ITANDO A VOTAÇÃO EM GLOBO DOS DESTAQUES SIMPLES RELATIVO AS EMENDAS DE
PLENA RIO 08 , 18, 22 , 24 , 28,31 E ARTIGO 2 1 DA EMENDA 11, APRESENTADAS AO SUBSTITUTIVO.
APROVAÇÃO DQS REQUER IMENTOS EM GLOBO. APROVAÇÃO DAS MATERI AS DESTACADAS EM
GLOBO. REJE IÇAO DO PARAGRAFO PR IME IRO E O PARAGRAFO QUARTO DO ART IGO 25 DO
SUBST ITUTI VO DA CES P PARA SUBSTITUIR OS PARAGRAFOS PR IMEIRO, QUARTO E QU INTO, TODOS DO
ARTIGO 25 , NOS TERMOS DA REDAÇÃO DA SUBEMENDA 02 A EMENDA DE PLENAR IO 13 DA CES P,
OBJETO DE DVS DO DEP MATHEUS SC HM IDT. REJEiÇÃO DO PARAGRAFO PR IMEIRO DO ARTIGO 25 DO
SUBSTITUTI VO DA CESP PARA SUBSTITU IR NO TEXTO DADO NA SUBEMENDA A EMENDA DE
PLENA RIO 13 E SEUS PARAGRAFOS PR IMEIRO E QUARTO, REFERENTE AO PL. 4591 /94, OBJETO DE DVS
DO DEP PAULO ROCHA. RETIRADO A EMENDA DE PLENAR IO OI , OBJETO DE DVS DO DEP EDUARDO
JORGE. PREJUD ICADOS: O PROJETO IN IC IAL, O PL. 4591194, PL. 2454/91 , PL. 390 1/93, PL. 27ó5 /92, PL. 441 /<)5,
APENSADOS , E AS EMENDAS DE PLENARIO 07 , D, 14 E 19. APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL,
OFEREC IDA PELO RELATOR , DEP PR ISCO V IANA.
101 2 1996 - MESA (MESA)
DESPAC HO AO SENADO FEDERAL. PL. 1873 -A /91 . DCD II 129G PAG 32699 COL 02.

Ruthi er de Sousa

-

·,

.

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 105, de 1996 (PL n° 1.873 , de 1991 , na Casa de
origem),
que "dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do
tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e
drogas afins, e dá outras providências.

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, regula as operações e ações relacionadas aos produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
Art. ZO É dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras com
domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da produção, do tráfico ou uso indevidos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar com os preceitos
desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções, ou autorização de
funcionamento, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e suas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, sob pena de
responsabilidade da autoridade concedente.
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão estímulos fiscais e
outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na prevenção da produção, do
tráfico e do uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica.
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Art. 3° Para os fins desta Lei, são considerados ilícitos os produtos, as substâncias ou
as drogas que causem dependência física ou psíquica, especificados em lei e tratados
internacionais firmados pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, ouvido o Ministério da Justiça.
§ 1° Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de produtos, substâncias
ou drogas que causem dependência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica.
§ 2° Sempre que as circunstâncias o exigirem, será revista a especificação a que se
refere o caput, com inclusão ou exclusão de produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência física ou
psíquica.
,
Art. 4° E facultado à União celebrar convênios com os Estados, com o Distrito Federal
e com os Municípios, e com entidades públicas e privadas, além de organismos estrangeiros,
visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso
indevido de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e
orçamentários, o disposto no art. 47.
Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos três
níveis de ensino.
Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e alfandegárias organizarão e
manterão estatísticas, registros e demais informes das respectivas atividades relacionadas com a
prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta Lei, e remeterão,
mensalmente, à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad e aos Conselhos Estaduais e Municipais
de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Antidrogas - Conad elaborar relatórios
global e anuais e, anualmente, remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpecentes.
Art. 6° É facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, ao Ministério Público,
aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais requisitar às autoridades sanitárias
a realização de inspeção em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de
pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços médicos e farmacêuticos que
produzirem, venderem, comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A autoridade requisitante pode designar técnico especializado para assi stir à
inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas ou estabelecimentos
referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as
contenham, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:
I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas
instalações;
II - ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urgente adoção das medidas
necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das substâncias ilícitas, drogas ou
especialidades farmacêuticas arrecadadas;
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III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.

•

§ 3° A alienação, em hasta pública, de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas
- Senad, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do Ministério Público.
§ 4° O restante do produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública, destruído
pela autoridade sanitária, na presença das autoridades referidas no § 3°.
Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, só podem participar pessoas jurídicas regulannente habilitadas na área de
saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser
arrematado .
Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, para comprovar a destinação declarada, estão sujeitos à inspeção da Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad e do Ministério Público.
,

CAPITULO II
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO

Seção I
Da Prevenção e da Erradicação

•

Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a
exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na condição original, dos quais possam ser
extraídos produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica,
especificados pelo órgão competente do M inistério da Saúde.
§ 1° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais
referidos no caput, em local predetenninado, exclusivamente para fins medicinais ou científicos,
sujeitos à fiscalização e à cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.
§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiais mediante prévia
autorização judicial, ouvido o Ministério Público e cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas
-Senado
§ 3° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem a prévia
autorização judicial, ser destruídas por determinação do delegado de polícia da circunscrição, que
imediatamente comunicará a ocorrência e as razões da medida às autoridades e órgãos previstos
no § 2°, e registrará a localização, extensão do plantio e demais informações destinadas a
promover a responsabilização.
§ 4° A destruição de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência
física ou psíquica será feita por incineração e somente pode ser realizada após lavratura do auto
de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local e a apreensão de
substâncias necessárias ao exame de corpo de delito.
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§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, no
que couber, o disposto no Decreto n° 2.661, de 8 de julho de 1998, dispensada a autorização
prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com cautela, para não
causar ao meio ambiente dano além do necessário.
§ 7° A autoridade que descumprir o preceito do § 6° sujeitar-se-á às sanções
administrativas da Lei n° 9.605 , de 12 de fevereiro de 1998, após apuração em processo
administrativo.
§ 8° As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas,
conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial
adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário que não esteja na posse direta.
Art. 9° É indispensável a licença prévia da autoridade sanitária para produzir, extrair,
fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar,
remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer
fim, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, ou produto
químico destinado à sua preparação, observadas as demais exigências legais.
Parágrafo único. É dispensada a exigência prevista neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de acordo com os
preceitos legais e regulamentares;
II - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena quantidade, a ser
definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado a uso medicinal, científico ou
doméstico.
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas de ensino, saúde,
justiça, militar e policial , ou de entidade social, religiosa, cultural, recreativa, desportiva,
beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições financeiras , dos clubes de
serviço e dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas
responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou privadas,
implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica em seus respectivos locais de trabalho,
incluindo campanhas e ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2° São medidas de prevenção referidas no caput as que visem, entre outros objetivos,
os seguintes:
I - evitar mensagens alarmistas;
II - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;
III - promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e ética;
IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio, orientação e supervisão
de professores e alunos ;
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v-

manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes e de orientação de

seus familiares.
Seção 11
Do Tratamento

•

Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, que
causem dependência física ou psíquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às
medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, observado o disposto nos arts. 4° e 47, desenvolverão programas de tratamento
do usuário de substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° O tratamento do dependente ou do usuário será feito de forma multi profissional e,
sempre que possível, com a assistência de sua família.
§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem à redução dos
danos sociais e à saúde.
§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de
trabalho, do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem
dependência física ou psíquica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber benefícios a
serem criados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou particulares, que
receberem dependentes ou usuários para tratamento, encaminharão ao Conselho Nacional
Antidrogas - Conad, até o dia 10 (dez) de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no mês
anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela
Organização Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.
§ 5° No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem judicial, será feita
comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente, se esse o
determinar.
Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad os óbitos decorrentes do uso de produto, substância ou droga ilícita.

CAPÍTULO IH
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 14. Importar, exportar, remeter, traficar ilicitamente, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar ou entregar a consumo e oferecer, ainda que gratuitamente, produto,
substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e multa.
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§ 1° Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe à venda ou
oferece, ainda que gratuitamente, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de produto, substância ou
droga ilícita ou que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão competente
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao consumo direto ou à
preparação de produtos, substâncias ou drogas, relacionadas como ilícitas pelo órgão competente
do Ministério da Saúde;
III - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, medicamentos, solventes, inalantes,
inebriantes ou produtos que os contenham, de uso não autorizado pelo órgão competente do
Ministério da Saúde;
IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância,
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ou depósito de
produto, substância ou droga ilícita.
§ 2° Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar produto, substância ou droga ilícita,
bem assim contribuir, efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso indevido ou o
tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de 3 (três) ou
mais pessoas que, atuando em conjunto, pratiquem, reiteradamente ou não, algum dos crimes
previstos nos arts. 14 a 18 desta Lei :
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e multa.
Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo, aparelho ou instrumento, ciente de que
se destina à produção ou fabricação ilícita de produto, substância ou droga ilícita que cause
dependência física ou psíquica:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como informante, ou apoiar
grupo, organização ou associação responsável por crimes previstos nos arts. 14, 15 e 16 desta Lei:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 18. Ocultar ou dissimular
a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente,
do tráfico de produtos, substâncias ou drogas ilícitas:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1° Influenciar, induzir ou instigar terceiro a receber ou ocultar, de boa- fé, bem ou
valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
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§ 2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilícito de produto, substância ou
droga ilícita, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o
oferece, deva presumir ter sido obtido por meio ilícito:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou
outro profissional da área de saúde, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência
física ou psíquica, em dose evidentemente superior à necessária, ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria
profissional a que pertença o agente.
Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para
consumo pessoal, em pequena quantidade, a ser definida pelo perito, produto, substância ou droga
ilícita que cause dependência fisica ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
§ 1° O agente do delito previsto nos arts. 19 e 20, salvo se houver concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será processado e julgado na forma do art. 60 e
seguintes da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte
Criminal.
§ 2° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos neste artigo, e sob
igual procedimento, incorre quem cede, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, maior de 18 (dezoito) anos, produto, substância ou droga ilícita, para juntos a
consumIrem.
§ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto neste artigo, era,
ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 4° Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de perícia oficial, que
ele, à época do delito previsto neste artigo, apresentava as condições prescritas no § 3°,
determinará, ato contínuo, na própria sentença absolutória, o seu encaminhamento para o
tratamento devido.
Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;
11 - internação e tratamento para usuários e dependentes de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, em regime ambulatorial ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
111 - comparecimento a programa de reeducação, curso ou atendimento psicológico;
IV - suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos ;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - multa;
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VIII - interdição judicial;
IX - suspensão da licença para exercer função ou profissão.
§ 1° Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente ou não, o juiz
considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de autodeterminação do agente, a sua
periculosidade e os fatores referidos no art. 25.
§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a uso pessoal e formar sua convicção, no
âmbito de sua competência, o juiz, ou a autoridade policial, considerará todas as circunstâncias e,
se necessário, determinará a realização de exame de dependência toxicológica e outras perícias.
Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96 da Lei n° 9.503 ,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - , após ter consumido produto,
substância ou droga relacionados como ilícitos pelo órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena: apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva e multa, sem prejuízo
de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 são aumentadas de 1/6 (um
sexto) a 1/3 (um terço), se:
I - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância, droga ilícita ou
produto apreendidos, as circunstâncias do fato evidenciarem o envolvimento do agente com o
tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ou se desempenhar
missão de educação, guarda ou vigilância;
III - a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de 18 (dezoito) anos, ou que
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de
autodeterminação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, em estabelecimento penal, militar ou policial, em
transporte público, ou em locais onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas,
educativas ou sociais, ou nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou emprego de arma;
VI - o agente obteve ou procura obter compensação econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos para mais de 3 (três)
pessoas;
VIII - o agente portava mais de uma modalidade de produto, substância ou droga
ilícita.
Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça os crimes previstos nos arts. 14, 15,
16, 17 e 18 desta Lei.
§ 1° A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.
§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts. 14, 15 , 16, 17 e 18 terão pelo
menos a primeira terça parte cumprida integralmente em regime fechado.
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Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código Penal, o juiz
apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos produtos, das substâncias ou das
drogas ilícitas apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes do agente, podendo, justificadamente,
reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
Art. 26. O dependente ou usuário de produto, substância ou droga ilícita que, em razão
da prática de qualquer infração penal, se encontrar em cumprimento de pena privativa de
liberdade ou medida de segurança poderá ser submetido a tratamento em ambulatório interno do
sistema penitenciário respectivo.
Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os ambulatórios, o tratamento será
realizado na rede pública de saúde.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL
,

Seção Unica
Do procedimento comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos nesta Lei rege-se
pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, do
Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado.
§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da
autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade do
produto, da substância ou da droga ilícita, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa
idônea, escolhida, preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1° não ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo.
Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se o
indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz,
mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato e
justificará as razões que a levaram à classificação do delito, com indicação da quantidade e
natureza do produto, da substância ou da droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente.
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Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os autos do inquérito policial serão
remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de diligências complementares
destinadas a esclarecer o fato.
Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão juntados aos autos até
o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério Público ou o
defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o arquivamento do inquérito ou o
seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do fato, à personalidade do indiciado, à
insignificância de sua participação no crime, ou à condição de que o agente, ao tempo da ação,
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 1° A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do processo, também poderá
se basear em qualquer das condições previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda decorrer de
acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de
organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do
produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo,
contribuir para os interesses da Justiça.
§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos demais
integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização do produto, substância
ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao proferir a
sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
justificando a sua decisão.
Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta
Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei n° 9.034, de 3 de maio de 1995, mediante
autorização judicial, e ouvido o representante do Ministério Público, os seguintes procedimentos
investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou bandos, com o
objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas
associações;
11 - a não-atuação policial sobre os portadores de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em
colaboração ou não com outros países, identificar e responsabilizar maior número de integrantes
de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a autorização será concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de
colaboradores;
11 - as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito ofereçam garantia
contra a fuga dos suspeitos ou de extravio dos produtos, substâncias ou drogas ilícitas
transportadas.
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Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos investigatórios
previstos no art. 33, o Ministério Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade
judicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais , bancárias, patrimoniais e
financeiras;
H - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
IH - o acesso, por período determinado, aos sistemas informatizados das instituições
financeiras;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por período
determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no Capítulo H da Lei n° 9.034, de
1995.
Parágrafo único. Nos delitos de que trata esta Lei, o flagrante estende-se a até 72
(setenta e duas) horas.
Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do indiciado, para a
garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Art. 36. O usuário encontrado com pequena quantidade de substância ou droga ilícita,
ou que cause dependência física ou psíquica, destinada a consumo pessoal (art. 20), ou o agente
do delito previsto no art. 19, se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15 , 16, 17 e 18, será conduzido à autoridade policial para prestar
declarações.
§ 1° A declaração será tomada pela autoridade policial em, no máximo, 4 (quatro)
horas, a contar da chegada do usuário à delegacia policial e, no mesmo período, examinada a
natureza e quantidade do produto ou substância.
§ 2° Concluídos os procedimentos policiais, o usuário será submetido a exame de
corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida
liberado.
§ 3° Constitui falta disciplinar a desobediência por parte da autoridade policial, quanto
à liberação do usuário.
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, dar-se-á vista ao Ministério
Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências :
I - requerer o arquivamento;
H - requisitar as diligências que entender necessárias;
IH - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas
que entender pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penal contra os agentes ou partícipes de
delitos.

12

§ I ° Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do Ministério Público,
mediante fundamentação, os autos serão conclusos à autoridade judiciária.
§ 2° A autoridade judiciária que discordar das razões do representante do Ministério
Público para o arquivamento do inquérito fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça,
mediante decisão fundamentada.
§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará outro membro do
Ministério Público para apresentá-la ou, se entender incabível a denúncia, ratificará a proposta de
arquivamento, que, nesse caso, não poderá ser recusada pela autoridade judiciária.
Art. 38. Oferecida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da
juntada do mandato aos autos ou da primeira publicação do edital de citação, e designará dia e
hora para o interrogatório, que se realizará dentro dos 30 (trinta) dias seguintes, se o réu estiver
solto, ou em 5 (cinco) dias, se preso.
§ lONa resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o acusado poderá argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas.
§ 2° As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do
Código de Processo Penal.
§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecêla em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.
§ 4° Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se
o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá decisão.
§ 5° Se entender imprescindível, o juiz determinará a realização de diligências, com
prazo máximo de 10 (dez) dias.
§ 6° Aplica-se o disposto na Lei n° 9.271, de 17 de abril de 1996, ao processo em que o
acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato processual, deixar de
comparecer sem motivo justificado.
Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo Penal, a denúncia
também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal;
II - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução
e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, do Ministério Público e, se for o caso, do
assistente.
Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério
Público e ao defensor do acusado, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por
mais 10 (dez), a critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
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Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, o JUI Z
ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir a sentença.
Art. 42. O juiz, observado o disposto no art. 77 do Código Penal e as disposições
contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério Público, determinar a suspensão
do processo, com a adoção de uma das medidas previstas no art. 21 desta Lei.
§ 1° O juiz poderá determinar, além de medidas previstas no art. 21 , a sujeição do réu a
tratamento médico ou psicológico, ou a internação em estabelecimento clínico ou hospitalar
adequado.
§ 2° Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou mais das medidas previstas no art.
21, ou ao tratamento recomendado, submeter-se-á à pena privativa de liberdade, cumulada ou não
com penas restritivas de direitos.
Art. 43. O réu condenado por infração dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 não poderá apelar
sem recolher-se à prisão.
Art. 44. O juiz, a requerimento do representante do Ministério Público ou da
autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, pode decretar, no
curso do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro ou a indisponibilidade do produto de
crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática dos
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18.
Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução criminal, ou ao interessado,
em incidente específico, provar a origem lícita dos bens, produtos, direitos e valores referidos
neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão
suspensas, se a ação penal não for iniciada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
do oferecimento da denúncia.
§ 1° O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido sem o
comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito.
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à conservação do produto ou
bens e a guarda de valores.
CAPÍTULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA

Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte,
os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática
dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade
de polícia judiciária, excetuadas as annas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.
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§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de qualquer dos bens

mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua
responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, logo após a
instauração da competente ação penal, observado o disposto no § 4° deste artigo.
§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou
cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito
deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 3° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do numerário
apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a
instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das
correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente
que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a
União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, indicar para serem colocados
sob uso e custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas
operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 5° Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos nos §§ 1° e 4°, o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o
local onde se encontram.
§ 6° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado,
cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.
§ 7° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz que,
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua
prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos
bens relacionados, intimará a União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional Antidrogas Senad e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.
§ 8° Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o
juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.
§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada, a União será
intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante e os
valores depositados nos termos do § 2°, em certificados de emissão do Tesouro Nacional , com
características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad solicitar à Secretaria do
Tesouro Nacional a emissão dos certificados a que se refere o § 9°.
§ 11 . Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos para a União, por
depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, apensando-se os autos da alienação
aos do processo principal.

. - - - - - -- - - - - - -- -

----
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§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, poderá
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção, repressão e o tratamento de usuários ou dependentes, com vistas à liberação de
equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de
combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do
produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e sobre o levantamento
da caução.
§ 1° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o § 9° do art.
46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para o respectivo pagamento providos
pelo Fundo Nacional Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o
pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores mencionados no
art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos
para caucioná-los.
§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não
foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão
apropriados diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad a alienação dos bens
apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União.
§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - Senad poderá firmar convênios de
cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 5°.
Seção 11
Da Perda da Nacionalidade

Art. 49. É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado por infração aos
arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a nacional idade brasileira.
Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença condenatória, oficiará ao
Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão da naturalização.
Art. 50. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que
comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, tão logo cumprida a
condenação imposta, salvo se o interesse nacional recomendar a expulsão imediata.

.--- - --
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CAPÍTULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 51. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o
Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e às drogas que causem dependência física ou psíquica
de entorpecentes, prestará cooperação a outros países, sem ônus, quando solicitado a:
I - colaborar na produção de provas;
II - realizar exame de objetos e lugares;
III - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
V - prestar outras formas de colaboração permitidas pela legislação em vigor.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, via
Departamento de Polícia Federal, que a remeterá, quando necessário, à apreciação do Poder
Judiciário para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade competente.
§ 2° São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação, quando for o caso.
Art. 52. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, será instituído e mantido sistema
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações sobre o tráfico de
produtos, substâncias e drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica com órgãos
congêneres de outros países.
CAPÍTULO VIII
DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas judicialmente, a
qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu defensor ou do representante do
Ministério Público.
Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores atribuídos a drogas e
equipamentos apreendidos.
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as testemunhas dos
crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser identificadas.
Art. 56. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17, 18 e
19, se caracterizado ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.
Parágrafo único. Se o lugar em que tiverem sido praticados for Município que não seja
sede de vara da Justiça Federal, o processo e o julgamento referidos no caput caberão à Justiça

,
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Estadual, com interveniência do Ministério Público respectivo, com recurso para o Tribunal
Regional Federal da circunscrição.
Art. 57. Esta Lei será regulamentada em 90 (noventa) dias.
Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Ficam revogados a Lei nO6.368, de 21 de outubro de 1976, mantido o Sistema
Nacional Antidrogas de que trata o art. 3° daquela Lei, e o art. 2° da Lei nO9.804, de 30 de junho
de 1999.
Senado Federal , em

tl3 de cá..f.t#tkv de 2001

ena or Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal

EssIPlc96105

SENADO FEDERAL
A

(*) PROJETO DE LEI DA CAMARA
N° 105, DE 1996
(No l.873/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a prevenção, o tratamen to, a fiscalização, o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso
indevido de entorpecentes e drogas
afins, e dá outras providências.

o

•

CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I

•

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•

Art .

estrangeiras ,

É

com

dever de

domicílio

.

ou

sede

no

País,

.

nac~ona~s

ou

colaborar

na

todas as pessoas

prevenção do tráfico ilícito, do uso indevido e da produção de
substância entorpecente e drog as afins.
Parágrafo único. A pessoa jurídica que,
não prestar,
a rtigo
auxílios
Federal

terá
ou
e

inj ustificadamente,
imediatamente
subvenções
dos

da

Municípios,

(*) Refeito por incorreção no anterior.

a colaboração prevista neste

suspensos
União,
bem

solicitada ,

dos
como

ou

Estados,
de

qua~sque r

negados

suas

do

Distrito

autarquias,

2

=----------------------------~_._-_._. ,

empre sas públicas,

econom~a

sociedades de

mi sta e

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

fundações,

sob pena de responsabilidade da autoridade concedente.
2~

Art.
subs t âncias
forem

. . Para os

entorpecentes

especificadas

internacionais,

~~ns

ou drogas

em

ou

desta

lei,

relacionadas

Lei ~

_ serão . consideradas

afins

aquelas

tratados

ou

pelo

órgão

que

ass~m

convenções

competente

do

Ministério da Saúde.
Parágrafo

único.

Sempre

que

as

circunstâncias

o

eX1g~rem

será revista a especificação a que se r e f e re o caput
des te artigo, com inclusão ou exclusão de nova s subs tãncias
entorpecentes ou drogas afins.
Art.

3° . É facultado à União celebrar convênios com

•

os Estados e Municípios, visando à prevenção , a o tratamento, à
fiscalização,
uso

ao controle, à repressão ao tráfi co ilícito, ao

i ndevido

de

drogas

produção

à

e

de

substãncias

entorpecentes e drogas afins.
Art .

4° .

As

autoridades

sanitári as ,

judiciárias,

policiais e alfandeg árias organizarão e manterão es t a tísticas,
registros

·e

demais

atividades ,

relacionadas

com a

controle

a

de

e

anualmente,

repressão

prevenção ,

que

trata

aos Conselhos Municipais,

Entorpecentes,
pertinentes

inerentes

informes,

à

Entorpecentes

os

dados,

observações

sua a plicação,
a

elaboração do

r espectivas

às
a

fis c a liza ção,

esta

Lei ,

r emetendo,
Feder a l

e

en tendidas

sugestões

cabendo ao Conse l ho
anual

Fe deral

pa r a

o

de

de

órgão

internacional de controle de entorpecentes .
Art.
Ministério Público ,

...

..

'"

autoridades

)(

'iij

u

....

Q)
Q)

....
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COM

....
",o
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e..

Aos
aos

policiais

é

Conselhos

de

Ento rpe centes,

órgãos de defesa do c onsumidor e
facul tado

requisi tar

às

ao
às

autoridades

sanitárias a realização de inspeção em empresas industriais e
comerciais,

estabelecimentos

hospitalares ,

de

pe squ~sa,

•

o

Estaduais e

relatório

f

de

•

----------------------------------_.".--.
ens1no,

ou

congêneres,

aSS1m

farmacêuticos que produzirem,

como

nos

venderem,

serv1ços

..... - ~ ...-..--

médicos

e

cons~rem

comprarem,

ou fornecerem substâncias entorpecentes e drogas afins.
§

10. -A instituição ou autoridade requisitan te pode

designar representante ou técnico especializado para assistir
à

inspeção

de

que

trata

este

artigo,

ou,

se

for

o

caso,

comparecer pessoalmente à sua realização.

No

§

caso

liquidação

ou

falência

de

extrajudicial das empresas ou estabelecimentos referidos neste
artigo,

ou

de

qualquer

outro

em

que

existam

substâncias

entorpecentes e drogas afins,

ou especialidades farmacêuticas

que as contenham,

juízo perante o qual

incumbe ao

respectivo procedimento promover a

tramite o

imediata lacração de suas

instalações, ordenando à autoridade sanitária designada em lei
a

urgente adoção das medidas

depósito,
•

substâncias

das

necessárias

ao

entorpecentes,

recebimento,

drogas

afins

em
ou

especialidades farmacêuticas arrecadadas.
§

•

30

A

•

venda

em

hasta

pública

de

especialidade

farmacêutica arrecadada deve ser realizada com a presença de

•

representante da autoridade sanitária atuante na arrecadação,
aSS1m como do representante do Ministério Público.
§

4 o.

Ores tan te

do

produ to

dest.ruído pela autoridade sanitária,

não

arrematado

será

presente o representante

do Ministério Público.
Art.

60

•

Da

lici tação,

em hasta

participar pessoa física ou jurídica,
na

área

lícito

específica,
da

substância

que
ou

comprove,
produto

pública,

só

pode

regularmente habilitada
antecipadamente,

que

pretenda

o

uso

arrematar,

estando sujeita a inspeção judicial que comprove a destinação
alegada.

3.

4
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CAPÍTULO II
DA PREVENçÃO E DO TRATAMENTO

Seção I
Da Prevenção

7°.

Art.

Constituição

Ressalvado

Federal,

são

o

disposto

proibidos,

no

em

ar t .

todo

o

231

da

território

nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração, sem
permissão

legal,

de

todas

as

plantas

qua~ s

das

possam

ser

extraídas substâncias entorpecentes, incluídas na li stagem dos
órgãos do Ministério da Saúde.
§

será

A

concedida

medicinais
~

1 0.

ou

permissão

legal

quando

exclusivamente

científicos,

de que

estando

trata

e ste a r tigo

voltada

sujei ta

a

fins

p ara

fis calização e

cassação, a qualquer tempo, por parte do órgão compe t ente.

'"
'" .....
Q)

.!!

()

Q)

.....

§

C;;N

,...

T""

COM
.....
",0

<D Z
! ...J
.3 (l.

destruídas

2°. As plantas de que trata este artigo devem ser
pelas

localização

e

autoridades

às

policiais,

providências

em

s egu i da

indispensáveis

à

sua

à

respectiva

plantas de que

t rata este

documentação.
§

artigo

3°.

far-se-á

A erradicação das

de

modo

não

prejudicial

ao

e cossistema,

levando-se em conta a preservação genética das e spécies e do
me~o

ambiente.
§

serão,

totalidade,

243

da

4°. As terras em que forem cultivadas t ais plantas

mediante

procedimento

adequado,

expropriadas

na

sua

em conformidade com o disposto no c aput do art .

Constituição

proprietário que
este prová-la.

Federal,

não esteja na

ressalvada

a

b oa

sua posse direta,

•

fé

cabendo

do
a

•

•
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transforma r,
exportar,

extrair,

Para

fabricar,

produzi r ,

preparar , possu1r, manter em depósito,

reexportar,

vender, compra r,

remeter,

transportar,

5

imp ortar,

expor,

o f e r e cer,

trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim,

sUbstâncias en torpecentes ou drogas afin s , ou produto químico
destinado

sua

à

au toridade

preparação,

sani tária

incumbida

é

indispensável

de

concedê-la,

li c e nça
observadas

da

as

demais exigências legais.
,

Parágrafo único.

E dispensada da exigência prevista

neste artigo:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição
médica, de aco rdo com os preceitos leg ais e regulamenta re s ;
II - a venda de produto químico e natural em p equena
quantidade

a

ser

definida

pelo

órgão

de

saúde

comp etente,

necessária à consecução de f i nalidade medicinal ou c i e ntífica.
Art.
"

ou

9°.

hospi talar ,

ou

Os dirigentes de estab elecimento de ensino
de enti dade

social,

esportiva ou beneficente devem adotar ,
dos Conselhos de Entorpecentes,

•

Nacional

de

Entorpecen tes,
medidas

Prevenção,
ao qual é

de

substâncias

recrea ti va,

sob orientação técnica

ou de outro órgão do Si s tema

e

Fiscalização,

Repressão

con ferida essa atribui ção ,

nece s s árias à prevenção do

indevido

cul tural,

todas as

tráfico ilícito e

entorpe centes

e

drogas

de

ao uso

afins,

no

recinto de sua ativi dade .
Parágrafo
sociedade d e
seus

fato

único.
que

estabel e cimentos

As

pessoas

tolerarem o

jurídicas

uso

sujeitar-se-ão

ou

qualquer

ilícito de d r o gas
a

uma

das

em

s eguintes

sanções, consid erada a intensidade da culpa:
I
desta Lei ;

-

multa,

conforme estabelecido na

regul amentação
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II - suspens ão provisóri a de atividades e multai
III - interdição definitiva.

Seção II
Do Tratamento

Art. 10. O d ependente de substâncias entorpec entes e

"'";,;
)(

';;;

drogas afins fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo

u .....
(1)
(1)

.....

MM
,....

e Seção .

~

Art. 11. As r edes dos serv1ços de saúde dos Es tados,

ooM

.....
o

:::Z

do Distrito Federal

e

dos Municípios

colocarão à

d i s posição

2l...J

.3 a..

dos

usuários

de

substâncias

entorpecentes

programas de assistência médica e

e

psicológica,

drogas

afins

cons i de rada a

integralidade das ações em abordagens multiprofi ssionai s .

1°. Será prestada assistência social ao d ependente

§

e à sua família, até a sua completa reabil i tação soci a l. Nesse
procedimento

dever-se-á

buscar

a

devida

partici pação

da

família e a inserçã o do d ependente no mercado de trabalho ou,

•

na sua impossibilidade, o desempenho deste em uma i ns tituição
filantrópica,

sem

periodicidade dos
presença

dos

remu n eração,
relatóri os

familiares

podendo

do

do

o

serv1ço

]U1 Z determinar

social

dependente,

e

quando

a

convocar a
a

julgar

necessária.
§

2°.

Os estabelecimentos hospitalares,

públicos ou

particulares, que receber em dependentes para tratamen to, devem
encaminhar ao Conselho Federal de Entorpecentes , até o dia dez
de

cada

mês,

anterior,

com

classificação

mapa
a

e s t atístico

indi cação

aprovada

pela

do

dos

casos

código

da

Organização

atendidos

no

mês

doença,

segundo

Mundial

de

a

Saúde,

vedada a menção do nome d o paciente.
§

No

c aso

de

internação

ou

tratamento

ambulatorial por ordem jud ici al , deve ser fe i ta a c omunicação

•
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mensal

sobre o

estado do paciente ao

.

~

..... h

juízo competente,

... ~ _ _ ' _ _ _

que

dará ciência ao Ministério Público.
CAPÍTULO III
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art.

12.

Importar

ou

exportar,

remeter,

preparar,

produzir, fabricar, adquirir, vender, financiar, expor à venda
ou

oferecer,

transportar,
entregar a
sem

ainda

que

gratuitamente,

ter

em

depósito,

trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou
consumo,

autorização

substância entorpecente ou drogas afins,

do

órgão

competente

ou

em

desacordo

com

determinação legal ou regulamentar.
Pena - reclusão de três a

anos e pagamento de

qu~nze

cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.

1°. Nas mesmas penas

§

importa,

financia,

fabrica,

vende, expõe à venda ou oferece, fornece,

ainda que

gratui tamente,

remete,

exporta,

tem em depósito,
~nsumo

guarda matéria-prima,

•

quem:
produz,

I
•

~ncorre

transporta,

ou

produto

traz

cons~go

químico destinado

preparação de substância entorpeconte ou drogas afins,
possa para esse fim ser empregado,
competente

ou

em

desacordo

com

ou

à

ou que

sem autorização do órgão
determinação

legal

ou

regulamentar;
II
destinadas
afins

à

seme~a,

culti va ou faz

preparação de

listadas

pelos

substância

órgãos

a

colheita de plantas

entorpecente e

competentes

do

drogas

Ministério

da

Saúde;
III

induz,

instiga,

ou

auxilia

alguém

a

usar

substância entorpecente e drogas afins;
IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse,
administração,

guarda ou vigilância,

ou

consente que

outrem

7
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fabrica,

au torização

tem

órgâo

d eterminação

legal

inebriantes

ou

em

depósi t o
--

competente

ou

ou

regulamentar,

produtos

que

os

ou

em

vende,

sem

desacordo

com

sol ventes,

contenham,

e

inalantes,
medicamentos

con t r olados pelo órgão competente do Mini s tério da Saúde ;
contribui

VI

i ndevido ou o
d rogas afins,

para

incentivar

tráfico ilícito de

ou

difundir

o

uso

substância entorpecente ou

ressalvadas as ações de saúde empreendidas pela

..

a utoridade sanitária .
§

f inalidade

cr~me

2°. Se o agente é primário e c omete o
exclusiva

de

consegu~r

planta s ,

com a

substâncias

ou

prepar ações para o seu consumo pessoal, ou obter recursos para
consegui -l os,

o

juiz poderá diminuir a

pena de um sexto até

meta de .
13.

Art.

Produzir,

expo rtar,

financiar,

di stribuir ,

entregar

ainda

que

o bjeto

a

qualquer

util i zá-los

qualquer
para

tí tulo,

maqu~n~smo,

precursor,

cultura,

produção

guardar

aparelho,

quer
ou

importar,

possu~r,

oferecer,

transportar ,

gratuitamente,

ou

fabrica r ,

e

fornecer,

instrumento,

finalidade

c om

fa bricação

de

ilícita de

substâncias e preparações entorpecentes ou ps icotrópicas, quer
sabendo

que

os

precursores,

substâncias,

e quipamentos

ou

materiais serão utilizados com tais finalidades.
Pena -

reclusão, de três a doze anos e pagamento de

quarenta a trezentos e sessenta dias-multa .
Parágrafo único. Aplica-se a este artigo o disposto
n o § 2° do art . 26 .
Art.

14.

Promover,

fundar

ou

•

vender,

financiar

grupo ,

organização ou associação de mais de três pessoas que, atuando

•

----------------------------------concertadamente,

v~se

""-

9..

.~ ... ...

a praticar, reiteradamente ou não, algum

dos crimes previstos nesta Lei.
Pena - reclusão, de seis a vinte anos e pagamento de
oitenta -a quatrocentos
§

1°.

dras~multa.

Chefiar

ou

dirigir

grupo,

organização

ou

associação referidos no caput.
Pena -

reclusão,

de doze a

trinta anos e pagamento

de noventa a quatrocentos e vinte dias-multa.

•

§

2°. Parti cipar de grupo, organização ou associação

referidos no caput.
Pena

-

reclusão, de

c~nco

a

qu~nze

anos e pagamento

de cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
Prestar
aderir ou

apo~ar

colaboração,

direta

ou

indireta ,

grupo, organização ou associação referidos no

caput.
Pena •

reclusão,

de três a dez anos e pagamento de

trinta a trezentos dias-multa .
§

ação penal

•

4°. O Ministério Público poderá deixar de propor a
contra o

partícipe que

revelar espontaneamente a

exi stência de organização prevista no caput, permitindo evitar
a execução de infração e identificar outras pessoas em causa,
caso

em

que

promoverá

o

arquivamento

da

investigação

r espectiva.
§

a

5 °. O

pena quando,

na

... ,

JU'Z

na sentença, poderá deixar de aplicar

hipótese do parágrafo

anterior,

houver a

propositura da ação penal .
Art.
sabidamente

15. Adquirir,

proveniente

de

receber ou ocultar bem ou valor,
tráfico

ilícito

de

substância

entorpecente ou droga afim, bem como transformá-lo, dissimular
sua origem, destino, propriedade ou transferência.

10
---------------------------Pena -

reclusão,

- -----_._.,

.

de se1S a dez anos e pagamento de

cem a trezentos e sessenta dias-multa.

S 1°. Nas mesmas penas incorre quem instiga, influi,
ou de ' qualquer
adquira,

concorre
para

forma

que

terceiro

de

boa

fé

receba ou oculte bem ou valor proveniente de tráfico

ilicito de substância entorpecente e droga afim.

S 2°. Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico
ilici to de droga,
preço,

ou

pela

que,

pela desproporção entre o

condição

da

pessoa

que

o

valor e

oferece,

se

o

deva

presumir obtido por esse meio criminoso.
Pena - detenção, de um a quatro anos, e pagamento de

•

cinqüenta a cem dias-multa.
Art.

Prescrever

16.

médico, dentista,

ou

ministrar,

culposamente,

o

farmacêutico ou profissional de enfermagem,

substância entorpecente ou droga afim,

em dose evidentemente

maior que a necessária, ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
•

Pena - detenção, de se1S meses a um ano, e pagamento
de trinta a cem dias-multa.
Parágrafo único.
Conselho

O

juiz comunicará a

Federal da categoria profissional

a

condenação ao
que pertença o

agente do cr1me.
Art.
deter,
cons1go,

guardar,
para

17.
ter

Semear,
em

consumo

cultivar,

transportar

depósito,
pessoal,

produzir,

plantas,

adquirir,
ou

trazer

substâncias

e

preparações entorpecentes ou psicotrópicas, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena

educativa

e

pagamento

de

trinta

a

sessenta dias-multa .

...
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S 1°.
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medida educativa aplicada:

ou

descumprimento

injustificado

da

•

.--.- ..

Pena: pagamento de trinta a sessenta dias-multa.
2°. Nas mesmas penas incorre quem:

§

adquire,

I

transporta

ou

traz

consigo,

tem

guarda,

detém,
para

consumo

em

depósito,

pessoal,

inalante

quími co tóxi co ;
cede,

11

eventualmente e

sem objetivo de lucro,

pequena quantidade de substância entorpecente ou droga afim a
pessoa de seu estreito relacionamento, para juntos consumirem.
3°. É isento de pena o agente que,

§

•

cr~me

previsto

neste

artigo,

era,

ao

mesmo

tendo cometido
tempo

da

ação,

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de
dependência

grave,

comprovada

pericialmente,

impondo-se-Ihe

tratamento ambulatorial ou outro adequado.
Art.

18. As medidas educativas a que se refere esta

Lei são as seguintes:
- advertência;

I
•

11 - prestação de
111

tóxicos
..

em

inserção
reg~me

serv~ço

e

à comunidade;

tratamento

ambulatorial

ou

para
em

dependentes

de

estabelecimento

hospitalar adequado;

IV

suspensão,

se~s

por

meses,

no

.

,

~n~mo,

da

habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;
V - suspensão, por seis meses, no mínimo, de licença
para porte de arma .
Parágrafo único. A medida educativa de advertência,
prevista no inciso I do caput deste artigo, somente poderá ser
aplicada ao agente uma única vez.
Art.
consumido
droga afim.

19.

qualquer

Dirigir
quantidade

veículo
de

automotor

substância

,

apos

entorpecente

ter
ou

-11........

12
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Pena
veículo,

e

-

.... r"·. · ______ . __

apreensão do documento de hab.i.li tação e

suspensão

do

disposto no Decreto nO

direito

de

dirigir,

na

do

forma

do

62.127, de 16 de janeiro de -1968, que

aprova o Regulamento do Código Nacional de Trânsito.

20.

Art.

As

penas

Lei

nesta

previstas

serão

aumentadas de um quarto até metade:
I - no caso de reincidência;
II

quando,

dada

a

quantidade

da

substância

apreendida,

as

circunstâncias

agente

evidenciarem

na tureza ,

a

procedência

entorpecente
do

fato

envolvimento

e

com

o

a

afim

droga

ou
os

ou

antecedentes

do

ilícito

tráfico

organizado, nacional ou internacional;
III

quando

prevalecendo-se
função

de

pública,

o

função

desempenhar

agente

tiver

pública

ou,

mesmo

de

guarda,

missão

praticado
não

cr~me

o

exercendo

vigilância

e

educação;
IV - se

v~sar

ou atingir menores de dezoito anos, ou

pessoa que tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a

<f
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";'""

capacidade de discernimento ou de autodeterminação;
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V -

de

serviços

reinserção
militar,

se a infração tiver sido cometida em instalações
de

tratamento,

social,

em

em

~e

consumidores

estabelecimento

estabelecimento

policial,

de

penal,

drogas,
em

unidade

estabelecimento

em

de

de

educação ou em outros locais onde os alunos ou estudantes se
dediquem
soc~a1s,

à

prática

de

atividades
,
,

educativas,

esportivas

ou

ou nas suas imeóiações;
VI - se há uso de violência, grave ameaça ou emprego

de armas;
VII
qualquer forma ,

se

o

agente

utilizar

a

colaboração,

por

de menores de dezoito anos ou de quem tenha,

por qualquer causa, diminuída sua capacidade de discernimento
ou de autodeterminação ;

•

--------------------------------,- _. VIII ' -

se

as " pl"antas,

substâncias

ou

........

....~ ._

-- 13.

...

preparações

forem distribuídas para grande número de pessoas;
IX -

se o agente obteve ou procurava obter avultada

compensação econômica;

X

se

o

agente

participar

em

outras

atividades

criminosas organizadas de âmbito internacional.
Parágrafo
infrações

em

único.

prática

A

reiterada

comerc~a~s

estabelecimen tos

poderá

dessas

implicar

a

interdição destes.
Art.

21. O

pode reduzir pela metade a pena de

JU~Z

quem, como autor ou partícipe de uma das infrações enumeradas
nesta Lei e antes do oferecimento da denúncia, tiver permitido
ou

facilitado

o

recolhimento

identificação dos outros

de

provas

responsáveis ou,

decisivas

para

a

antes da sentença,

tiver permitido ou facilitado a sua prisão.
Art.

22.

São

e

inafiançáveis

insuscetíveis

de

anistia , graça e indulto os crimes previstos nos arts. 12, 13,

caput, e 15 desta Lei .

•

1°. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei

§

nO : 7.960 , de 21 de dezembro de 1989,

•

càput deste artigo;
,-

por igual

~eríodo

§ ' 2° ~

em

nos

terá o prazo de trinta dias,

59

crime ~ " a

do

•

Código

' naturéza

em

prorrogável

À pena por crimes previstos neste artigo será

e

Penal,

JU~Z

o
.

além do disposto

apreciará

a

.

a 'quanti dade 'das plantas,

preparações envolvidas na prática do ilícito,
condiçÕês

previstos no

caso de extrema ' e comprovada necessidade.

cUmprida inicialmente em regime fechado.
,Art. 23 ~ . Na "fixação da pena,
art .

cr~mes

que

se

desenvolveu

a

ação

gravidade

no
do

substâncias ou
o

local ou as

cr~m~nosa

e

as

círcunstâncias da prisão, pod endo reduzir a pena de um sexto a

uni

terço.

14
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Art ~
prática

24. Ao dependen te de- tóxi cOs qúe ,- em

cumprimento

de

segurança,

pena

penal,

infração

qualquer

de

privativa

será dispensado

de

se

liberdade

-

....-- ..

~ razão

- da

encontrar

em

ou

de

medida

tratamento em ambulatório interno

do sistema penitenciário respectivo.
Parágrafo
ambulatórios

a

que

se

não

Enquanto

único.

refere

o

instalado s

o

caput,

os

tratamento

será

realizado na rede de saúde .
~

'"

.~
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Art .
crimes

25.

definidos

Capítulo,

O procedimento relativo aos proces sos por
nesta

aplicando-se,

Lei

rege-se

pelo

subsidiariamente ,

disposto

as

nes te

dispos i ções

do

Código de Processo Penal.
Art. 26. Devem ser mantidos sob sigilo os regi stros,
documentos

ou

peças

de

informação,

os

autos

de

prisão

em
•

flagr~nte

e

definidos

nesta

prática dos

de

inquérito
Lei,

delitos

policial

bem

como

previstos

para

os
no

apuração

nomes
art.

17,

dos

d os

cr~mes

envol vidos

não podendo

na
tais

~mprensa.

fatos ser veiculados pela
,

E vedada a divulgação dos valores das d rogas
apreendidas , pelos meios de comunicação.
2°. O processo relativo ao delito previsto no a rt.

§

17 desta Lei observará, em todas as suas fases,

o segredo de

justiça.
3°. A desobediência ao disposto neste a r tigo, por

§

parte

de

serventuário

da

justiça

ou

autoridade

poli c ial,

consti tui crime punido com pena de detenção de seis meses
dois

anos

e

pagamento de

trinta .a

sessenta dias - multa,

prejuízo das sanções administrativas cabíveis .

a

sem

•

_--...o - .~ .

Art.
definidos

27.

nesta

Para

Lei,

efei to

a

de

caracteri z a ção

autoridade

atenderá

dos

à

__

15

cr1me s

n aturez a

e

quantidade da substância apreendida, ao local ou às condições
em que se desenvolveu a ação criminosa,

às circunstânc ias da

prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Art. 28. Ocorrendo pr1sao em flagrante, a autoridade
policial
horas

dela

ao

fará

)U1Z

comunicação

competente,

no

prazo

de

remetendo-lhe

vinte

uma

e

cópia

quatro
do

auto

lavrado.
Tratando-se

surpreendido

com

o .mesmo

sera

conduzido à autoridade pol i cial para prestar depoimento,

após

§

substância entorpecente,

de

para

usuário

consumo pessoal,

,

o que será imediatamente liberado.
2°.

§

flagrante,
cr1me,

nos

é

Para efeito da lavratura do auto de prisão em
demais

suficiente

substância,

casos,
laudo

no
de

tocante

materialidade

constatação

firmado por perito oficial,

por pessoa idônea, escolhida,

à

ou,

do

da

natureza

da

na

fal ta des t e,

preferencialmente, entre as que

tenham habilitação técnica.
3 0.

§

ti

O peri to

que

subscrever

o

laudo

a

que

se

refere o parágrafo anterior não fica impedido de participar da
elaboração do laudo definitivo.
§
§

4°. O depoimento a que se refere a parte final do

1° deste artigo deverá ser tomado, pela autoridade policial ,

imediatamente após a chegada do usuário à delegacia,

e este,

tão logo conclua o seu depoimento, será liberado sem lavratura
de

flagrante

e

sem pagamento

de

fiança,

sendo

submetido

a

exame de corpo de delito, se assim o desejar.
§

policial

ao

-5°.

A

desobediência

disposto

no

caput,

por
§§

1°

parte
e

4°

da

autoridade

deste

constitui falta disciplinar punida na forma da lei.

artigo

•
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Art.

29.

.
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O inquéri to policial deve estar concluído

no prazo de qul.nze dias,

se o

indiciado estiver preso,

e

de

prazos

este

trinta dias, quando solto.

~ .-J

3 0.

Parágrafo
art igo

podem

único.

ser

Os

duplicados

a

que

]Ul.Z,

pelo

se

refere

mediante

pedido

justificado da autoridade policial.
Art.

30.

concretamente
Lei,

deverá

as

policial,

autoridade

A

circunstâncias

justificar,

logo

referidas

após

a

no

mencionando

art.

lavratura

desta

27

do

ato,

as

razões que a levaram à classificação legal do fato.
Art.

31.

Findo o prazo estabelecido no art.

autos do inquérito policial devem ser remetidos a
prejuízo

de

realização

posterior

destinadas ao esclarecimento do fato,
do

laudo

exame

de

outras

de

juízo,

se

os
sem

diligências

inclusive a

e,

toxicológico

29,

elaboração
.

,

necessarl.O,

de

dependência, cuja apresentação pode dar-se até o dia designado
para a audiência de instrução e julgamento.
Art.

Antes

32.

de

processo,

Público poderá requerer à

crimes

autoridade judiciária competente a

como forma de exclusão da ação penal,

circunstâncias

nos

17 desta Lei, o representante do Ministério

definidos no art.

remissão,

iniciado o

•

e

conseqüências

do

fato,

à

atendendo às

personalidade

do

indiciado e a sua mal.or ou menor participação no crl.me.
Art.

33.

reconhecimento
prevalece

ou

para

eventualmente,

A

remissão

não

comprovação

efeito

de

implica necessariamente
da

responsabilidade,

antecedentes,

podendo

o

nem

incluir,

a aplicação de qualquer das medidas educativas

.. revistas nesta Lei.
Art i

"34.

Em qualquer

fase

da "persecução

relativa aos crimes previstos nesta Lei,

criminal

são permitidos , além

- - _. _-._-ma~o

dos previs tos na Lei nO 9.034, de 3 de
autorização

judicial,

os

seguintes

'"

17

..

de 1995, mediante

procedimentos

investiga -

tórios:
I

ou

bandos ,

i n filtração de policiais nas quadrilhas,

-

c om o

objetivo

de

colher,

em

caráter

grupos

sigiloso,

informações sob re as operações desenvolvidas no âmbito dessas
associações ;
I I

substâncias
entrem,

a

-

não atuação policial sobre os portadores de

en t o rpecentes

sa~am

ou

ou psicotrópicas e

circulem

no

território

precursores que

brasileiro,

com

a

finalidade de proporcionar, se for o caso, em colaboração com
o país ou países de origem,
de

trâns i to ,

a

identificação

número de part i cipantes
distribuição ,

destinatários e eventuais países
e

responsabilização

nas diversas

op erações de

de

ma~or

tráfico e

s em prejuízo de exercício da ação penal

pelos

fatos aos qua is a lei nacional é aplicável.
Parágrafo

único.

Na

hipótese

.

do

.

~nc~so

lI,

a

autorização será concedida, de s de que:
I

seJa

conhecido

detalhadamente

o

itinerário

provável dos portadores e a ide ntificação suficiente destes;

•

seJa

I I

g arantida

pel as

auto ridade s

competentes

dos países d e origem ou trânsito a segurança contra riscos de
fuga

dos

s u s peitos

ou

extravio

de

substâncias

das

transportadas .
35.

Ar t.

Para

fim

o

inclusive para os procedimentos
artigo

anteri o r,

autoridade

o

judicial

Ministério
para

da

persecução

criminal,

investigatórios previstos no
Público

que

poderá

autorize,

representar

havendo

à

fortes

indi-cios -!I

o

acesso

a

dados,

documentos

e

informações

fiscais, ban cárias, financeiras, eleitorais, dentre outras;

18

~~----------------------------------------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r~._ _ _ _ _ __

11

a

colocação,

sob

vigilância,

por

periodo

determinado, de contas bancárias;
111

o

por

acesso,

periodo

determinado,

aos

sistemas informatizados das instituições financeiras;
IV -

a

interceptação e

a

gravação das comunicações

telefõnicas, por periodo determinado,

observado o disposto na

legislação pertinente e no Capitulo 11 da Lei n° 9.034,

de 3

de maio de 1995, no que for compativel.

CAPÍTULO V
Da Instrução Criminal
Art. 36. Recebidos os autos do inquérito policial em
juizo,

deve ser aberta vista ao Ministério Público para,

no

prazo de dez dias:
I - requerer o arquivamento dos autos do inquérito;
11 - requerer a remissão;

requisitar

111

as

que

diligências

entender

necessárias;

rv -

1°.

§

remissão,
'""

.

()

pelo

Requerido

o

arquivamento

dos

autos

ou

a

representante do Ministério Público,

mediante

pedido fundamentado, que conterá o resumo dos fatos,

os autos

serão conclusos à autoridade judiciária .

)(

0iij

oferecer denúncia.

....
cn
cn
....
MO')
'" ""'"
....COM

2°.

§

autoridade

Deferido

o

arquivamento

determinará,

jUdiciária

ou

a

remissão,

último

no

caso,

a

o

cumprimento da medida educativa .

",0

", Z

3°.

§

~ -l

.3 [l.

remessa

dos

despacho
outro

Discordando,

autos

ao

fundamentado,

membro

ratificará

o

do

a

Procurador-Geral
e

este

Ministério

arquivamento

ou

de

oferecerá
Público
a

judiciária

autoridade

denúncia,

para

remissão,

Justiça,

mediante
designará

apresentá-la,
que

poderá ser recusada pela autoridade judiciária.

só

fará

então

ou
não

•
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4 0.

§

Ministério

Se,

Público

remissão,

não

requerer

razão,
o

o

representante

arquivamento

ou

diligências

outras

ou oferecerá denúncia,

do

conceder
reputadas

arrolando

testemunhas

c~nco.

até o máximo de

5°. Para efeito da lavratura do auto de prisão em

§

flagrante

e

do

materialidade

fal ta

qualquer

requisitará

imprescindíveis

natureza

por

do

da

delito,

substância,

d este,

da

oferecimento

por

denúncia,

bastará
f i rmado

pessoas

laudo
por

idôneas

no

de

que

,

a

tange

da

constatação

perito

oficial

escolhidas

de

ou,

na

preferência

entre as que tiverem habilitação técnica.
§

anterior

6°.

for

Quando o

laudo a

que

subscrito por perito

se refere o

oficial,

não

parágrafo

ficará

este

impedido de participar da e l aboração do laudo definitivo.
Art.
quatro horas,

37.

Recebida

ordenará

a

a

denúncia,

requisição

ou

o

juiz,

em vinte e

a

citação do

réu

e

designará dia e hora para o interrogatório, que se realizará
dentro dos cinco ou trinta dias seguintes,

conforme esteja o

réu preso ou não, respectivamente.
Parágrafo
endereços

único.

constantes dos

por edital,

Se

o

autos,

com prazo de

c~nco

réu
o

não

for

encontrado

nos

juiz ordenará sua ci taçâo

dias.

Neste caso,

os prazos

correrão independentemente de intimação.
Art. 38. Interrogado o réu, ou d&clarado revel, será
aberta vista à defesa para,
a:l.egações
c~nco

e

preliminares,
requerer

as

no prazo de cinco dias,

arrolar

testemunhas

diligências

Havendo mais de um réu,

que

até

entender

o prazo será em dobro e

oferecer

o máximo de
,

.

necessar~as.

correrá em

cartório.
Art . 39. Findo o prazo previsto no artigo anterior,
o

JU~z

imediatamente decidirá a respeito de matéria preliminar

20
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das

diligências

designará,

para

indispensáveis

um dos

trinta

ao

julgamento

dias

seguintes ,

do

fei to

audiência

e
de

instrução e julgamento, notificando-se o réu e as te s temunhas,
intimando-se

o

cientificando

defensor
a

e

autoridade

o

Ministério

policial

e

Públ i c o,

bem

,
orgaos

os

dos

como
qua~s

dependa a remessa de peças ainda não constan t e dos autos.

40.

Art.

Caso

dependência toxicológica,
para apresentação dos
-:.
'"
'iij

final

do

prazo

o

JU~Z

quesitos,

previsto

necessidade

haja

no

de

exame

de

dará oportuni dade às partes
em

art.

dia s,

c~nco

38,

se

não

a

contar do

h o uver matéria

)(

u

....cn
cn
....o
~N
COM
....

"' 0
",Z

!!! ...J

preliminar, ou a contar da decisão sobre a matéria preliminar,
designando a
quarenta e

audiência de instrução e

julgamento para um dos

cinco dias seguintes, devendo o l audo ser juntado

aos autos até a data da audiência.

.3 a..

Art.
após

a

41.

Na

inquirição

sucessivamente,

audiência

das

de

instrução

testemunhas ,

será

ao Ministério Público e

e

d ada

julgamento,
a

palavra,

ao defensor do

réu,

paIo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por
dez,

a

critério

JU~Z,

do

que,

em

seguida,

ma~s

proferirá

a

sentença.
§

imediato a

1°. Se o

causa,

JU~Z

não se sentir habili t ado a julgar 'd e

ordenará que os autos

lhe s e jam conclusos

para, no prazo de cinco dias, proferir a sentença .
§

2°.

O juiz,

observando o disposto no art.

77 do

Código Penal e as regras para a suspensão do p roc esso contidas
nesta Lei, poderá suspender -a execução da ' pena , determinando,
se for

°

caso, a sujeição do réu a tratamento ou a internação

em estabelecimento hospitalar adequado .
Art.
13,

14

prisão.

e

15 ,

42. O réu condenado por infraçã o dos arts.
caput,

não

poderá

apelar

sem

12,

recolher-se '"li
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Art.

43. O Ministério Público poderá requerer,

medida preventiva,
direitos

e

como

o seqüestro ou indisponibilidade de bens,

valores,

quando

houver

indícios

veementes

da

ocorrência das hipótese previstas nos arts. 15 e 53 desta Lei .
,

Parágrafo

.

instrução, ou ao interessado,
a

ao

Incumbe

unl.Co.

origem lícita dos bens,

acusado,

durante

a

em incidente específico, provar

produtos

e

direi tos

referidos

no

caput deste artigo.
Art. 44. O ]Ul.Z determinará, na sentença, o confisco
de

bens

tráfico

de

valor

econômico

apreendidos

ilícito de entorpecentes

e,

em

ainda,

o

bens que o condenado por infração dos arts.
desta Lei
atividade

decorrência

do

perdimento dos

12,

13,

14 e

15

tenha auferido ou adquirido em decorrência de sua
crl.~nosa.

S 1°. Os bens, valores, produtos e direitos de que
. trata este artigo constituirão recursos do Fundo de Prevenção,
Recuperação e Combate às Drogas de Abuso - FUNCAB, criado pela
Lei nO 7.560, de 19 de dezembro de 1986, que poderá vendê-los
em leilão público.

S 2°. Antes do trânsi to em julgado da sentença, os
bens,

produtos

e

direitos

referidos

no

parágrafo

anterior

ficarão sob a custódia do FUNCAB, que poderá autorizar seu uso
ou sua alienação, sempre que haja risco de perecimento ou for
onerosa sua conservação, preservado o direito de indenização,

se for o caso de restituição.
,

Art~

naturalizado,

E

efei to

da

condenação

condenado por infração dos arts .

12,

perder - o
13,

14 e

15, a nacionalidade brasileira.
Parágrafo

único.

O ]Ul.Z,

transitada

em

julgado

a

sentença condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o
cancelamento da concessão da naturalização.

22
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Art.
legislação

É

passível

específica,

definidos

nos

cumprida a

arts.

o

12,

de

expulsão,

estrangeiro
13,

14

condenação imposta,

e

15

que

na

forma

cometer

desta

- ......

Lei,

da

cr~mes

desde

que

salvo se o interesse nacional

recomendar sua expulsão imediata.

47. O juiz poderá suspender a execução da pena

Art.

restritiva de direito,

aplicada ao usuário,

na forma do art.

17 desta Lei, desde que:

I - cumprido mais de um quarto da pena, o usuário,
nesse período,

não

tenha

incorrido em qualquer das

condutas

previstas nesta Lei;
tenha

11

cumprido,

satisfatoriamente,

as

exigências impostas pelo juiz como decorrência da condenação;

IIr - não tenha sido condenado pela prática de crime
doloso.

48 - Na hipótese de

Art.

cr~me

17,

previsto no art.

ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá requerer a
suspensão do processo pelo prazo de dois a quatro anos, desde
que

o

acusado,

ao

ser

interrogado,

manifeste

propósi to

de

realizar tratamento ou de não mais se utilizar de substãncia
entorpecente,

não esteja sendo processado ou não

tenha

sido

condenado por outro crime, presentes, no que couber, os demais
requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.
§

1°. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a

defesa deverá manifestar-se a

respei to,

dizendo

se

concorda

com o pedido de suspensão.

Se
propósito
~
<\I
,~
<\I

U

de

o

realizar

substância entorpecente,

.....
Q)
Q)

.....

M~

...... N
COM
.....
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,

reu,

ao

ser

tratamento

ou

interrogado,
de

-

nao

manifestar

ma~s

utilizar

a defesa poderá requerer a suspensão

do processo, sendo a respeito ouvido o Ministério Público.

- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ...
Determinada

a

suspensão

do

_-

processo,

23

na

própria audiência o réu assumirá o compromisso de se tratar ou
de

não

reiterar

o

uso

de

substância

entorpecente,

sendo

advertido de que, em caso de não honrar o comprom1sso, o feito
terá

seguimento,

previsto
condições

no
e

sujei tando-se

art.

o

40.

medidas

]U1Z

educativas

ser

a

submetido

poderá
a

que

a

exame

especificar
ficam

outras

subordinadas

a

suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do
acusado.
Art.

49.

As

condições

e

as

aplicadas por força da remissão ou da

medidas

educativas

suspensão do processo

poderão ser revistas judicialmente, a qualquer tempo, mediante
pedido

expresso

do

agente,

seu

defensor,

ou

do

~nistério

Público.
CAPÍTULO VI
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art.
pública e

•

50 .

Preservadas a

os bons costumes,

soberania nacional,

o Governo Brasileiro,

a

ordem

observadas

as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico

ilícito

psicotrópicas,

de

e

entorpecentes

prestará

cooperação

a

outro

substâncias

de
,

pa1s,

sem

ônus,

quando solici-tado para:
I - produção de provas;
11 111

IV

exame de objetos e lugares;
informação sobre pessoas e C01sas;
presença

temporária

de

pessoa

presa,

cujas

declarações tenham relevância para a decisão de uma causa;
V - recebimento de testemunhas;
VI

outras

legislação em vigor.

formas

de

assistência permitidas

pela

24
§

dirigida

1 0.

ao

necessário,

A solicitação de que

Ministério

à

da

Justiça,

apreciação do órgão

trata este artigo será
que

a

remeterá,

quando

judiciário competente para

decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de
atendê-la.
§ 2°.

São requisitos da solicitação:
nome

o

I

e

qualificação

a

da

autoridade

solicitante;
11 - o objeto e o motivo da solicitação;
111 -

a descrição sumária do procedimento em curso

no país solicitante;
IV - especificação da assistência solicitada;
V -

a

documentação indispensável

ao esclarecimento

da solicitação, quando for o caso.
Art.

51.

Para a

consecução dos

fins

fixados

nesta

Lei, deve ser mantido e instituído um sistema de comunicações
apto a facilitar um intercâmbio rápido e seguro de informações
sobre o

'

()

e

drogas

afins

,
com orgaos

congêneres de outros países .

...

'"
.'""

tráfico de entorpecentes

....
....
-N

,

-CAPITULO VII

Q)
Q)

DISPOSIÇÕES FINAIS
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....COM
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Art.

<DZ

52.

Todos

os

entorpecentes

e

drogas

afins

~...J

.3a..

utilizados

nas

apreendidos,

infr~yões

previstas

nesta

ressalvado o disposto no §

Lei

deverão

ser

2° deste artigo,

bem

como destruídos pela autoridade policial, mediante autorização
judicial,

na presença de representante do Ministério Público,

assistido por perito da área.
§

1°.

Documenta-se

a

ocorrência

mediante

termo

anexado aos autos do inquérito policial, ou, se for o caso, da
ação penal.
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2°.

§

autoridade
trânsito

Para comprovar a materialidade da infração, a

policial
em

deverá

julgado,

manter

quantidade

sob

sua

guarda,

suficiente

da

até

o

substância

entorpecente ou droga afim, devidamente especificada no termo
previsto no parágrafo anterior.
Art. 53. Nos casos de
substâncias

entorpecentes,

cr~mes

previstos nesta Lei, as

psicotrópicas

e

precursores

apreendidos serão colocados imediatamente sob lacre.
1 0.

§
preven~r

Os

qualquer

substâncias.

Cada

mane~ra

lacres serão confeccionados de
desvio
lacre

fraudulento

será

das

numerado

e

plantas

levará

a
ou

sobre

a

embalagem ou sobre uma etiqueta nela integrada a descrição das
plantas

e

natureza

substâncias
e

embalagem

peso,
em

que

encerra,

com

bem

como,

se

as

ditas

plantas

A

autoridade

que

for

o

indicação

caso,
ou

do

da

sua

número

de

substâncias

estão

lavrará

auto

contidas.
§

policial

circunstanciado da apreensão, especificando a data, o lugar e
as

circunstâncias

da

apreensão,

substâncias - apreendidas,

•

utilizado, bem como,
seus

resul tados.

o

seu

descrevendo
peso

e

o

as

modo

plantas

e

de -pesagem

se for o caso, os testes efetuados e os
Indicará,

ainda,

o

número

de

lacres

realizados, onde os objetos lacrados ficarão depositados, além
de

outras

anotações

consideradas

necessárias.

O auto

e

os

lacres serão assinados por todas as pessoas que participaram
da sua confecção.
Art. 54. Para comprovar a materialidade da infração,
a autoridade policial deverá manter sob sua guarda amostras em
quantidade suficiente para assegurar a prova e a identificação
das plantas e substâncias apreendidas, nos termos desta Lei e
em conformidade com os padrões internacionais.
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amostras a

As

artigo serão recolhidas

que se refere o

deste

caput

na presença do acusado,

ou,

~sso

se

não for possível, com o testemunho de duas pessoas .
2°.

§

O exame das

amostras

referidas

neste artigo

será realizado imediatamente após a apreensão, a fim de evitar
riscos de alteração fís i ca ou química.
3°. Cada amostra será protegida mediante lacre. As

§

menções da natureza e do peso do seu conteúdo serão anotadas
sobre

(J,

."

"iij

()

....
cn

a

Retirado

embalagem ou
lacre

o

sobre

por

a

etiqueta

qualquer

integrada

motivo,

os

ao

lacre .

selos

serão

cn
....

reconsti tuídos e

r--N

das amostras recolhidas, a natureza e o peso das plantas e das

MM

....

CIOM

",0
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substâncias

será lavrado auto onde se indicará o número

contidas

em cada

provocadas nos lacres de

urna,

bem

corno

as

modificações

or~gem.

4°. As peças referidas no parágrafo anterior serão

§

assinadas por todas as pessoas que participaram ou assistiram
às operações.
Art.

55. Salvo no caso de a conservação das plantas

e das substâncias apreendidas ser absolutamente indispensável
ao processo,

a

autoridade

apreensão

o

recolhimento

ou

judicial determinará,
de

amostras,

sua

logo após
destruição

a
na

forma do art. 52.
Art.

56.

Esta

Lei

entra

57.

Revogam-se

em

v~gor

na

data

de

sua

publicação.
Art.

as

disposições

em

contrário,

especialmente as da Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976.
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. PROJETO ORIGINAL
Di'pÕe sobre a preve ~cã o. o tratamento, a fiscalizacÃo.
o con~role e a repressão do tráfico ilicito e do uso ln
deviôo de entorpecentes e drogas afins e

da

outras

pr~

videncias .

o

CONCRESSO NACIONAL decreto:

Decentes .

CAPITULO I - OAS OISPOSIÇOES GERAIS

E dever de todas as oessoas. na cionais
ou .stranQelrls, co- oo~lcl 110 ou sede no País, colaborir n l ore
vençlo do tr"ico ilícito e 00 uso indevido De suDstlnela en torpecente e oraQas l'lns .
Art.l0

P.r'Qra~o ünlco _ A DeSSOI Jurídica Que, solicita da, nlo prestar. lnjustlr l cldl~ente. a colabarlçlo prevista neste artlQo ter' lme~lata.ente suspensos ou neO_aos QuaisQuer lua!
1101 Ou subvençOes da unl~o. ~os EstldOS, do Oistrito reder.1 e
dO~ Munlclplos. De_ como de SuiS autarQuias, e~pres.s públicls
sociedades de eccncata mista e fundaçOes, soD oena de resOonsa -

bll1dade aa autoridaae

con~dente .

Para os fins de\ta lel seria ccnsidera
.rt. ~.
da. substanclas entorcecentes ou drogas .fins aQuells Que assia
rore. esoecificaoas eM 1e1, tratados ou convençOes lnternlcio
nals, ou r.lacionadlS oelo órolo cc.oetente do Minlstirl0 da Saú
de. IacuDe • Polícia Federal.elaoorar nor~.s de controle
e
11ltlo.ns • re-Spê(to OOS orodutos auiaicos ut111z've1s nl DreOIraçao, e.ttlçao. oroouçlo e transfor.açlo Oe subst1ncias entoro!
centes e droOIS aflns.
Par'qrafo 1Q _ Se~ore Que 85 circusntancias o e.l0i rea, deve ser revistl a esoecificaçJo I Que se refere o Acaout A
deste Irtigo, co~ exclus30 ou 1nclusJo Oe novlS substancias en toroece~tes

Art.6. - As au \ Orldade • • anlt'rla •• Judlcl'rl
1S t po11clals e alfandegirias Oeve~ orOlnizlr e ~anter estatistiCIS, registros e oe.ais infor~es, inerentes 's resPlctivas Itividades. relacionldlS coa I orevençlo, a fiscalizaçlo, o controle e
a rloresslo de Que trata esta lei, re.etlndo anualalnte, ao cons!
lhO rederll de Entorpecentes, os dIOOS, obslrvaçOes e
su; •• tOes
entlndidas pertinentes ~ SUl loliclÇlo, bl. coa0 I ellbor.çlo do
tel.tório .nu.l deste la órolo Internacional di Controle de Entor

Art .7. - Ao Conselno redlral de Entorpecentes
~s lutoridldes Ju dlcUrl1S e 00 Ministério Publico é '"cultadO
s •• pre aue entendido necess'rio, e indecendentemente da instlurlçlo de procedimento oenal investigltório ou judicial, requisitar
~s lutar idades Slnit'rlas ou fisc.is a rellizlçlo de lnsoeçlo
em
eaoresls industriais e co~erciais. estabeleciMentos nospitall
res. de pesquisa. oe ensino, ou conQtneres, Issl_ como os servi
ços ~eoicos e rarMlcfutlcos Que croduz1reM , venoere m, com prlrem
consu_irem ou fornecerea suostancia entoroecente e orooas .fins.
Par'Qra'o Primeiro - A Instltulçlo Ou autoridade
requisitante oode designar representante Ou técnica esoecilliza do oara assistir ~ insoeçao ae Qu. trltl Iste artigo , ou, se for
O CISO. comOlteCer, pessollmente . à sua · relllzaçlo.
Par'orafo 2a - No C'JO de rl1encil Ou de 11Quida çlo judicill das eMpresls Cu estlbeleci.entos referidos neste Irti
00, ou de QualQuer outro em Qui existi. subltancias entoroecentes
e drogas arlns. Ou esoecialldades far~ac.utlcls QUi as contenhl.
lncu_oe la Juízo perlnte o QUll trl~lte o respectivo oroced1men
tO,oroMover I imediata lacraçlo oe suas instalaçoes. ordenlndo
~
lutoridlde slnit'ria em lei dlsignlal • utoentl IdOçlo oas medidas
n.clls'rils ao recebimento. eM deaósito, di. lubstancias entoroe centes, orogls a~ins Ou esoecialidades ~Italc.uticas IrrecadaOas.

ou orogas af i ns .

Plr'grlfo 2Q _ Incuae lO Ministirla da Slúde . atrlvés
de seus órg20s escecializad os. e e~ conformidade com I Do1iti
baixar
CI estloelecidl oelo Consel~o Federll de Entorcecentes,
lnstruçoe~ Oe clr'ter gerll soOre oroiblçlo , li-itaçlo. fisca11~~CIO e controle di oroduçao. do co~frcl0 e do uso de substancil
entoroecente Ou aroga .fiM , ou de esceci81idade far.ICeuticI Que
I contennl. oodendo I fiscllizaçlo e o controle sereM delegados
a OrOlos congtneres oos Estlcos e do Distrito reder.l.
Art . '; - D Siste~. Nacional de Prevençlo. ris c Illz.çlo. Controle e Reoresslo de Entorpecentes. é constituídC
pelo
conjunta oe Orgl~ e EntIdades Que exercem, nos l~bitcs _ r ~deral,
estlou.l e ~unicl0ai . as atividades de orevenç30, fiscll1 zlçl0 •
~ontrole e reoresslo dc trâflco ilícito e do uso indevida de en.
toroecentes e orogls afins , be~ co~o IS ae recuoeraçlo de deoen.
denteS,nos 11-ltes oe SUIS atr1buiçOes .

,Q -

Plr'qrafo
A ~.nal eM nasta oubiiCI ae eSOlci
111dlde farmlctutica arreca~ ~eve ser rellizada co. I
presençl
d. representante aa autorid.de slnitiria atulnte nl arrlcaaaçlo .
Par'Qrafo aO - O. llcitlçlo. e~ nlstl Oúblicl
sÓ OOd. particiolr cesso. rlsica Ou Ju rídlcI regular.ente hlbilita
Oa na 'rll esoecifica Que comprove. Intecioaaa.ente . o uso
licito da lubstlncil ou produto Que oretendl Irre •• tlr.

CAPITULO

II

OA PREVENÇAO E DO TRATAMEN l:
SEÇ AO I - OA PREVENÇAO
Art.80 _

aos Cons e lr:s

:~c umDe

~e

€~~oroecentes

Par'O.lfo único _ O 51stee. Hacional de Prevençlo
rliclllzlçlo • R~resslo de Entoroecentes é orOln1JldO e for.ll~"t.~eltruturado oor decrlto do Poder E•• cutivo.

di funoir. Dor todos os melOS ae comu nlcac;30. ÕS '"eOlcas tom ada s
cara a orevenç 30 00 t:ãfico llicito e da uso ~~= evI Co oe suostan

Art . 4Q - 40 Consel~n Feaerll de Entoroecentes. Orglo
central do Sistema Nacional de Prevenç20. Fiscallzaç30. Cont role e RepressJo de Entoroecentes . constituída e organizlOo
na
conformidade oa lei, incumoe oraDor I oolíticl nacionll de entor
oeeentes e oroQas a'lns .

artigo oooer30 ser efetivaoas, tamo~m oor oeSS:1 S . ~~~ldades cu-

ei as entoroecentes e oroq as afins .
Parâg ra fo

~ni co

_ AS medidas

C~

~ue

trata

olicas Ou orivaoas. devio amente autorlzadas oe.:5 Co~ selnos
vi sanDo e scl areCimento soare os efeitos e con s!:~~ ~c:a s 00

e5te

u'o

indevioo de drogas.
Art.90 _ 530 oroibidoS. em toco : ~err:tôrio naCl~
nalo o olantio. a cultura. a col~ eita e a exo!or,~ao S~r.', oermlssao

Art.50 _ ~ facultada ~ unilo celebrar convenios
coa os EstadoS e Municíe ios, vi sandO a crevençlO. o trata_ento
a f1scalizaç2o , o controle e a recresslo do tr'fico ilicito e do

legal, de todas as olantas das Quais oossam str !1:raicat suost3nCl as entoroecentes, incluídas na listagem aos or~a:s co ~lnister10

uSO indevidO de orogls.

da Saude .

Par'grafc Onico - Podem os EstadOS e

~unicíoios.

oar. os f1ns deste artigo e Dara atuaçlo nos limites oe SuiS resoectivas âreas e comoetenclas. con stituir e organ11ar . na confor• iO.Oe Oa leI. ConselhOS de Entoreecentes.

Parágrafo 10 _
aeve~

~s

elantas de Que ::ata este artig o

ser aestruioas oelas autoridaoes ooliciais e~ seg~loa à sua
loc aliza ç 30 e as oroviO~nc:as lnd lsoensa vels a :~::e~::.a oocume n -

:aç30.

(A :t.~l

e oaragrafos : .

_--

28

-------------------------------_ ..._..
Par'grafo 20 -

Q

erraOlc~çao

Oas :.antJS OI!

Que

trata este artiQo far-se-â aI! mooo nao oreJuoicil: ao ~~~ssiste
m•. levanoo-se em conta a oreservaç30 genetica eiS eSC~:les e
meio ImOlente .

00

cultiv'd'S
tlls olantls seria, mediante orocedimento Ideaulc:. txcroorlaoas em
conformidade com O olsoosto no art.24) "caOut" Oa :on5:~~ulçJo redlr.l. ressalvaoa a boa fé 00 oroorietário QuI! na: esteja na
sua
posse direto .

~

...
)(

J ....
cn
cn

....-"'I:t
~N
COM

Art. la - Par. elCtralr . croduzi:. facr:':ar. tr,n!
rorll.r, orePltar, possuir. manter em deoósito, llT':::-:ar . exoortar,
reexoortar. remeter. tranSDortar , expor, orteece:- . "e":~:-.co"'orar.
trocar, ceder .. u IClQuirir. cara Qualauer f1m, 5UCS:a/"'lC ~ iS entoroecentes Ou orogas afins, Ou oroouto cuimico OestlMI:O a sua oreoar!
çlo. ~ inoisoensavei licença Oa autoridaoe sanita::a l ~ :~moida oe
conceo~-1a. ooservaoas as oemalS eXlg~nclas 1eQI1s .

....
"'0

<DZ

Pariqrafo Onico -

~

disoensaoa

Cá

!.lç!~::a

orevl~

ti neste artigo;

JI)...J

.3c..

~éoicl.

1- • IQuisiç30 oe meaicamentos ~.çllnte ~rescr1ç30
de aCaroo com OS preceitos leglls e regula-!ntares;

11- a venca o~ produto Químico em c!~ue~a QUantiOioe necessaria ~ consecuçao de finalidade lícltl .
Os oirigentes oe estabele::"e~~: oe ensiArt. 11
no Ou hospitalar. Ou de entldade social. cultural. :!=rea~!Va. eSPor
tivI ou oeneficiente deve~ aootar. sob orientaçlo t!:~lca 005 ConselhOS de Entorpecentes, Ou de outro OrQao do 5isteml 'ICi:-ii de Prevençao. r l scllizaçao e Repressao de Entorpecentes . • : a~a_ conferida
essl Itribulç30. tOd.S as meaidas necessÁr1as à ore.!~çJ~:c tr"ico ilIcito e do uso 1ndevido de substancias entorpe:!~te! ~
droglS
,f1ns, no recil")to~e sua ativ1dade .
4rt.12 - Nos oroqramas dos cursos :! '::-a~ao
ae
prOfessores devem ser incluIoos ensinamentos refere-:!5 i suostAnciat entoroecente s e orogas afins, oara Que oossam Sf~
::I,",smitioos
COM I ImpresClndlvel cientiflcldade.
~arigrafo

Onico - NOS oroQram.s ae ::~:::~inas
ca
are. oe ci~ncias naturais. integrantes 005 curriCU ! :i :;1 : ~ rsos de
priMeiro e segunoo grau, inclulr-se_l0. oorigatoria~e"t~. :ontos Que
oOjetlve~ a prevençJo. o escl.recimento Oa natureza ! acs
efeitos
d'S suostlncias entoroecentes e orogas afins e dos ~!tooos utiliza _
dOS Plrl • inOuçao • deDenatnci •.

SEÇAO Ii - 00 TRATAMENTO
Art.13 - O deoenOe"te ~e suostlnclas entoroecent e
e drogas afins f ic a su j eito às meaidas arevistas neste CaDitulo
Seçao .
~rt . 1~
- ~s reoes dOS serviços Oe sa~de dos Esta
oos. do Oistrit o reoeral e aos ~unicioios Oevem contar com programê
~soecificos ao tratamento de deoenOentes de suostancias entorpecen
tes t orogas a f i ~ s. a Que esta lei se refere .

~ ••
Oia 10 ~e caoa mes. maOI estatIstico aos CISOS atendidot no
anterior, co~ a inOicaç30
~o cóoigo Oa doença, segunoo I cllssificaç30 aorovaoa oela Organizaçlo MunOial de S.úde, veo.o.
~ençao ao nome CO caClente .

•

Parigrafo 'o - NO caso oe internaçlo Ou trata •• n
to amoulatorial por ordem juoicial. oeve ser 'eita I co.unicaçlo
mensal soore o !staOo dO paciente la j uízo competente, Que
dlr.
cie~cla ao Ministerio Público .

CAPITULO III
DOS

CRIMES

E

OAS

PENA~

Art.16 - Im portar ou e.oortlr. r •• eter. oreoe _
rar, prOduzir. fabricar. aOQuirir. venoer, e_oor • veno. Ou afere
cer. aino. Que Qratuitamente, ter em oecólito, tranloortlr. tra •
zer consigo, Quardar, prescrever, ministrar ou entreoaf, oa QualQuer forma. a con~umo. substanci. entorpecente Ou dtOoas .fin.
~e. lutorizaçJo Ou em deSlcorao com oeter~inlçao legll ou regU1I- ~
"'entar.
Pena - reclusJo Oe sei~ a Quinze anos e olo •• ento OI c •• I trezen
tos e sessenta aias-multi .
ParágrafO 10 . lIIas "es"'ls penas incorr e

Que~.

in

cev i oamente :
1- imoorta. e_porta. re.ete. proouI. fabrlcl
vende . e.oOe ~ venoa Ou oferece, fornece .lnd. Que grltult ••• nte .
te_ e'" oeoósito. transporta, traI consigo ou guarda .Itéri.- prim•. insu"'o Ou oroOuto Químlco Oestin.co j preo.raçl0 ae suo.tAn _
~il entoroecente e orooas afins. Ou Qu' possa plra etsa fim
ser
emoreOlao.
11- se.eil. cultivl ou fiZ I calneitl de Dilntl'
destinaOIS ~ oreparaçlo Oe substlncil entorpecente e orogl' Ifins
listloas oelos Orgias competentes do Mlnlstirio di Saúdl .•

•

1- Induz. i~s~ig~. ou ~u~iIJI "lgu4 __ " u'"r suc,tln_
c!a entorpecente e arogas afins.
11- Utiliza 10cII oe QueM te. I proprieOlde. po"e
aOMinistraçlo, QUlrOI Ou viOil4ncil. ou cons.nte Qu. outr ••
dlle
se utilize. alndl Que grltutitamente.p.xl tr"ico illclta de
tineia entorpecente e aroOlS Ifins.
111- rabric •• tem em depósito Ou vende
solventes inll antes inearlantes ou proOutos Qu. os cont.nnl • • • •a1
CIMentos controladOS pelo Orgao competente do Ministéria OI Slúde.
IV- Contribui de aUI1Quer 'or_. Plrl incentlvlr
Ou
difunOir o uso indevida Ou o tr'fico illcito Oe sUOltlnci. entorpe.
cent. ou orOOls .fins.
Art. 17 _ rlCriclr. aOQulrir. venoer. I"'Dortar. ex
portar, transportar. fornecer 11nd. Que oratuita.ente, oo.suir
Ou
Qu.rolr mIQuinis~o. IPlrelno. instru"'ento Ou QUIIQuer aOjto Olltin!
do à fabrlclçlo. preolrlçao ou trlnsformlçlo oe s~bst'ncil entorpecent e ou orogl If1m, 5e~ lutorizaçJo Ou em oesacorco CO" oetlr_1nl_
çao legal ou regulamentlr .

Art.15 - O tratamento 500 regime Oe internaç30 hc
citlllr ~ obrigatôrio Quanoo o Quadro clInico 00 oeoendente ou a na
turez. de suas manifestaçOes oSlcooatolôgicas o e.ioir .

Penl - seis a Quinze anos de reclus20 e oagamento oe 100 (c e,. ,
360 (trezento~ e sessentl) dias-multa.

Parígrafo \ . - veriflClOI a oesnecessiOlde oe lnte
n.çao, submeter-se_a o decenoente a trata_ento em regime amOuiator1
11, co- assist~ncia médica e 00 serviço socill.
Parágrafo 20 - Os estabelecimentos hosoitalares,
O~bllcos ou oarticulares. Que receoerem oeoenoentes oara trat •• e~
to. oevem encaminhar ao Conseiho federal de Entoroecentes, até o

Art. 18 _ Associare~-se ouas Ou mlis ceSSais Clrl o
fim de or.tlclr. reiteraoamente ou nl o , aualauer aos cri",.t or,v 1••
tos nestl Lei, exceto o cr1me prevlsto no artioo 22.

I

Pena • seis I oez anos Oe reclusJo e oaga_ento ae 200 (Oulentos ) •
'60 (trezentos e sessentl' dias-~ulta .

29
Art.

19

- AdQuirir , receber Ou ocultar

Dem ou

va-

lo r sdOidamente proveniente ce trârico ilícito oe suost~ncll entorpecente Ou oroQI .fim, bem como trans'orm~-10. dissimular sua ori _
Qem, cestino, orectito.oe Ou tran sferenc ia.
Pena - seis I Quinze anos de recluslo e oagamento de 100 (cem)
a
'60 (trezentos e sessenta) dias.multa.
Plr'grafo 114 - Nas mesmas oenas lnccrre QueM 1nstlgl,
fnflui . Ou de Qualouer forma concorre Dar. Qu! terceiro ce coafé aOculra . rec eoa Ou oculte oem Ou valo r oroveniente ce trafic o 111c1to de 5UDstincla entoroecente e oroga afim.

Par'grafo 2Q - Adauirir Ou receoer Dem proveniente de
tr~flco Illclto o. droga. Qu •. p.la d.sproporçao .ntr. o
.alor
e o oreço, Ou cela conalç30 da Desso. Que o oferece, se
deve
presumir ootidO por esse meio criminoso.
Pena -

detençlo, de dois a seis anos, e pagamento de

sq

(cin •

Quenta) a 100 (c.m) dias-muita .
Art.20 - Prescrever Ou ministrar, culposa mente , o"'! .
dica, dentista, far~ac~utico Ou orofissior.al ~e enfer~agem,SUb!
tlncil entorpecente Ou drooa afim, eM dose evidente~ente maior
Que a necess~ria, ou em desacordo COM determinaç30 l egl l ou reQuiamentar .
Pena - aetençao de seis meses a oois anos , e cagamento oe

(trinta) a 100

(c.~)

IV- Quanoo o agente tiver craticado o cri",e. -orevllece!:!
oo-se . oe funçao Ou~llca ou, mesmo Qu e nlo e~ercendo funçlo D~bl!
ca, desemoennar mlss l o de QUlrOI e vlgillncla;

v- se visar Ou atinqlr menores de dezoito Inos, ou oe!
soa Que tenha. oor QualQuer causa, diminutaa Ou suorimida a CIO I
etade de discernimento Ou de auto~eterminaç.o:
v[- se Qu.louer ~os atos Oe orlo.rlçlo. execuçao Ou co~
SUMIClo ocorrer nas 1meoiaçOes ou no interior oe .'tabeleimen
to de ensino Cu noscitalar. de sede de entidade estudantil, saci
al, cultural,recreltiva, esportivl ou beneflclente, de 10CIl oe
trabllho coletivo, de estloelecimento oenll ou oe recintó e~ Que
se realizem esoetácu los ou diversO!s de QualQuer natureZI e se.
crejuízo oe lnteroiçlo 00 estaOeleCi~ento cOMerci~l.
Aft .25 - NOS CisOS de infraçlo Ias IrtiOos 16,

.•

18 • 19 d.stl L.I. o juiz poo.r6 d.l.lr d• • pllclr a o.nl ou r.dul!
la de UM I dois terços Quanao o , agente notlcilr efitllaente IÇa0 c
bando ou Quadrilha Dor ele integraoo ou nlo, orocicianoo IçA0 pena!

Art.26 - O condenlao por Infraçlo do dlsoosto nc
arts. 16. 17. 18 • 19 destl L.I. exceto nl "Ioótese ao ort . 25. O..
cu_orir a O.nl orlvatl.1 d. Ilb.rdld. Inteorll.ente em reol~. f.c",
do. vedldo o

11vra~ento

)0

CAPITULO

Ced er, em ocasi30 uniCI e Qratuitlmente , p~
Quen! aulntidaa~ a~ ~uostànci3 entorpecente Ou orogl .fim a OP!
soa oe seu estreIto relacionamentO cara Juntos a co nsumirem .

c.

100 (c.m) a 200 ( auz.ntos) dias-muita.

Art .27
o orOCedi~!nto relatiyo aos orocessos c c
c rimes definidos nesta Lel rege-se oelo disoosto neste Cacitulo.aol
canOa-se suosidlarlamente as 01sooslçOes 00 CÓdiQo ce Processo Pen e

_ AdQuirir. r.c.oer . guaroar : Ou traz.r cons!.
Art.28

minlçlo 1.011 ou r.oulam.ntar .

da legislaçlo eN vigor . devem ser mantidos sob 5i9iio, os reoistro~
documentos ou oeçls de informaçJo, De~ como as autos de orisao

1

Cum, ano, e PI Olmento

de

dlas~multa.

Par'grafo 2; - E isento de D~na o agente Que, tendo c~
1ft'et.idO c.rime orevisto neste artigo , e:a. ao mesmo temoo da IÇa0,

Iht.lr .... nt. Incapaz d • • nt.na.r o carát.r 1!1=lto ao fato

flaorlnt •• d. InQuérito policiai Plrl.apurlçlo d.

ou

d~" determinar-se de acordo com esse entendimento, e~ razlo

de
d~pendtncil grave, comorovada periciaimente. lmpondo - se-lhe tra·
~a.ento ambulatorial ou outro adeQuldo.

Art.2) - vlol lr. o. QualQu.r 10000. o slOl l o a.
QU'
trata o art.28 d.sta L.I . .
)0
P·. 'nl _ o.unçlo o. s.is meses a dais anos .. . PIglmen t o d.
( t'Unta) ~ 60 (snsenta) dlos-"ultl. s ... orejulzo das $InçO .. Ia
",Ú\lstr.tlv~.s I Que estiver sujeito o infrltor.

.

-AS o.nas pr.vlstu nOSlrtl00s 16. 17. 18

19 desta Lei aumentldlS de

um ~

•

• dois terços:

1- no caso a. r.lncldencla;
11- no caso de tráfico com O exterior ou de extraterritorlalldad. ca l ei p.nll;

111- QuandO. dada a natureza. a oreceoencla ou a QUlntld!

,

d.flnle

crl~e

Por'orlfo llnlco - I"'taurada a lçlo oenll. fica
critério 00 juiz a ~anut.nçlo do sigilo a QU. s. ref.re .st. artloo
Art.29

di substanc i a entorpecente Cu aroQI afim aDreendida, as
circunstAncias do rato e os antec~tes do agente evidenciareM envo!
vimento com O tráfico ilíc ito organizaoo. nacional ou internacional;

- Para

e~.lto

D. caracterl.lçlo dos

crlm.

.s

de'1n1aos nesta Lei. a autoriaade atena!f' • natureza Ou Quantidl
oe aa substlncia aoreendlaa, ao lo.c al Ou
cond1çOes e. Que se de
senvolveu • açlo cri~inosa. ~s circunstancils aa or1sl0, beM
COm
a conduta e IaS antecedentes bo agente.

SEÇAO II -

Art. 2'

form

nesta Lei.

Plráorafo 1. - S. o ag.nt. oratlcar o cr l m. orevlsto
neste Irtlgo ._ oCIsllo única fica suj.lto a oena r.strltlvl de
dlr'ltos • oao.~e~to ae multa ~r.vlsta.

·

(

Ministério Público. da autorlaad. oollclll • do aOvooaoo. na

)0 (trinta) a 60 (s.ssenta)

,.

- Ressalvaaas as orerroQltivlS 00 Juiz,

cente ou orooa Ifim, sem autorizaçlo ou em desacordo com oeterPena - detençlo de , (t r!s) meses a

•

Pf~

SEÇAO I - OAS RECRAS CERAIS.

go, em oeauena Quantidaae, par. uso oroorio, substa nC Ia entoro!

'.·.

ty

00 PROCEOIMENTO

Art.2i

Art.22

condicional.

ai as-multa.

Pena - aetençlo ae dois a al to anos, e caO.mento de multa

17

Oa fas. oré-oroc.ssull .

Art .)O - Ocorr.ndo orlslo .10 flagrlnt •• I autorldld.
pollclal d.la far' comunlcaçlo no prlzo ae 24 "oras 80 .julz como.tente, reMetendo-lhe um. cóoia 00 auto lavrada.

orlslo

.~

Paráorafo 1. - Para ef.lto da lavratura dO lUtO
d.
flaorlnte.no toc lnt • • • It.rlalldade do cri_e. é suflcl-

ente laudO de constltaçlo da natureza da substancil, fir.aoo

oor

perltõ -ofTCTiI ou. na fa na dest •. por õ.ssoa IdÔn . . . . scolhlda
preferent .... nt ••• ntr' as Qu. t.n"am ".ollltaçlo técnica.
Plr'grafo 2. - O p.rlto Que SuOscr.v.r o lludo
•
QUI s. refere o par'grafo ant.rlor nao fica Imp. dldO d. partlcloar
OI .laborlçlo do IludO d.flnltlvo.

de

Art.,I. - O InQuérito pollclal d •• e .star

conclu ldO

no orlzo oe Quinz! dias . se o indiciada estiver creso, e oe trin ta~

Quanoo solto.

\\
\

30
Plr ' gr a fo ünlc o _ 05 c razos a Qu e se ref e re es t e 8rt!
QO c o d e ~ se r ,ducllc 8acs ce io Jui z . me ala"te ceOlao Jus t if i cadO oa
aut or i da de ool lcl il.

Ar t. 38 - ArQuíoa na deresl orévla ~ at~r l a orell ml nar, deve ser doerta vista ao Mlnlst~rio Público, oel0 prazo
Oe
5 (cinco ) alas. oara manlrestaçao.

Ar t.)2 _ ~ au torid aoe Del ici ai. mencio nandO concret a
me nt e as cir cunstânc i as r ef e r id as no a rt l(}o 29 oesta Lei.
oevera
Ju stifi car , 1090 acos a l avra t u r a 0 0 ato , as razOes Que a le va r am
à cl a sslrl c açlo lega l do rato .

Art.35 - Em seguida , os autos serao co nclusos
'0
jvl z oara, no orazo de cinco dias, proferir desoaCho sa neador, no
ou al OeclOlra a rescelto oe mat~rl. preliminar. 00 peOldo Oe .us oensao da orocesso e Das o11.g!ncias reaueridas oela de f e s a . lnd15
oe nsáveis ao ju lgamento do feito. designandO, oara um dos oro xi mos
00 (ouarenta) OI.S • • udlêncl. Oe Instruç30 e julgamen t o. no t l rlc a~
do -se o rel' e as testemunnas, in timando-se o de fens or e o Min is téri o púDllco. oem como Clentlrlcanoo a autorida Oe oo llc l a l sobre a
necessidaoe de remessa doS ~ oe exame toxi cológic o e 05 ór gao s
aos
dos QUals oeoenaa a remessa de peças ainda nlo c on sta nt es
au tos.

Art . "

_ rindo o orazo estabel ecido no a rt igo ' 1
os aut os de InQu~rlto oollcla l devem ser r eme tlOos a j u í zo . s em o r ~
j uízo oe reallzaçlo oosterlor oe outras olll genclas dest in ada s ao
e sclareciMento 00 rato. inclus i ve a e l .oor aç 30 do lauoo de e X' Me
t oxicológico e. se necessári o , de oeoende nc la. cuja
aor e sen t aç 30 DOd! dar-s! a tf o 01a des ign aoo Da fa a audiência de

l n struç30

e Julgamento.
SEÇAO 11 1 - Oa Instruçlo crimina l.

Art.' . - RecebidOS os autos de lnouérl t o ooll cla l em
juIzo. deve ser aberta v i sta ao ~ I nlst~rlo Publ iCO oa ra. no orl zo
test e mude 10 (de z) dia s. ore recer oenunc la . a r rol ar at~ cinco
nh a" requerer as di ligenc ias e, s e e nte nder cabível. a su spens30
do pr oc e s so no c aso Oe In rrl çlo ao artl oo 22 caso o ré u seja prl "' r i o .
Plr'or l ro Unlco - Par a o ore r ec lmento oa denuncia
suficiente , no tocante ~ ma terial i dad e dO c r ime. o lauda a Que
re'ere o oa r ' oraro lO. do artloo 'O .

~

se

Art.'5 - ReceblOa a oenUncl a . o juiz. em 24 horas
hora
ordena rá a cltaçlo ou reQulslç30 00 réu e oesi gnará dia e
oarl o lnterrooatórlo oue se realizara oentr o aos 15 (Qu i nze ) al as
seQulntes .
Par'grlfo 0n1co • Se Q réu nao for encontr ado
end e reços c onstantes aos auto s. o J uiz dete rmlnara a c l taçAo
ed ita l. c o. prazo oe 5 ( cinco ) dias .

nos
por

Art . '6 _ NO InterroQatório. senoo o réu acus ao o
oe
l n rr aç ao ao artigo 22 . o J ui z In08Q8r ' s oDr e eventua l Oeoendên
ela e , e~ c a so de resposta oositiva , sODre se u oroDó sl to de se tI!
suas
tar conven i ente_ente . aove r tlnao-a para a s con seauê nclas de
dec lara çOe s.
Plr'oraro Un l co _ Se o r éu . acu saoo oe Inrr aç30
ao
Irtlgo 22. aO. ltlr a prátlca ' do Oellto. mas nl o se oecl a ra r oependlnte, se r' indaQaoo sOD r e seu propós it o Oe nlo ~a ls se util iz ar
de lubstlncla entorpecente.
-_- Art -; ,7
Interroqloo -o réu-.ou ae c l a r a do ·-reve!. s e rá
aber ta vis t a . defesa cara, no Dr a Zo de ~ ( c i nc o ) dias .
o ferec er
.1e;l çOes oreliminares . arrolar testemunhas ate o má. imo de 5 (cl~
co) e reQuere r as diligencias Que entender necessár ia s .
Hlvenda
•• Ss de um réu, o prazo - será eM dobro e correra em cartório .

Plr'orlro 10 - Se o Mlnlst ~ rlo Publ i c o r e ouereu a sus
penslo do processo e o rêu, ao ser interrogloo. manifestou oro06 5i
to de rell i zor trlta.ento Ou de nlo mais se utiliza r Oe suDstanc la
entoroecent e, a de'esa oever' se Manifestar a resDeito,dizendo se
concoraa co- o pedido .
Pl r 'Q r aro 20 - Se nlo houve pedidO 00 " Inl s t~r l o Pu bli c o, ~as o r~u, ao ser interrogado, mlnifestou orooósito de r eal izar tra t aMento ou de nlo mais se utilizlr de subst4ncla entor pes entia
c en te . a defesa oOderá reQuerer a susoenslo do orocesso,
a r es oei t o ouvido o Ministério Publico.
Caixa: 94
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ParágrafO lQ - Determinada a susoen s l o do oroces so O!
lo crazo de doIs anos . o reu assum1rá comoromiss o de s e tratar ou
de nao reiterar no uso de substancia oe entorcecen t e. sendo adver·
t idO de Oue, em cas o oe nao honrar o comoromlSSO, o fel t o te rá se guimento. oodenoo ent30 ser sucmetido ao exa~e orevi st o no oaraqr !
fo 5eguinte. Decorrida o oeriado de dois anos, sem de scumo ri men
t o 00 comoromisso, o crocesso ser' extinto. Durante o orazo oa sus
pe nsa0 nao corre orescriçaaParágraro 20 - Ca.o haja necessloade Oe e.a me
Oe oeoenOêncla toxlcolóQlca. o juiz oar6 oportunldaOe às oa rtes
Ol ra aoresentaç30 dos Quesitos, em cinco dias, oesignanoo a l ua i
encla Oe Instruçlo e juloamento para UM dOS 60 (sessen t a)
di a s
da
seQu intes. devendo O laudo ser JuntadO aos autos até a da t a
audU ncla.
Art .• O - Na audlencla Oe I ns t ruçlo e julO"
mento , serlo inQuiridas as testemunnas, dlndo-s e decoi s a oala vra, sucessivamente , ao Orgao 00 Ministério Públi co e ao defen sor 00 rtu, pela temoo ae 20 (vinte) m1nutos oara cad a um , prorrogáveis oor mais de 10 (dez) minutos, oroferindo o J u iz, eM seguida. a sentença.
Parágraro lO - Se o juiz nlo s e s ent ir ha bil i tadO a Julgar a.e lmeoctato a causa. oroenarâ Que os au t os ln e se j am
conclusos oara. no eraze oe 10 (de z) dias. oroferir sent ença,
Parágrafo 2Q - Caso nao tenno s i do j un tadO a05
autos o lauoo de exame coxico!ógico. ou de decendência. o J uiz .
a06s Ouvlr as testemunnas. marcarâ outra data pa r a a co nt1 nuaç30
da audiência, no orazo de Quinze oias.
Art. Ql - AO i senta r o ~ c usado de oe na.
n0 5
termos 00 art.22. oatagrafo 2 0 • o Juiz det e rm i nará, na sen tença,
Que ele seja suometico a tratamento Méd i ca amb u l at or 1al .
ParáQraro lO - O juiz será Inror~ad o . a
c aoa
) (tr~s ) meses.a resoeita da tratamento e da e vo l uçao do Quaore
cl I n1co 00 acusaoo.
Par'graro 20 - Após o oecu r so oe dois anos
se r ' ne c essariamente r~a~iz~do exam~ -~ yerif1cAçl o de recuperaCi o do agente. SendO ~ue O juiz. se comorov aoa oeri ci a lmente
a
rec u o ~ raçao. aUV100 o Min1stério Púo11co, deve de ter mi nar o
en.
ce rra men te dO orocesso.
Parágrafo )0 _ Antes do oerIo do oe doi s anos ,
o exame referida ne carâgrafo 20 cOderá ser rea l i zada c or dete r.
mlnaçlo do juiz. oe oríclo. Ou em atenç30 a reQ ueriment o 00 ~I 
nl S t~rlO Publico ou Oa deresa.
Plr'graro 40 _seo loente rrus t rar. Oe oualQuer - o
dO, O t ra t l~ento amOu latorial, ou vier I ser n o v.~ ent e crocessa
dO po r crime crevi s to nesta Le1, eu, Itnda, se acós oois anos, n30

- - - - - -____________________________________________________________________________________________________________________________

rlcar camorovlda I Sul recuoerlçao. o Juiz poae oeter~lnar Que
o
trltl_ento sejl feito em regime Oe lnternaçlo hospitalar , por te.po
nlo superior a u_ ano.
InIcio
Plrágrafo 50 - Se , apos , (tres) anos 00
do tratamento a_oulatorlal. n30 for realizadO o exame a Que s e lere
te o oaragrafo 2 Q . , Ou n30 vier a ser determinadO regime ae interna
ç30 hosoitalar. o orocesso seta extinto.
Art . 42 - Caberá o seQuestro oreventivo d0 5 bens
do indiclado ou acusado se nouverem indicios veementes de sua oro-

venlencla 11Iclta.

·r_~

31

Art. 46 - O orocesso e o julgamento Oe crime
de
tr'fico com o exterior Cloea à Justiça Estadual, co~'
interven -

çlo 00 resoectlvo 00 Ministério PúOllco, QUlnoo cometido em comlrca
e~ que n30 Instalaoa vara o. Justiça feoeral .

CI'O,

~

Plr'grafo llnlco - A co_peUncli recursai, nesse
do Tribunal Regional federll.

Art.47 - Nos casos de cone. ao ou de cantinan cia entre os crimes definidos nesta Lei e outras infraçOes ~ls.
o processo deve ser o previsto Plra a 1nft.çlo mais grave. ressll

vlOOS 05 oa competencla do Tribunal 00 Júri e oe jurlsOlçOes espe
Par'grafo Onlco - O ~Inlst.rio Público oeve,oesde logo. ceoir o seOuestro oreventivo dos bens do indiclado ou leu
sado. COdendo contar com efetivo auxilio doS órg305 da Receita feoeral e InstltulçOes financeiras Oficiais, a fim Oe .er re a lizado
minucioso levantamento de sua situaç30 econOmlco-(lna n ceira.

o

juiz., determinará, na sentenç a

I

cla15 .

Art.48 - O condenaao cor infraçlo do disposto
nos arts . 16. 17, 18 e 19 desta Lei nao pOdera apelar sem reco

lher-se à prlsao.

o

CAPITULO V

.

ont·1Sco Cle bens Cle valor econômico apreendidos em decorren c ia do
~ r"lco ilícito de entorpecentes e, ainda, o perdimento 005
bens
Que o condenado por lntraçlo a05 artigos 16. 17, 18 e 19 de s ta Lei
tenna auferidO Ou adQuiridO em decorr~ncla de sua atividade criminosa.
Parágrafo

te

I

1;

_

OA COOPERAÇAO INTERNACIONAL
Art.49 - PreservaOlS I soberlnia nacional.
a
ordem pública e os oons costumes, o Coverno Brasileiro
poder'
prestar a necessária cooperaçao a outro País. seM nenhu~ Onu!

Incumbe ao acusada provar. duran.

qUlnoo sollcltaoo para :

Instruç30, a origem lIcita Oos Oen •.
produç30 Oe oravas:
11- exame de oOjetos e lugares:
111- informaç30 500re cessoas e coisas:
1~- oresença temporaria de pessoa oresa.
aeclaraçOes tennam relevância cara a oeclslo de uma causa;
1-

Par_grafo 2; - Os bens havidOS na rorma deste Ir
tigo serao vendidOS em lei130 ou utilizados em especie. devendO o

juiz criminal Oe.tlné-Ios com oOservAncla 005 seguintes

crlt~rl0',

a- se a loreen.30 decorrer oe atlvld.de oa Policia fe deral, metade -: 112) 5Or'.ala oestlnaoa e a outra metaoe (1/2)
lO CONfEN (ConselhO federal de Entorpecente.);
aDreens30 decorrer de atividade d3 5 palIei
estaduais. metlde (1/2) será a elas destinaoa e a ou t ra
metaoe
b- se

IS

I

ao CONEN (Con.elho Estaoual Oe Entorpecentes) que
plrte lO' CO~ENS (ConselhOS ~unlclpals oe Entorpecentes).
(1/2)

Parígrafo

'0 - E veoaoo

r ep •••• r'

c ujas

v- facl1ltaçlo 00 trasl.do Oe testemunhas:
VI- outras formas ae atslstencia permitidas oela
legls1aç30 em vigor .
ParágrafO ,0 _ A sollcltlçlo oe que trltl este
artigo será 0lrlgl01 ao Mlnlst~rlo oa Justiça, que I re_eter'
qUIna o n~cessárlo, à aprecllçlo 00 Orça0 JuOlcl'rlo competente P!
ra decidir a seu resoeito. ou a encaminnará • lutor1dade ClPI' de
aUnde-Ia .

aos Conselho. a utlllzaçlo
ser

dos bens aDre~noidos para automanutenç30, devenao os mesmos
aproveitados na conformidade do artigo 52 desta Lei.

Parágrafo 20 - 510 requisitos dI sollcltlçlo :
1-

o nome e • QUlllflclçlo dI autorld.de sollcl -

11-

o oOjeto e o motivo Oa sollcltaçlo;
a Oe.crlç30 sum'rla 00 procedimento em curso

Parágrafo 4g - Havendo risco de deterioraç30
des
aoreendidos ou seQuestracos . o j uiZ criminal oOderâ orovidenC!
ar O lel130 ourante o processo. f lcanoo o va l or acuraao em oecósito

tente;

luplclal com atualizaç30 monetérla .

no país sollcltaoo;
IV- especlflcaçlo oa Is.lstencll sollcltaoa :
v- a documentaçao l n a : scensjvel ao esclarecimen
to da soli c ltaç3 0 , Quanoo f or o caso;

Par'grafo 5g - Sendo o r!u absolvido. 05 bens se Questraa05. Ou o valor deles apurado em leil~o . serlo a el e devolvi

111-

dos .
Art.44 _ ( efeito de condenaçao oeroer o naturall
zado. c onOenadO Dor infraçlo aos artigos 16 . 17, 18 e 19. a naciona

11daoe Drasllelra .
Parágrafo Oolco - O juiz, transltaOa em julgaOo

a

sentença condenatória. oficiara ao Ministro da Justiça para o cance
la.ento da concessio da naturalizlçlo.

Art . 50 - Para a consecuçlo dos fins vislaos ne !
ta Lei, deve ser mantido e instltuidO u~ slste~. de co",unicaçOes
aoto a racilitar um lnterc3mbio rácido e seouro de
lnrormaçOes
sOOre o tráfico Cle entoroecentes e oroQas afins com Org30s c ong!
neres oe outros oaises.

CAPITULO VI
OISPOSIÇOES

Art . 45 - E passível de ~.Dulsao. na forma
da
d.flnldos
legls1.ç30 escecífica. o estrangeiro QuI! cometer crimes
nos artigos· 16, 17. 18 e 19 desta Lei. elesde oue cumorida a conde"!
ç30 imposta. salvo se o interesse nacional recomendar sua expuisao

Imediata .
SECA0 v - Outras olspo.içOe. proces.uals .

rINA I 5

TOdOS os ertoroecentes . e oroOl5 afins
Art.51
IPreendlOos Dor Infrlçao oestl Lei, res.llvlOo o Olsposto no PIrág.afo 20 oeste artigo, oevem ser c•• truldos pell lutorloaOe P2
llclal, meolante autorlzaçlo judlcla" na presençl Oe represer
tante 00 ~ i n'stérlo Públ i co, as.lstlo: c,r perito oa área .

32
Par6grafo l O - Oocum~nta.se a ocorrencla _ealan.
te te rmo anexaao aos autos 00 lnQuér!:c Dolicial, ou. s. for
o
cas o. Oa aÇao oena l.
Par6grafo 20 • Plra comprovar a ~aterlalldad. da
Inf r açao, • autor~oaoe oollclal devera .anter soO sua guaraa,ate
o t r ansito em julgaoo, Quantloaoe suf!clente aa suOstlncla entor
Dec ente ou oroga afim , Oevlda_ente eso.clflcaOa no ter.o previ.·
to no oarlgrafo anterior .

autorlzaçlo Judicial s~, 0101 para oollclal
PO deflnldo,p.r.ltial I prarrogaçlo .

e por te ••

d~t~rmlnaoo

-,

Art,'5 - A autoridaoe oollclal, ~~alante autorlzl·çlO Judicial, podlr' re~lsltar, a QualQuer autorlaaa.,
çlo, . ~umento ou dlllgtncla relatl •• à Investl;a;lo e oro.a
OI
cri ••• · rellclonaaol co. o tr'flco ilIclto e otganlzaoo a~ · entorpe eentes ,
Plr'·gufo tlnlco - O sl;110 aos se:.lços e oo~raçees
nlo oOde s~r InvOCIOO como óOlce ao.a!~nal~ento oa ri QuiIIÇ.~PrlVlst. no ~ deste artigo ,
flnance~as

QuandO
. e tratar ae culturas Ilegais de plantas psicotrópicas, colhen do.s e , apenas , Quantldaa~ suficiente • relllzaç~o ao ~.ame oerlelal. destruindo - se o restante; conforme par'qrafo 1; , do .rt . 9 D,
oesU Lei ,
Art,'2 - - Todo e Qualquer De. aoreenolOO em oeco!
re ncia oe tr'flco IIIclto oe entoroecentes e orogls afins
ser'
conflscaoo ~ reverter' em oenefIclo oe InstltulçOes e oessoal especi alizados no tratamento e recu~eraçao de oecenoentes e nu IPIre l hamento e custeio ae atlvloaaes oe flscallzaç3 0, con trole,ore-

J~I !

~.

·Art.'6 - O Poder E.~cutl.o de. e regula.~ntar
cento e vlntl alas c~ntaOos ae sua puOlleaçlo .

estl

Art,,7 - Esta Lei entrlr6 e~ vloor noventa
di
a06s a .ua ouOllcaçlo, revogaoas a. dlsposlçOes e_ contrário, esc
clll~ente IS oa Lei 6)68. oe 21 oe outubro oe 1976,

vençlo e r eoresslO ao crime de tráfico cessas s ubstincias .

1; _ Aoós a aoreens3 0 . esses bens deverao ser aeoosltaaos j ualclalme n te e entregue •• cu stóo l a ae Orgias
redera!, ou Estaouals Que at uem na ire. de entorpec entes . co~unl
clnOo-s! o ocorrida ao CONrEN e ao respect iv o CONEN .
P.r~9r.fo

Plr'oraro 20 _ O j uizo competente Darl processar
e ju loar o delIto poaerá autorizar o uso aos oens aoreenoloos
se~ore Que necess'rio oara a orevençlo, fisclliz.çlo . c ontrole e
r eo r esslO dOI crimes definidOS nesta Lei . ou OI ri a sua cOn5erV!
çlo , a té o trlnslto e. juloaao na sentença .

JUS T IFICATIVA

A elabOrltlo do presente Projeto ae Le1

a

L ~I

6)68 Que olsoOe soOre meoloas oe

Par'grafo Onlco - Os "Inlstér lo s PúOllcos aos E1
ta dos e do Distrito Feder~l orov i oeneiarlo . nas caolta i s e comar
ca s de gr lnde .ovi •• nto. a cr l açlo de pro_ator l as especializadas
par . atuaçlo nos orocessos das cr i mes definiaos nesta Lei .

'4

NOS se t ores oe reore .. lo • ori\lca Oe
Art,
oeflnldos neSta lei, atuarlo autorldaoes e oollclals co~
espeel all zaçlo aoeQuaoa .

c rl ~ es

o
Par'grafo l O _ S~~pre Que 'unaaaos el~Mentos
j u.tlfIQue., o Juiz oooer' autorizar , e~ oeclslo motlvaoa , a nlo
l nteralçlo pOlicial do transporte . OUlraa, re~essl e entreo. ae
·. . readorial, objetos. aocu~entos. valores , moeo. naclona l
e
e.ír ã~ge íi . t su~stanClls materii"( s e eQuipamentos , relacionaaos COrll
o t r ,rico i l1 cito de entorpecentes. an tes aa IPreens20 conSldera
Qa s ignif i ca t iva oara a reoresslo a essa mooalloaae oe crime .

Plr'Qrafo 2 0 _ AS açOes s erIa dese nvo l viaas no Terr1 t6r!c ~3c lonll e e~ .mbl~ : ln~ e rn l c~ o n a l. deSde ~u e previ s tas e~
acordOS, tr atados, convençOes e atOs 'l nternaclO"'1S.
Plr'orafo ,g - O resul t ada aa ooeraÇao seri lmedll,
.
t l • • nte relatldo e_ luto cl rcunstanciaao la J U1Z OU! a lutorlzou
oara aval1açlo .

Par'grafo . 0 _ A I nflltraçlo em or . lnlzaçao c rlMln~
sa de agentes" oolIc l a esoecl.l l zlaa seri , em ca:ite r s l ~lloso
.o licltada Dela autorloaae oollclal ao Ju iz comoete~ t e, Que a autor izlr' , no prÓprio r eQueri~ento , s e nouver ina l c i: s OI Drjtlcl Ou
t entatl.a oe tr'fleo Illclro oe entoroeeentes e orogas ·afln. e
se
I pr ov i de nc i a f or necessirla ~ aourltlo ou I s sec u ~I~20 OIS orovas . A
Caixa: 94
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DI ~

e reore.slo

tr'fico il1elto de suDstlnclas entoroecentes ou Que

determine~

Ot

f[s l ea Ou osIaulca , ouOllcaaa em 21 oe outubro

~~noenc l a

1976.
PaSSldos Quinze anos

Art , ') · - Os TrlOuna l s ae Justiça aos Estaoos e
Dis t r lto Federal . nas caDitais e granaes centros u ralnOS . e ODSe!
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Legislação citada anexada pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal

República Federativa do Brasil .
.
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1988

§ 1.° Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente

em seus lares.
§ 2.° Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

CAPÍTI TLO VIII
Dos

íNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social. costumes. línguas.
crenças e tradições. e os direitos originários sobre as terras que tradicionalment~
ocupam. competindo à União demarcá-Ias. proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.
§ I." São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas
em caráter permanente, as utilizadas para suas ati,vidades produtivas. as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessária~ a sua reprodução fisica e cultural, segundo seus usos. costumes e tradições.
§ 2.° As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente. cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.
§ 3.° O aproveitamento dos recursos hídricos. incluídos os potenciais energéticos. a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional. ouvidas as comunidades afetadas. ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra. na forma da lei .
§ 4," As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis. e os
direitos sobre elas. imprescritíveis.
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______________________ ... _ ._

~;;...4

,

~

5° E vedada a remoção dos gmpos indígen<ls de SU<lS terras. salvo. ad ref e rendulIl do Congresso Nacional. em caso de C<ltiÍstrofe ou epidemi<l que ponha em
risco sua popul<lção. ou no interesse da soberania do País. após deliberação do Congresso Nacion<ll. gar<lntido. cm qualqucr hipótese. o retorno imcdiato logo que cesse
o fiSCO.
§ 6° Sfío nulos ecxtintos. não produ/indo efeitosjurídicos. os atos que tenh<lm
por objcto a ocupação. o domínio e a posse das terras a que se refcre este <lrtigo. ou a
exploração das riqucl..as naturais do solo. dos rios e dos l<lgos nelas existcntcs. ress<llvado relev<lnte interesse público da União. segundo o que dispuser lei complementar.
não gcrando a nulidade e <l extinção direito a indenil.açfío ou a ações contra a União.
salvo. na fOflll<l da lei . qucmto às bcnfeitorias deri\'adas da ocupaçfío de boa-fé.
§ 7" Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174.

~~

3.° e 4.°

Ali. 232. Os índios. suas comunidades e organil.<lções Seio p<lrtes legítim<ls par<l ingressar em juíl..O em defesa de seus direitos e interesses. intervindo o Ministério Públ ico cm todos os atos do proccsso.

DECRETO N. 62.127 - DE 16 DE JANEIRO DE 1968
Aprova o Regulamento do Código Nacional de Trânsito
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Código Nacional de Trânsito, que
com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
A. Costa e Silva - Presidente da República.

REGULAMENTO DO CÓDIGO NACIONAL
DE TRÂNSITO

LEI N. 9.034 - DE 3 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para
a prevenção e repressão de ações praticadas
por organizações criminosas
O Presidente da Repúbliea.
Faço saber que o Congresso Naeional decreta e eu saneiono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I

...
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Da Definição de Ação Praticada por Organizações Criminosas
e dos Meios Operacionais de Investigação e Prova
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Art. 1~ Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versarem sobre crime resultante de ações de quadrilha ou bando .

-----------------------_._-~-~
Art. 2~ Em qualquer fase de persecução criminal que verse sobre ação pra:
ticada por organizações criminosas são permitidos, além dos já previstos na lei, os
seguintes procedimentos de invest igaç ão e formação de provas :
I - (vetado);
II - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que
se supõe ação praticada por organizações cri minosas ou a ela vinculado, desde que
mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize
no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de
informaçõe s;
111 - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais.
CAPÍ TU LO II

Da Preservação do Sig ilo Constitucional
Art. 3~ Nas hipóteses do inciso I II do artigo 2~ desta Lei, ocorrendo possibilidade de violação de sigilo preservado pel a Constitu ição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo Juiz, ad ot a do o mais rigoroso segredo de justiça.
§ 1~
Para realizar a diligência, o Juiz poderá requisitar o auxílio de pessoas
que, pela natureza da função ou profissã o, tenham ou possa m ter acesso aos objetos do sigilo.
S 2~ O Juiz, pessoalmente, fará la vrar auto circunstanciado da diligência, relatando as informaçõe s colhidas oralmen te e anexando cópias autênticas dos documentos que tiverem relevância probatóri a , podendo, para esse efeito, designar uma
das pessoas referidas no pará grafo ante ri or como escrivão "ad hoc".
§ 3~ O auto de diligência será con se rvado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem intervenção de cartório ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presença do Juiz, as partes legítim as na causa, que não poderão dele servirse para fins estranhos à mesma, e estã o s uj eitas às sanções previstas pelo Código
Penal em caso de divulgação.
§ 4~ Os argumentos de acusação e de fesa que versarem sobre a diligência serão apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligência, que poderá servir com'o elemento na formaçã o d a convicção final do Juiz ,
§ 5~ Em caso de recurso, o auto d a diligê ncia será fechado, lacrado e endereçado em separado ao juízo competente p ara revisão, que dele tomará conhecimento sem intervenção das secretarias e gabi ne tes, devendo o relator dar vistas ao Ministério Público e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito de que a discussão
e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justiça.
CAPÍTULO III

Das Disposições Gerais
Art. 4~ Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e equipes de polici ais especializ a dos no combate à ação praticada por organizações criminosas.
Art. 5~ A id e ntificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação
civil.
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~---------------------------------------------------------------------- .~--_.--Art. 6 ~ Nos crime s praticados em organização criminosa , a pena será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de infraçõe s penais e sua autoria.
Art. 7'!. Não será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa.
Art. 8~ O prazo máximo da prisão processual, nos crimes previstos nesta Lei,
será de cento e oitenta dias.
Art. 9~

O r éu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta Lei.

Art. 10. Os cond enados por crimes decorrentes de organização criminosa iniciarão o cumprim ento da pena em regime fechado.
Art. 11. Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal.
Art. 12 .

E st a Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Art. 13.

Revoga m- se as disposições em contrário .

Fern a ndo He nriqu e Cardoso - Presidente da República.
Milton S eli gma n .

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)
, .

Código Penal.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta a seguinte Lei:
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DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
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Requisitos da suspensão da pena
Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não sl,lperior a ·2 (dois) anos,
poderá ser suspensa, por 2 (dois) a '4 (quatro) anos, desde que: . . .
..
,,
,,
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;'
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta .social e perwnalidade do ag~Í1te, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - não. seja indicada ou cabível a substituição previstá no art. 44 deste Código . .
,

.

.

.• Artigo com redação determinada pela Lei n.o 7.209, de 11 de julho de 1984 . •
• Suspensão condicional da pena nos crimes contra a economia popular e de imprensa: Leis
ns. 1.52/, de 26 de dezembro de 1951, art. 5.°; e 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, arl. 72.
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• Proibição da suspensão condicional da pena: Decre/o-Iei n.o 4.865, de 23 de ou/ubro de 1942.
• Vide Lei n.o 7.209, de " de julho de /984, ar/ o 3.°, parágrafo único.
• Vide Lei n.o 7.2/0, de " de julho de /984, ar/s. /56 a /63.

§ I? A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.
• § / .0 com redação determinada pela Lei n.o 7.209, de" de julho de /984.

§ 2? A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 (quatro) anos,

poderá ser suspensa, por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior
de 70 (setenta) anos de idade.
• § 2.° com redação determinada pela Lei n.o 7.209, de " de julho de /984.

LEI N. 6.368 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre medidas de prevençãO e repressão ao tráfico lIiclto e uso
indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
fislca ou psiqulca, e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I
Da Preven~:ão

Art. 1 2 É dever de toda pessoa fisica ou juridica colaborar na prevenção e
repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que, quando solicitadas, não prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção e repressão ao tráfico
ilicito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica perderão, a juízo do órgão ou do poder competente, auxilios ou
subvenções quê venham recebendo da União, dos Estados. do Distrito Federal.
Territórios e Municipios, bem como de suas autarquias. empresas públicas. sociedades de economia mista e fundações.
Art. 2 2 Ficam proibidos em todo o território brasileiro o plantio. a cultura.
a colheita e a exploração, por particulares, de todas as plantas das quais possa
ser extraída substância entorpecente ou que detennine dependência física ou psíquica.
§ 1~ As plantas dessa natureza. nativas ou cultivadas. existentes no território
nacional. serão destruídas ·pelas ' autoridades policiais, ressalvados os casos previstos no parágrafo seguinte. , .
~ 2 2 A cultura d,essas plantas com fins terapêuticos ou cientificos só será
permitida mediante prévia autorização das autoridades competentes.
§ 3~ Para extrair. produzir. fabricar. transformar, preparar, possuir, importar. exportar. reexportar. remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica. ou matéria-prima. destinada à sua preparação, é indispensável licença da autoridade sanitária competente. observadas
as demais exigências legais.

'

38
§ 4~

Fica dispensada da eXlgencia prevista no parágrafo anterior a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, de acordo com os preceitos
legais ou regulamentares.
Art. 3 Q As atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e uso
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência fisica ou psiquica
serão integradas num Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão,
constituído pelo conjunto de órgãos que exerçam essas atribuições nos âmbitos
federal, estadual e municipal.
Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo será formalmente estruturado por decreto do Poder Executivo, que disporá sobre os mecanismos de coordenação e controle globais de atividades, e sobre os mecanismos de coordenação
e controle incluídos especificamente nas áreas de atuação dos governos federal,
estaduais e municipais.
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Art. 4 ~ Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou hospitalares, ou de
entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, adotarão, de
comum acordo e sob a orientação técnica de autoridades especializadas, todas as
medidas necessárias à prevenção do tráfico ilícito e do uso indevido de substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, nos recintos ou
imediações de suas atividades.
Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo implicará na
responsabilidade penal e administrativa dos referidos dirigentes.
Art. 5 ~ Nos programas dos cursos de formação de professores serão incluídos ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, a fim de que possam ser transmitidos com observância dos seus principias científicos.
Parágrafo único. Dos programas das disciplinas da área de clcncias naturais,
integrantes dos currículos dos cursos de 1 Grau, constarão obrigatoriamente pontos que tenham por objetivo o esclarecimento sobre a natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 6~ Compete privativamente ao Ministério da Saúde, através de seus
órgãos especializados, baixar instruções de caráter geral ou especial sobre proibição, limitação, fiscalização e controle da produção, do comércio e do uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica e de
especialidades farmacêuticas que as contenham.
Parágrafo' unico. A competência fixada neste artigo, no que diz respeito à
fiscalização e ao cont.role, poderá ser delegada a órgãos congêneres dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios.
Art. 7~ A União poderá celebrar convênios com os Estados visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica.
Q

CAPíTULO II
Do Tratamento e da Recuperaç-ão
Art. 8° Os dependentes de substâncias entorpecentes, ou que determinem
dependência física ou psíquica, ficarão sujeitos às medidas previstas neste Capí·
tulo.
Art. 9~ As redes dos serviços de saúde dos Estados, Territórios e Dístrito
Federal contarão, sempre que necessário e possível, com estabelecimentos próprios para tratamento dos dependentes de substâncias a que se refere a presente
Lei.
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1 2 Enquanto não se criarem os estabelecimentos referidos neste artigo,
serão adaptados, na rede já existente, unidades para aquela finalidade.
§

2 2 O Ministério da Previdência e Assistência Social providenciará no sentido de que as normas previstas neste artigo e seu § I!! sejam também observadas
pela sua rede de serviços de saúde.
Art. 10. O tratamento sob regime de internação hospitalar será obrigatório
quando o quadro clínico do dependente ou a natureza de suas manifestações psicopatológicas assim o exigirem.
§ 1 9 Quando verificada a desnecessidade de internação, o dependente será
submetido a tratamento em regime extra-hospitalar, com assistência do · serviço
social competente.
§ 2 2 . Os estabelecimentos hospitalares e clinicas, oficiais ou particulares, que
receberem dependentes para tratamento, encaminharão à repartição competente,
até o dia 10 de cada mês, mapa estat ístico dos casos atendidos durante o mês anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela
Organização Mundial de Saúde, dispensada a menção do nome do paciente.
Art. 11. Ao dependente que, em razão da prática de qualquer infração penal,
for imposta pena privativa de liberdade ou medida de segurança detentiva será
dispensado tratamento em ambulatório interno do sistema penitenciário onde
estiver cumprindo a sanção respectiva.
§

CAPíTULO lU
Dos Crimes e das Penas

,

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
~ lº
Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente:
I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à
venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em depósito, transporta,
traz consigo ou guarda matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;
n - semeia, cultiva OU faz a colheita de plantas destinadas à preparação de
entorpecente ou de substància que determine dependência física ou psíquica.
~ 2!!
Nas -mesmas penas incorre, ainda, quem:
I - induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou substância que
determine dependência física ou psíquica;
n - utilizá ' local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou
vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para
uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente ou de substância que determine
dependência física ou psíquica;
In - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido
ou o tráfico ilicito de substância entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquica.
Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que gratuitamente, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado
à fabricação, preparação, produção ou transformação de substância entorpecente

40- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _._ . ._._'- 'ou que determine dependência fisica ou psiquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta)
·a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Art. 14. Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 12 ou 13 desta
Lei:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta)
a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa .
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Art. 15. Prescrever ou ministrar culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem, substância entorpecente ou que determine dependência fisica ou psiquica, em dose evidentemente maior que a necessária ou
em desacordo com determiJ?ação legal ou regulamentar:
Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 30
(trinta) a 100 (cem) dias-multa .
Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso próprio, substância
entorpecente ou que determine dependência fisica ou psiquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 20
(vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa.
Art. 17. Violar de qualquer forma o sigilo de que trata o artigo 26 desta
Lei:
Pena - Detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, ou pagamento de 20 (vinte)
a 50 (cinqüenta) dias-multa, sem prejuizo das sanções administrativas a que estiver sujeito o infrator.
Art. 18. As penas dos crimes def~nidos nesta Lei serão aumentadas de 1/3
(um terço) a 2/3 (dois terços):
I - no caso de tráfico com o exterior ou de extraterritorialidade da lei penal;
II - quando o agente tiver praticado o crime prevalecendo-se de função pública relacionada com a repressão à criminalidade ou quando, muito embora não
titular de função pública, tenha missão de guarda e vigilância;
III - se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21
(vinte e um) anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuida ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação;
IV - se qualquer dos atos de preparação, execução ou consumação ocorrer
nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensino ou hospitalar, de
sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo de estabelecimentos penais, ou de recintos
onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, sem prejuizo da
interdição do estabelecimento ou do local.
Art. 19. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o
efeito de substância, entorpecente ou que determine dependência fisica ou psíquica proveniente de caso fortuito ou força maior era, ao tempo da ação ou da
omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilicito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se, por qualquer das circunstâncias previstas neste artigo, o agente não
possuia, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
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CAPíTULO IV
Do Procedlrnento Criminal
Art. 20. O procedimento dos crimes definidos nesta Lei reger-se-ã pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Penal.
Art. 21. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial dela farã comunicação imediata ao juiz competente, remetendo-lhe juntamente uma cópia do
auto lavrado e o respectivo auto nos 5 (cinco) dias seguintes.
§ 1~ Nos casos em que não ocorrer prisão em flagrante, o prazo para remessa dos autos do inquérito a juízo serã de 30 (trinta) dias.
§ 2° Nas comarcas onde houver mais de uma vara competente, a remessa
far-se-ã na forma prevista na Lei de Organização Judiciãria local.
Art. 22. Recebidos os autos em juizo, serã aberta vista ao Ministério Público
para, no prazo de 3 (três) dias, oferecer denúncia, arrolar testemunhas até o
mãximo de 5 (cinco) e requerer as diligências que entender necessãrias.
§ 12 Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e do oferecimento da denúncia, no que tange à materialidade do delito, bastarã laudo de
constatação da natureza da substância firmado por perito oficial ou, na falta deste,
por pessoa idônea escolhida de preferência entre as que tiverem habilitação técnica.
§ 29 Quando o laudo a que se refere o parãgrafo anterior for subscrito por
perito oficial, não ficarã este impedido de participar da elaboração do laudo definido.
§ 3 9 Recebida a denúncia, o Juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenarã a
citação ou requisição do réu e designarã dia e hora para o interrogatório, que se
realizarã dentro dos 5 (cinco) dias seguintes.
§ 4- 9 Se o réu não for encontrado nos endereços constantes dos autos, o Juiz
ordenarã sua citação por' edital, com prazo de 5 (cinco) dias, após o qual decretarã sua revelia. Neste caso, os prazos correrão independentemente de intimação.
§ 59 No interrogatório, o Juiz indagarã do réu sobre eventual dependência,
advertindo-o das conseqüências de suas declarações.
§ 6 9 Interrogado o réu. serã aberta vista à defesa para, no prazo de 3 (três)
dias, oferecer alegações preliminares, arrolar testemunhas até o mãximo de 5
(cinco) e requerer as diligências que entender necessãrias. Havendo mais de um
réu, o prazo serã com um e correrã em cartório.
Art. 23. Findo o prazo do § 69 do artigo anterior, o Juiz proferirã despacho
saneador, em 48 (quarenta e oito) horas, no qual ordenarã as diligências indispensãveis ao julgamento do feito e designarã, para um dos 8 (oito) dias seguintes,
audiência de instrução e julgamento, notificando-se o réu e as testemunhas que
nela. devam prestar depoimento, intimando-se o defensor e o Ministério Público,
bem como cientificando-se a autoridade policial e os órgãos dos quais dependa a
remessa de peças ainda não constantes dos autos.
§ 1 9 Na hipótese de ter sido determinado exame de dependência, o prazo
para a realização da audiência serã de 30 (trinta) dias.
§ 29 Na audiência, após a inquirição das testemunhas, serã dada a palavra,
sucessivamente, ao órgão do Ministério Público e ao defensor do réu, pelo tempo
de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogãvel por mais 10 (dez), a critério
do Juiz que, em seguida, proferirã sentença.
§ 3 9 Se o Juiz não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, ordenarã
que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 5 (cinco) dias, proferir sentença.
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Art. 24. N~s casos em que couber fiança, sendo o agente menor de 21 (vinte
e um) anos, a autoridade policial, verificando não ter o mesmo condições de prestá·
la, poderá determinar o seu recolhimento domiciliar na residência dos pais, pa·
rentes ou de pessoa idônea, que assinarão termo de responsabilidade.
1 º O recolhimento domiciliar será determinado sempre «ad referendum » do
Juiz competente que poderá mantê-lo ou revogá-lo, ou ainda conceder liberdade
provisória.
~

2º Na hipótese de revogação de qualquer dos benefícios previstos neste
artigo o Juiz mandará expedir mandado de prisão contra o indiciado ou réu, aplicando-se, no que couber, o disposto no ~ 4 2 do artigo 22.
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Art. 25. A remessa dos autos de flagrante ou de inquérito a juízo far·se-á sem
prejuizo das diligências destinadas ao esclarecimento do fato, inclusive a elaboração do laudo de exame toxicológico e, se necessário, de dependência, que serão
juntados ao processo até a audiência de instrução e julgamento.
Art. 26. Os registros, documentos ou peças de informação, bem como os
autos de prisão em flagrante e os de inquérito policial para a apuração dos crimes
definidos nesta Lei serão mantidos sob sigilo, ressalvadas, para efeito exclusivo
de atuação profissional, as prerrogativas do Juiz, do Ministério Público, da autoridade policial e do advogado na forma da legislação específica.
Parágrafo único. Instaurada a ação penal, ficará a critério do Juiz a manutenção do sigilo a que se refere este artigo.
Art. 27. O processo e o julgamento do crime de tráfico com o exterior cabe·
rão à Justiça Estadual com interveniência do Ministério Público respectivo, se
o lugar em que tiver sido praticado, for município que não seja sede de vara
da Justiça Federal, com recurso para o Tribunal Federal de Recursos.
Art. 28. Nos casos de conexão e continência entre os crimes definidos nesta
Lei e outras infrações penais, o processo será o previsto para a infração mais
grave, ressalvados os da competência do júri e das jurisdições especiais.
Art. 29. Quando o Juiz absolver o agente, reconhecendo por força de pericia
oficial, que ele, em razão de dependência, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, ordenará seja o mesmo submetido a tratamento
médico . .
Verificada a recuperação, será esta comunicada ao Juiz que, após comprovação por perícia oficial, e ouvido o Ministério Público, determinará o encerramento do processo.
§ 2 2 Não havendo peritos oficiais, os exames serão feitos por médicos, nomeados pelo Juiz, que prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar
o encargo.
§ 3° No caso de o agente frustrar, de algum modo, tratamento ambulatorial
ou vir a ser novamente processado nas mesmas condições do «caput» deste artigo,
o Juiz poderá determinar que o tratamento seja feito em regime de internação
hospitalar.
Art. 30. Nos casos em que couber fiança, deverá a autoridade, que a conceder ou negar, fundamentar a decisão.
§ 12 O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder, entre o
mínimo de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e o máximo de Cr$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros) .
§ 2º Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se-á o coeficiente
de atualização monetária referido no parágrafo único do artigo 2º da Lei n.
6.205 (*), de 29 de abril de 1975.
~ 1~
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Art. 31. No caso de processo instaurado contra mais de um réu, se houver
necessidade de realizar-se exame de dependência, far-se-á sua separação no tocante
ao réu a quem jnteresse o exame, processando-se este em apartado, e fixando o
Juiz prazo até 3Ó (trinta) dias para sua conclusão.
Art. 32. Para os réus condenados à pena de detenção, pela prática de crime
previsto nesta Lei, o prazo para requerimento da reabilitação será de 2 (dois)
anos.
Art. 33. Sob pena de responsabilidade penal e administrativa, os dirigentes,
funcionários e empregados dos órgãos da Administração Pública Direta e Autárquica, das empresas públicas, sociedades de economia mista, ou fundações instituídas pelo Poder Público, observarão absoluta precedência nos exames, perícias
e na confecção e expedição de peças, publicação de editais, bem como no atendimento de informações e esclarecimentos solicitados por autoridades judiciárias,
policiais ou administrativas com o objetivo de instruir processos destinados à apuração de quaisquer crimes definidos nesta Lei.
Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, assim como os maquinismos, utensilios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua
regular apreensão, serão entregues à custódia da autoridade competente.
§ 1 º Havendo possibilidade ou necessidade da utilização dos bens mencionados neste artigo, para sua conservação, poderá a autoridade deles fazer uso.
§ 2~ Transitada em julgado sentença que declare a perda de qualquer dos
bens referidos passarão eles à propriedade do Estado.
Art. 35. O réu condenado por infração dos artigos 12 ou 13 desta Lei não
poderá apelar sem recolher-se à pr isão.
CAPíTULO V
Disposições Gerais
Art. 36. Para os fins desta Lei serão consideradas substâncias entorpecentes
ou capazes de determinar dependência fisica ou psiquica aquelas que assim forem
especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia
deverá rever, sempre que as circunstâncias assim o exigirem, as relações a que
se refere este artigo, para o fim de exclusão ou inclusão de novas substâncias.
Art. 37. Para efeito de caracterização dos crimes definidos nesta Lei, a autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão,
bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Parágrafo único. A autoridade deverá justificar, em despacho fundamentado,
as razões que a levaram à classificação legal do fato, mencionando concretamente
as circunstâncias referidas neste artigo, sem prejuizo de posterior alteração da
classificação pelo Ministério Público ou pelo Juiz.
Art. 38. A pena de multa consiste no pagamento, ao Tesouro Nacional, de
uma soma em dinheiro que é fixada em dias-multa.
§ 1º O montante do dia-multa será fixado segundo o prudente arbitrio do Juiz,
entre o mínimo de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) e o máximo de Cr$ 250,00
(duzentos e cinqüenta cruzeiros).

44

àI

'.."

u'"

....
....
-N
(1)
(1)

~M

....

COM

",0

<DZ
.!....J

.30..

...._...-. . .--".. § 2<:' Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se-.á o coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único do artigo 2~ da Lei
n. 6.205, de 29 de abril de 1975.
§ 32 A pena pecuniária terá como referência os valores do dia-multa que
vigorarem à época do fato.
Art. 39. As autoridades sanitárias, policiais e alfandegárias organizarão e
manterão estatisticas, registros e demais informes, inerentes às suas atividades
relacionadas com a prevenção e repressão de que trata esta Lei, deles fazendo
remessa ao ór-gão competente com as observações e sugestões que julgarem per·
tinentes à elaboração do relatório que será enviado anualmente ao órgão Inter·
nacional da Fiscali7:ação de Entorpecentes.

---------------------------~----_

Art. 40. Todas as substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
f1s1ca ou psiquica, apreendidas por infração a qualquer dos dispositivos desta Lei,
serão obrigatoriamente remetidas, após o trânsito em julgado da sentença, ao
órgão competente do Ministério da Saúde ou congênere estadual, cabendo-lhes providenciar o seu registro e decidir do seu destino.
§ 12 Ficarão sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, até
o trânsito em julgado da sentença, as substâncias referidas neste artigo.
§ 22 Quando se tratar de plantação ou quantidade que torne dificil o transporte ou apreensão da substância na sua totalidade, a autoridade policial recolherá quantidade suficiente para exame pericial destruindo o restante, de tudo
lavrando auto circunstanciado.
Art. 41. As autoridades judiciárias, o Ministério Público e as autoridades
policiais poderão requisitar às autoridades sanitárias competentes, independentemente de qualquer procedimento judicial, a realização de inspeções nas empresas
industriais ou comerciais, nos estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, ensino
e congêneres, assim como nos serviços médicos que produzirem, venderem, comprarem, consumirem ou fornecerem substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência f1sica ou psiquica, ou especialidades farmacêuticas que as contenham,
sendo facultada a assistência da autoridade requisitante.
§ 12 Nos casos de falência ou de liquidação judicial das empresas ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam tais
produtos, cumpre ao juizo por onde correr o feito oficiar às autoridades sanitárias competentes, para que promovam, desde logo, as medidas necessárias ao
recebimento, em depósito, das substâncias arrecadadas.
§ 2 2 As vendas em hasta pública de substâncias ou especialidades a que se
refere este artigo serão realizadas com a presença de 1 (um) representante da
autoridade sanitária competente, só podendo participar da licitação pessoa fisica
ou jurldica regularmente habilitada.
Art. 42. Ê passivel de expulsão, na forma da legislação especifica, o estrangeiro que praticar qualquer dos crimes definidos nesta Lei, desde que cumprida
a condenação imposta, salvo se ocorrer interesse nacional que recomende sua
expulsão imediata.
Art. 43. Os Tribunais de Justiça deverão, sempre que necessário e passivel,
observado o disposto no artigo 144, § 52, da Constituição Federal, instituir juizos
especializados para o processo e julgamento dos crimes definidos nesta Lei.
Art. 44. Nos setores de repressão a entorpecentes do Departamento de Po·
licia Federal, só poderão ter exerci cio policiais que possuam especialização adequada.
Parágrafo úniCo. O Poder Executivo disciplinará a especialização dos integrantes das Categorias Funcionais da Policia Federal, para atendimento ao disposto neste artigo.
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Art. 45. O Poder Executivo r egulamentará a presente Lei dentro de 60 (ses·
senta) dias, contados da sua publicação.
Art. 46. Revogam·se as disposições em contrário, em especial o artigo 311 do
Decreto-Lei n. 1.004 (*), de 21 de outubro de 1969, com as alterações da Lei n.
6.016 ('''), de 31 de dezembro de 1973, e a Lei n. 5.726 (. ), de 29 de out ubro de
1971, com exceção do seu artigo 22.
Art. 47. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.
Ernesto Geisel - Presidente da República.
Annando Falcão.
Ney Brag1\..
Paulo de Almeida Machado.
L G. do Nascimento e Silva.

LEI N. 6.368

(*) -

DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dls.põe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico lllelro e uso
indevido de substâncias entorpecentes ou que detennlnem dependência
fisica ou psiqulca, e dá ' outras providências
Retificação ("Diário Oficial" de 29 de novembro de 1976 )

Na pág. 778, item IV do artigo 18, onde se lê :
IV - ... sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas
ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo de estabelecimentos penais ...

4

Leia-se :
IV - ... sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas
ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de estabelecimentos penais ...

(0 )

( 0)

V. LEX, Leg. F e d .. 1975. pAg o 215 ; 1969, pâg. 2.418 ; 1973, pAgo 2. 043 ; 1974, pAg o 664 ; 1911, pAg o
1. 387.

V. LEX, Leg. Fed ., 1976, pAg o 775.

(.~ ComISsão de Consl/tU/ção . Justiça e Cidadania.)

Publicado no DlArIo do Seudo Federal, de 18.12.96

Secretaria Especial de Editoraçào e Publicações do Senado Federal - Brasília - DF
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SENADO FEDERAL
PARECER N!! 506, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n 2 105, de 1996, (n 2 1.873, de
1991, na Casa de origem), que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscaliza ção, o controle e a repressão do tráfico
ilícito e do uso indevido de entorpecentes
e drogas afim:, e dá outras providências,
sobre o Projeto de Lei do Senado n 2 154,
de 1997, de autoria do Senador Lúcio AIcãntara, que dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão à produção, ao uso indevido e
ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e de drogas que causem dependência física ou psíquica, e dá outras providências, que tramitam em conjunto.
Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
O Projeto de lei da Câmara nº 105/96, de autoria do ilustre Deputado Elias Murad, tem por objetivo substituir, na ordem jurídica, a lei nº 6.368, de 21
de outubro de 1976, que versa o tema concernente
a drogas ilícitas e dispõe sobre a prevenção e o tratamento; os crimes e as penas a eles comináveis; os
procedimentos judiciários e a instrução criminal; e
sobre a cooperação internacional.
Os crimes estão ordenados segundo a sua gravidade , de tal forma que o tráfico continua a figurar
como o mais severamente apenado (arts . 12, 13 e
15), além de ser inafiançável e insuscetível de anistia, graça ou indulto (art. 22) . Por seu turno, a dependência sujeita o agente apenas a advertência e tratamento médico. O § 42 do art. 14 e o art. 21 contemplam a possibilidade do não indiciamento do partícipe que, de modo espontâneo, revele os demais integrantes do grupo a que eventualmente pertença
(plea bargaining) . À semelhança do que dispõe a
lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais), o projeto sob exame também admite a suspensão do processo (art. 48, § 32 ), permitindo à autoridade judiciária avaliar a eventual modificação de
conduta do agente.
As medidas educativas são a advertência, a
prestação de serviços à comunidade, o tratamento e
a suspensão temporária da habilitação para conduzir
veículos e para portar arma, que coincidem com as
estabelecidas no Código Penal.
A proposta inova, porém, ao instituir o dever de
sigilo processual, desde .a fase do inquérito policial,

e ao estabelecer a proibição de divulgação dos valores das drogas apreendidas. A quebra de sigilo ou a
divulgação de valores sujeita o serventuário da justiça a punição (art. 26) .
Na fase da instrução criminal . o Ministério PÚ blico (art. 36) pode requerer a) o arquivamento do
feito, nos mesmos moldes já estabelecidos no Códi go de Processo Penal; ou b) a remição,que. do pon to de vista penal, é instituto relativamente novo, insti tuído pela reforma de 1984 e regulado nos arts. 126
a 129 da Lei de Execução Penal. Pela remição o
preso ou o condenado que cumpre pena nos regi mes fechado ou semi-aberto pode abater, pelo trabalho, parte do tempo de pena que tem a cumprir. O
instituto da remição não serve aos condenados a regime aberto, porquanto a liberdade relativa já lhes
propicia tempo para o trabalho.
Os demais dispositivos tratam dos procedimen tos que antecedem a audiência e dos casos de confisco de bens e, por fim , da cooperação intemacional, seus limites e condições.
Em face do Requerimento nº 571, de 1997, formulado pelo ilustre Senador lúcIo Alcântara, com
fundamento no art. 258 do Regimento do Senado
Federal, foi deferida a tramitação conjunta do Projeto
de lei da Câmara n 2 105, de 1996, com o Projeto de
lei do Senado n2 154, de 1997, que ·dispõe sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e
a repressão à produção, ao uso indevido e ao tráfico
ilícito de substâncias entorpecentes e de drogas que
causem dependênCia física ou psíquica, e dá outras
providências·.

11- Voto
Ambas as propostas legislativas, PlC n 2
105/96 e PLS nV 154/97, fundamentam-se no art. 59,
inciso XLVI, da Constituição Federal, que autoriza a
edição de lei ordinária dispondo sobre a privatização
ou restrição da liberdade, perda de bens , multa,
prestação social altemativa e suspensão ou interdição de direitos. As iniciativas têm apoio, também,
nos arts. 22, inciso I, e 48, da Carta Federal.
O exame da matéria, constante do relatório
precedente, evidencia que, conquanto destinadas
à mesma finalidade e significativamente convergentes, as proposições diferem em tópicos de relevo,
como o ilustra a questão da quantificação da droga,
objeto do art. 17 do PLS nV 154/97, e omitida no PLC
nº 105/96.
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bi1st<1sse a existência de dive rgências sig'1 IC:1tIVi1S entre os projetos sob exame, esta relatoria deu acolhidil a colaboraç ões oferecidas por diversas entidades interessadas na matéria, entre as
qua is rep resentativos segmentos da Magistratura e
do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasi l, Policia Federal, União dos Juristas Católicos ,
Grupo de Blume nau, Secretaria de Segurança Públi Cél do Estado de São Paulo, Polícia Civil do Estado
de São Paulo, Conse lho de Segurança Pública do
Codes ul (E stados do Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul) e da Academia de Políc ia Civil do Distrito Federal, gerando-se,
co m a admissão de sugestões, novos vetores nem
se mpre convergentes com as diretrizes iniciais traçadas nos projetos sob exame.
Exemplos das diferenças entre os dois projetos , que se acentuaram a partir das observações
oferecidas pelas entidades mencionadas ao PLS nº
154/97, se enco ntram no seu art . 1º, que passou a
adotar conceito mais amplo para as drogas ilícitas ;
no art. 3", incl uiu-se, en tre as medidas de preven Ç;-IO, a one ntação escolar nos três graus de ensino.
O art 4 (regis tro de informações) foi subdividido
para atende r à técnica , uma vez que o PLC nº
10S/96 o mesmo dispositivo previa co mandos diferorl ci1dos.
No art . 7" surg iu a pri mei ra di vergência de relevo o PLC n° 105/96 se apóia no art . 231 da ConstitlJição Fede ral para ressa lvar o qu e ele dispõe da
proibiçã o de cul tura de plantas que si rvam à composição de drogas ilíCitas, enquanto o PLS nº 154/97
só autoriza o pl antio se houver autorização formal do
Mlnisténo da Saúde Em outras palavras , o autor do
PLS n° 154/97 não inferiu qualquer apoio constitu cional ao plantio, por indígenas, de plantas que sir,Ia m de substrato à fabricaç ão de drogas ou que ,
co m a ca racterística de ilegalidade, possam ser diretélme nte consumidas .
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O § 1º do art. 11 do FLS nº 154/97 sofreu inve rsão de ordem para que a família do usuário seja
co nvocada a auxiliar no seu tratamento, porquanto
no PLC nº 105/96 a família é credora e, simultaneamente, devedora de assistência.
No art . 12 do PLS nº 154/97 (tráfico), o mínimo
da pena é elevado de 3 para 6 anos de reclusão. As
penas previstas no art. 14 (fundar, financiar grupo,
etc.) foram reduzidas, com o que seu autor melhor
obse rvou a dosimetria e pôde compatibilizar a conduta al i previ sta com as de mesma natureza, tratadas na universalidade do texto.

O inciso III do art . 18 (medidas educativas) di;'" '
do dispositivo do PLC nº 105/96, apenas porqu e pr' "i'
intemação em estabelecimento psiquiátrico. O ini . '
IV do art. 18 autoriza a suspensão por um ano, e I ; '
por apenas seis meses, da licença para dirigir vej. 11;' I.
e o inciso V propõe a cassação (em lugar de S Ué> í I' . ,
são) do porte de arma, em qualquer dos casos, erll .,
zão do consumo de drogas. O § 2º do art. 18 do f ' . :
nº 154/97 tabém merece ser revisto, porqu anto flr""
em 50 gramas a quantidade capaz de identific.l' (
usuário, mas não correlaciona suficientemente 1..: : ,: ,,:
prática com o disposto no art. 17.
O art. 24 do PLS nº 154/97 incluiu, acert ada
mente, a Lei de Execução Penal entre as nor I II.J' ,
subsidiárias da nova lei antidrogas . Em contrap,JI! :
da, o acolhimento do segredo de justiça por am! ,,'''.
os projetos (arts. 25 do PLS nº 154/97 e 26 do P: ~ ~
nº 105/96) não nos parece medida correta. De 1. :1).
conquanto se deva manter a proibição de divulgé! :,:d' \
dos valores, para evitar a equívoca transmissão ,!,~
imagem positiva, de que o tráfico ilícito constitu i r111· r
ca do rico e atrativo, malgrado os riscos , entr'-''' .
mos que a conduta do usuário de drogas não I n, ,
ce sigilo processual, visto que essa conduta sc' ; .
racteriza como anti-social.
O § 1º do art . 26 do PLS nº 154/97 deixol! (J, .'
faz er rcferênri:1 expr""<;Si1 ;"1 autuação, como Ci .. I,
ção ao recolhimento de fi ança, que ficou apenc.l ; ,; .,
pl íc ita, e, no art . 29, melhor seria a referência di: " ..
ao s autos do inquérito.

É de se acolher também o disposto no A i !
do PLS nº 154/97, incluindo -se . porém, c::~'~',' , .
para o seqüestro ou a indisponibilidade de ben s
crimes tipificados nos arts . 12, 13, 14 e 15.
Assim sendo, cons iderando que o Projc t.
Lei do Senado nº 154, de 1997, de autoria do t .
lentíssimo Senador Lúcio Alcântara e o Proj ete ·
Lei da Câmara nº 105, de 1996, da lavra do il u: ti •
Deputado Elias Murad , tratam da mesma matéll.i .'
se complementam, acato ambos os projetos né1 i :; '
ma do seguinte substitutivo:
EMENDA

(Substitutivo) Nº 01-CCJ
Dispõe sobre a prevenção, o tréjtamento, a fiscalização, o controle e~ repressão à produção, ao uso e ao tráfico
ilícitos de substâncias entorpecentes e
de drogas que causem dependência físi ..
ca ou psíquica, e dá outras providências_

,
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o Congresso Nacional decreta:
CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

•

•

Art. 1Q É dever de todas as pessoas, físicas ou
jurídicas, nacionais OL! estrangeiras com domicílio ou
sede no País , colaborar na prevenção do tráfico ilícito, do uso indevido e da produção não-auto rizada de
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1Q A pessoa jurídica que, solicitada, não prestar, injustificadamente, a colaboração prevista neste
artigo terá imediatamente suspensos ou negados
quaisquer auxílios ou subvenções da União, dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, sob pena de
responsabilidade da autoridade concedente.
§ 2Q A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios criarão estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas ou jurídicas que, efetivamente, colabo rarem na prevenção da produção, do
tráfico e do uso ilícito de substâncias entorpecentes
e de drogas que causem dependência física ou psíqUica .
Art 2° Para os fins desta lei, são consideradas
ilicitas as substâncias entorpecentes e drogas que
causam dependência física ou psíquica, assim especifi cado em lei, tratados internacionais firmados pelo
Brasil, ou as relacionadas pelo órgão competente do
Ministério da Saúde .
§ 1º O Ministério da Saúde relacionará, entre
outras, as su bstâncias entorpecentes e drogas que
C<lusem dependência física ou psíquica referidas em
tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário.
§ 2º O Ministério da Saúde disciplinará o comércio de substâncias entorpecentes e drogas que
causem dependência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica.
§ 3º Sempre que as circunstâncias o exigirem ,
será revista a especificação a que se refere o caput
deste artigo, com inclusão ou exclusão de substâncias entorpecentes ou drogas.
Art . 3º É facultado à União celebrar convênios
com os Estados, com o Distrito Federal e com os
Municípios , visando à prevenção, ao tratamento, à
fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico, ao
uso indevido de drogas e à produção de substâncias
entorpecentes ilícitas.
Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos três graus de
ensino .

Art. 4 Q As autoridades sanitárias, judiciária s,
policiais e alfandegárias organizarão e manterão estatísticas, registros e demais informes das respecti vas atividades relacionadas com a prevenção, a fis calização, o controle e a repressão de que trata esta
lei , e remeterão, anulamente, aos Conselhos Municipais, Estaduais e Federal de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes .
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Federal de
Entorpecentes elaborar relatório global e remetê -lo,
anualmente, ao órgão internacional de controle de
entorpecentes.
Art. 5º Aos Conselhos de Entorpecentes, ao
Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais é facultado requisitar
às autoridades sanitárias a realização de inspeção
em empresas industriais e comerciais, estabeleci mentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou
congêneres assim com nos serviços médicos e farmacêuticos que produzirem, venderem, comprarem ,
consumirem, prescreverem ou fornecerem substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica.

§ 1º A autoridade requisitante pode designar
técnico especializado para assistir à inspeção de
que trata este artigo, ou comparecer pessoalmente à
sua realização.
§ 2° No caso de falência ou liquidação extraju dicial das empresas ou estabelecimentos referidos
neste artigo, ou de qualquer outro em que existam
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as contenham, incumbe ao juízo pe rante o qual tramite o feito :
I - determinar, imediatamente, sejam lacradas
suas instalações;
" - ordenar à autoridade sanitária designada
em lei a urgente adoção das medidas necessárias
ao recebimento e guarda, em depósito, das substâncias entorpecentes, drogas ou especialidades farma cêuticas arrecadadas;

111 - dar ciência, na mesma data , ao órgão do
Ministério Püblico, para o acompanhamento do feito .

§ 3º A alienação, em hasta pública, de drogas,
especialidades farmacêuticas ou substâncias entorpecentes será realizada na presença do representante do Ministério Público, da autoridade sanitária atuante na arrecadação e de representante da
Polícia Federal.

§ 4º O restante do produto não arrematado
será, em seguida, destruído pela autoridade sanitá-

4
na, na presença das mesmas autoridades referidas
no parágrafo anterior.
Art . 6º Da licitação para alienação de drogas,
especialidades farmacêuticas ou substâncias entorpecentes só podem participar pessoas físicas ou jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde
ou de pesquisa científica.
Parágrafo único. Os interessados comprovarão, antecipadamente, que farão uso lícito da substância ou produto a ser arrematado, e estarão sujeitos a inspeção judicial para comprovar a destinação
declarada.
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CAPíTULO II
Da Prevenção, da Erradicação e do Tratamento
SEÇAO I
Da Prevenção e da Erradicação
Art. 7º São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura a colheita e a exploração de
todos os vegetais dos quais possam ser extraídas
substâncias entorpecentes ou drogas que causem
dependência física ou psíquica, relacionadas pelo
órgão competente do Ministério da Saúde.
§ 1º O Ministério da Saúde poderá autorizar o
plantio, a cultura e a colheita dos vegetais de que
trata este artigo, em local predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, sujeitandose a licença à fiscalização e cassação, a qualquer
tempo, pelo mesmo órgão daquele Ministério que a
tenha concedido
§ 2º As plantações ilícitas, em seguida à sua
localização, serão destruídas pelas autoridades policiais que, imediatamente, darão ciência ao representante do Ministério Público, registrando a localização, a extensão do plantio e as demais informações destinadas à responsabilização .
§ 3º A erradicação dos vegetais de que trata
este artigo far-se-á de mono não prejudicial ao ecossistema, e preservará a genética das espécies e do
meio ambiente.
§ 4º As terras em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas, mediante o procedimento judicial adequado, ressalvada a boa-fé do
proprietário que não esteja na sua posse direta, cabendo a este prová-Ia, tudo conforme o disposto no
art. 243, e parágrafo único, da Constituição Federal.
Art. 82 Para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor,
oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir,
para qualquer fim, substância entorpecente ou droga
que cause dependência física ou psíquica, ou produ-

to químico destinado à sua preparação, é indispen sável a licença da autoridade sanitária incumbida de
concedê -Ia, observadas as demais exigências legais.
Parágrafo único. É dispensada a exigência prevista neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante
prescrição médica, de acordo com os preceitos legais e regulamentares ;
II - a compra e venda de produto químico, ou
natural, em pequena quantidade, a ser definida pelo
órgão competente do Ministério da Saúde , destinado
ao uso medicinal, científico ou doméstico.
Art. 9º Os dirigentes de estabelecimentos de
ensino e hospitalar, ou de entidade social , cultural,
recreativa, esportiva ou beneficente adotarão, no
âmbito sob sua responsabilidade, todas as medidas
necessárias à prevenção do tráfico ilícito e ao uso indevido de substâncir s entorpecentes e drogas que
causem dependênc:d física ou psíquica .
Parágrafo único. As pessoas jurídicas ou assemelhadas que tolerarem o uso ilícito de drogas em
seus estabelecimentos sujeitar-se-ão às seguintes
sanções , considerada a intensidade da culpa, e desde que a prática ou a omissão não constituam crime
mais grave:
I - repreensão e pagamento de cinqüenta a
cem dias -multa;
11 - suspensão das atividades, dI-! cinco a trinta
dias, e pagamento de oitenta a cent·) e vinte diasmulta;
III - interdição definitiva e pagamento de cem a
duzentos dias-multa.
SEÇÃO II
Do Tratamento
Art. 10. O dependente de substância entorpecente ou de droga que cause dependência física ou
psíquica, relacionadas pelo Ministério da Saúde, fica
sujeito às medidas prevista neste Capítulo e Seção.
Art. 11. As universidades e as redes dos serviços de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, observado o disposto no art. 3º, desenvolverão programas de orientação e recuperação
dos usuários de substâncias entorpecentes e de drogas que . causem dependência física ou psíquica,
considerada a integralidade das ações em abordagens multiprofissionais.
§ 1Q A assistência psicossocial ao dependente
recorrerá, sempre que possível, à participação de
sua família, e terá por objetivo a completa reabilitação social e a inserção do dependente de droga no
mercado de trabalho, ainda que apenas como terapia.
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§ 2° O,:; 8staiJe lecimentos hospitalares ou psi quiáticos, plJbllCOS ou particulares, que receberem
dependentes rara tratamento, encaminharão ao
C<>n selho hde ral de Entorpecentes até o dia dez de
ca dA mês , mApa estatístico dos casos atendidos no
f ,ês anteri or, co m a indicação do código da doença,
segundo a class ificação aprovada pela Org anização
Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do
paciente, exceto nos casos previstos no § 4º deste
artig o.
§ 3º No caso de internação ou tratamento ambulatoriAl po r ord em judicial , será feita comunicação
,'lensal do estado de saúde e recuperação do paLiS' nte ao juízo co mpetente, que dará ciência ao Mi: ;stério Públ ico.
S t1 º As instituições hospitalares ou ambulator i3is que registrarem óbito motivado por uso de dro92 i1lcita ou substância entorpecente comunicá-Io-ão
ao Mini stério da Saúde .
CAPITULO 111
Dos Crimes e das Penas

•

•

Art 12. Importar, exportar, remeter, preperar,
; 'foduz!r, hbric3i , udquirir, ven der, financiar, expor à
venda, oierece r, ainda que gratuitamente, ter em de;Jós ito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar a co nsumo, substância en torpece nte ou dro ga que cause depêndência física,
"e m ~. ut ori z2.ção do órgão competente ou em desa"ürdo com determinação legal ou regulamentar:
Pe rl3 _. rec lu são, de seis a quinze anos, e pa,;é.>Tlento d," cinq üenta a quatrocentos dias-multa,
§ .\ ~ Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa , exporta, remete, produz, fabrica, fi'r1rlCla, vende, expõe à venda ou oferece, fornece,
:.linda que gratuitamente, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima, insumo ou
produto químico destinado à preparação de substãncia entorpecente ou droga que cause depwdência
física ou psíquica, ou que possa para esse fim ser
empregado, sem autortização do órgão competente
ou em desacordo com determinação legal ou regula'''1entar;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas
~estinê.d8. s à preparação de substância entorpecente
8 U de drogas, relacionadas como ilícitas pelo órgão
competente do Ministério da Saúde;
1:1 .- induz, instiga ou auxilia alguém a usar
substância entorpecente ou droga ilícita;
IV - utiliza local de que tem a propriedade,
posse, administração guarda ou vigilância , ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuita-

mente , para tráfico ou depósito de subs tância entorpecente ou de droga il ícita:
V - fábrica, tem em depósito ou vende, sem
autorização do órgão competente ou em desacordo
com determinação legal ou reg ulamentar, medica mentos, solventes, inalantes, inebriants ou produtos
que os co ntenham, de uso não-a utorizado pelo ó rg ão
co mpetente do Ministério da Saúde ;
VI - contribu i efetiva e diretamente, para ínce ntivar ou difundir o uso indevido ou tráfico de substância entorpecente ou de droga ilícita .
Art . 13. Produzir, fabricar, possuir, importar, exportar, financiar, transportar, oferecer, vender, distri buir, entregar a qualquer título, guardar e fornecer,
ainda que gratuitamente. maquinismo, aparelho ou
instrumento, ciente de que se destina à produção ou
fabricação ilícita de substância entorpecente ou droga que cause dependência física ou psíquica,
Pena - reclusão, de três a doze anos, e paga mento de cinqüenta a quatrocentos dias-multa.
Art. 14. Promover, fundar ou financiar grupo ,
organização ou associação de mais de três pessoas
que , atuando em conjunto, vise a praticar, reiteradamente ou não , algum dos crimes previstos nesta Lei ,
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e pag amento de cem a duzentos dias-multa .
& 1º Chefiar ou dirigir ação de gFUpO, organi zação ou associação referidos no caput.
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e paga mento de cem a quatrocentos dias-multa.
§ 2º Participar de ação de grupo, organização
ou associação criminosa, sem exercer o comando :
Pena - reclusão, de dois a oito anos , e pag amento de cem a quatrocentos dias-multa.
§ 3º Prestar colaboração, direta ou indireta,
ainda que como informante, ou apoiar grupo, organi zação ou associação referidos no caput:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e pagamento de cinqüenta a trezentos dias-multa.
Art. 15. Adquirir, receber ou ocultar bem ou valor sabidamente proveniente de tráfico de substância
entorpecente ou de droga ilícita, bem como transformar ou dissilT'lllar a sua origem, destino ou proprie-

dade:
Pena - reclusâo, de quatro a dez anos, e pagamento de cem a quatrocentos dias-multa.
§ 112 Influenciar terceiro a receber ou ocultar, de
boa-fé, bem ou valor proveniente de tráfico de substância entorpecente ou de droga ilícita:
Pena - deter' ção, de um a dois é.'IrlOS, e paga·
mento de cinqüent 1 a cem rlias-multa .
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§ 2º Adquirir ou receber bem proveniente de
tráfico il íc ito de droga, que, pela desproporção entre
o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o
oferece, deva presumir ter sido obtido por meio criminoso:
Pena - detenção, de um a dois anos, e pagame nto de cinqüenta a duzentos dias- multa.
Art . 16. Prescrever ou ministrar, culposamente,
o médi co , denti sta, farmacêutico ou profissional da
área de saúde, substância entorpecente ou droga
que cause dependência fisica ou psíquica, em dose
evidentemente maior que a necessária, ou em desa cordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e
paga mento de cinqüenta a cem dias-multa, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente do crime .
Art. 17. Adquirir, guardar, ter em depósito,
transportar ou trazer consigo, para consumo pes ~
soal , substância que ca lse dependência fisica ou
'"
.;
u
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§ 2° Nas mesmas penas incorre quem :
I - adquire, guarda , tem em depósitoc, transpor1a ou traz con sigo, para consumo pessoal, inalante químico ilícito;
I! - cede, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pess oa de seu relacionamento, substância vegetal ou droga ilícitas, na forma prevista no caput,
para juntos a consumirem.
§ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o crime previsto neste artigo, era, ao tempo
da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em razão de dependência grave, comp rova da pericialmente.
Art. 18. As medidas educativas ou de segurança a que se refere o artigo anterior são as seguintes:
I _. advertência;
11 - prestação de serviços à comunidade;
111 - internação e tratamento para dependentes
de subs tânci a entorpecente, em regime ambulatorial
ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
IV - comparecimento a prof ama de reeducação, curso ou atendimento psicoló lico;
)(

V - suspensão, por um ano, no mínim o, da ha bilitação para cond uzir qualquer espécie de veículo;
VI - cassação de licença para porte de arma ;
VII - cassação de licença para dirigir veículos;
VIII - multa;
IX- interdição judicial.
§ 1º Ao aplicar as medidas previst...Is neste arti go, cumulativamente ou não, o juiz considerará, en tre outros fatores , à capacidade de auto determinação do agente e a sua periculosidade.
§ 2º O juiz considerará todas as circunstâncias
para determinar se a droga, ainda assim, destinava se a uso pessoal, ouvindo, se necessário, o perito,
para formar sua convicção.
Art. 19. Dirigir veículo automotor de qual quer
espécie após ter consumido substância relacionada
como ilícita pelo órgão competente do Ministério da
Saúde :
Pena - apre ensã o do documento de habilitação e do veículo e suspensão, por um ano, no mínimo, do direito de dirigir.
Art . 20. As penas previstas nos arts. 12, 13,
14, e 15 desta Lei serã o aumentadas de um sexto a
um terço :
I - no caso de reincidência;
II - quando, dada a natureza, a procedência ou
a quantidade da substância entorpecente ou drog a
ilícita apreendida, as circunstâncias do fato e os an tecedentes do agen te evidenciarem seu envolvimen to com o tráfico ilícito organizado, nacional ou inter nacional;
11 1 - quando o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou, mesmo não exercen do função pública, dese mpe nhar missão de guarda,
vigilãncia ou educação;
IV - se a prática visar atingir ou envo lver pes soa menor de dezo ito anos, ou que tenha, por qualquer motivo, dimin uída ou suprimida a capacidade
de discernimento ou de autodeterminação;
V - se a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de tratamento de dependentes de drogas, de reinserção social, em estabelecimento penal, milita r ou policial, de educação, em
transporte público ou em locais onde alunos ou estu dantes se .d~diquem à prática de atividades educati vas, esportivas ou sociais, ou nas suas imediações;
VI - se o crim e tiver sido praticado com violência, grave ame aça ou emprego de arma;
VII - se a drog a ou substância ilícita for distri bvída para mais de três pessoas;
VIII - se o agente obteve ou procurava obter
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IX - se o agen~e porta va mais de uma modali· .. ; (.~ de droga ilícita ou de substância entorpecente
ibida .
Art. 21. ::;ão inafia nçáv eis e insuscetíveis de
·ê . , ; ,ti o , graça cu indlll to os crime
s previstos nos arts .
! 3, 14, capu t e §§ 1º e 2º e 15 desta lei.
§ 1 A prisão temp orári a requerida para os cri· ,: previstos ' lOS a ~1s. 12, 13, 14 e 15 terá o prazo
, ;rilita dias, prorr ogáv eis por igual período em
, . de extrerTla e comp rova da necessidade.
§ 2º As pena s aplicadas aos crimes previstos
. ; . 3rtS. 12, 13, 14 capu t e §§ 12 e 2º, e 15 serão
· " . ,píi das inte~ ~ralmcnte em regime fechado .
Art. 22. Na fixaç ão dé\ pena, além do disp 0 sto
.l rt . 59 do Códi go Penal, o juiz apreciará a grav i.: P. do crime . a natu reza e a quantidade das droli;! ~ljtstt.llcias apre endid as, o local ou as cond
i. ,:'! m que ~ie dese nvolv eram a ação criminosa e
..,Icunstânc ias da prisão, cond uta e antecedentes
~ \(, agente, p:x:lendo, justificadamente, reduzir
a
. ·· a de um sexto a 'jm terço.
Art . 23. O depn ndente de droga ilicita que, em
~i '7 ~ 0 da prática de qual quer infração penal, se
en ,. ': Itrar em cump rime nto de pena privativa de liber(i. lde ou medi da de segu ranç a, será submetido
a tra· ',me nto em ambu latório inter no do sistema peniten'.: I.,rio resp ecti\ o .
Paiá grafo único. Enqu anto não forem instala. os ambulatórios a que se refere o capu t, o trata " .' ·'lto será reé:lizado na ,ede el e saúde pública.

º

CAP íTUL O IV
Do Pn>c-edimento Penal
Art. 24. O proc edim ento relativo aos processos
I . "
crime s de1inidos nesta lei rege-se pelo disposto
' ·-·;te capítulo aplic ando -se , subsidiariamente, com
· .· r~ lusividade , as di:ipo siçõe s do Código de Proces.r Pena l , do Código Pena l e da lei de Execução
' ·;·nal.
Art . 25. :3erão man tidos sob sigilo os valores
"buídos a drJg as e equip amen tos apreendidos.
Art . 26. Ocor rend o prisã o em flagrante, a auto .: {<:.Ide policial dela fará comu nicaç ão, no prazo de
'!ll e e quatro horas . ao juiz competente, remetendo · ,; , cópia do alJto lavra do.
§ 1º Para efeito da lavra tura do auto de prisão
· ' ;11 flagr ante, ·,isan do esta bele cer a mate rialid
ade e
lutor ia do deli :o, é suficiente o laudo de constatação
ri:! natu reza e quan tidad e da substância ou drog a ili:!Ia, firma do por perito oficial ou, na falta deste , por
. -,soa idônea, escolhida, preferencialmente, entre
·::jue tenh am habilitação técn ica.

§ 2º O perito que subs creve r o laudo a que se

refere o pará grafo ante rior não fica impe dido de participa r da elabo raçã o do laudo defin itivo.
§ 3º O usuá rio surp reen dido com substância
entorpecente dest inad a a cons umo pess oal será
cond uzido à auto ridad e policial para pres tar depo iment o e, após o cada stram ento , imed iatam ente liberado.
§ 4º O depo imen to será toma do pela autoridade policial imed iatam ente após a cheg ada do usuário à delegacia, e este, tão logo o conc lua, será submetido a exam e de corp o de delito, se for o caso .
§ 5º A deso bediê ncia por parte da autoridade
policial ao dispo sto no capu t e nos §§ 3º e 4 2 deste
artigo constitui falta disci plina r.
Art. 27. O inqué rito policial será conc luído no
prazo de quinz e dias, se o indic iado estiv er pres o, e
de trinta dias, quan do solto .
Parágrafo único . Os praz os a que se refere
este artigo pode m ser dupli cado s pelo juiz, medi ante
pedido justificado da auto ridad e policial.
Art. 28. A auto ridad e policial relatará sumaria mente as circu nstân cias do fato e justificará, no auto
de flagrante, as razõ es que a levar am à class ificaç ão
do delito, com indic ação da quan tidad e e natu reza
da subs tânci a ou drog a apre endid a, o local ou as
cond ições em que se dese nvolv eram a ação crimi nosa e as circu nstân cias da prisã o , a cond uta e os
antec eden tes do agen te.
Art. 29. Findo o praz o estal eceid o no art. 27, os
autos do inquérito policial serão reme tidos a juízo ,
sem prejuízo da realiz ação de diligê ncias comple ment ares desti nada s a escla rece r o fato , da el abora ção do laudo de çxam e toxic ológi co e, se nece ssário, do laudo de depe ndên cia.
Parágrafo único. As conc lusõe s das diligê ncias
e os laudo s serão junta dos aos auto s até o dia anterior ao designado para a audiê ncia de instr ução e julgamento.
Art. 30. Nas hipót eses dos arts . 16 e 17 desta
lei, ante s de iniciado o processo, o repre senta nte do
Ministério Público pode rá requerer à auto ridad e judiciária comp eten te a remição, com o form a de exclusão da ação penal, aten dend o às circu nstân cias do
fato, à pers onali dade do indiciado ou à insignificância de sua parti cipaç ão no crime .
§ 12 A remição não representa o reconheci ment o ou a comp rova ção da resp onsa bilida de do
agente, nem prev alece para efeito de ante cede ntes
mas, desd e que justificada, perm ite a aplic ação de
qualq uer das med idas educativas prev istas no art .
18 dest a lei .
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§ 2º Em todos os crimes previstos nesta Lei, o
representante do Ministério Público também pode
deixar de prop or a ação penal contr a o partícipe que,
espontaneamente, revelar a existência de organização, perm itindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes ou a apreensão da drog a ilícita .
§ 3º Se o oferecimento da denúncia tiver sido
anterior à revelação eficaz, pelo partícipe, dos demais integrantes da quadrilha ou bando, ou da localização da drog a ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao proferir a sentença, poderá deixa r de aplicar a pena , justificando a
".
sua decisão.
§ 4º Nos casos previstos nos arts. 16 e 17 desta Lei, considerado o grau de culpabilidade e os antecedentes do agente, o juiz, ouvido o representante
do Ministério Público, em lugar da remição ou da
não-aplicação da pena, poderá dete rmin ar a suspensão do processo , por prazo não supe rior a quatro
anos .
Art. 31 . Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos na lei nº 9.034, de 3 de
maio de 195, mediante autorização judicial, ouvido o
representante do Ministério Público, os seguintes
procedimentos investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos
ou bandos, com o objetivo de colhe r informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas associações;
11 - a não-atuação policial sobre os portadores
de substâncias entorpecentes ou de drogas ilícitas
que entrem, saiam ou transitem no território brasileiro, com a finalidade de, em colaboração ou não com
outros países, identificar e responsabilizar maior número de participantes em oper açõe s de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único . Na hipótese do inciso 11, a autorização será concedida, desde que:
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I - conhecido o itineró.rio provável e a identificação suficiente dos agentes e colaboradores;
11 - garantida pelas autoridades comp eten tes
dos países de origem ou de trãnsito a segurança
contra a fuga dos suspeitos ou de extravio das subs"
tâncias ilícitas transportadas.
Art. 32. Para a persecução criminal e a adoção
dos procedimentos investigatórios previstos no artigo
anterior, o Ministério Público e a autoridade policial
poderão requerer à autoridade judicial, havendo indícios suficientes da prátic a criminosa :

I - o acesso a dados, documentos e informaçõ es fisca is, bancárias, patrimoniais, financeiras e eleitorais ;
11 - a colaboração, sob vigilância, por período
determinado, de conta s bancárias ;
111 - o acesso, por período determinado, aos
sistemas informatizados das instituições financeiras;
IV - a interceptação e a gravação das comunicaçoes teletbrii(.à.s, por período determinado, observado v ':;;';pc sto na legislação pertinente e no Capítulo 11 da Lei nº 9.034, rie 3 de maio de 1995 .

TíTULO V
Da Instrução Criminal
Art. 33. Rece:"ldos os autos do inquérito policial
em juízo, se dará vista ao r"lIr;;:;!~rio rúbli l." ,.>ara, no
prazo de dez dias, adot ar uma das ~eguintes providências:
I - requerer o arquivamento do i nqu~rito;
11 - requerer a remição;
111 - requisitar as diligêii-:ias que ente nder necessárias;
IV - oferecer denúncia, arrolar até cinco teste munhas e re::: "~ ... (er as demais prllvas que ente nder
pertinentes .
§ 1 Requerido o arquivamento dos autos, ou a
remição, pelo representante do Ministério Público,
mediante fundamentação que conterá o resumo dos
fatos, os autos serão conclusos à autoridade jucidiána.
§ 2º Discordando das razões do representante
do Ministério Público para a remição ou o arquivamento, a autoridade judiciária fará remessa dos au tos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante decisão fundamentada .
§ 3º O Procurador-Geral de Justiça oferecerá
denúncia ou designará outro membro do Ministério
Público para apresentá-Ia ou, se ente nder incabível
a denúncia, ratificará a proposta de arquivamento ou
de remição, que s6en tão não poderá ser recusada
pela autoridade judiciária.
Art. 34. Recebida a denúncia, o juiz, em vinte e
quatro horas, ordenará a citação do réu e designará
dia e hora para o interrogatório, que se realizará
dentro dos trinta dias seguintes , se o réu estiver sol to, ou em ci.nco dias , se pres o.
Parágrafo único . Se o réu não for encontrado
nos endereços cons tante s dos autos, o juiz ordenará
sua citação por edital, com prazo de cinco dias e,
neste caso, os prazos correrão independentemente
de intimação.
Art. 35. Interrogado o réu , ou declarado revel ,
será co ncedida vista dos auto s à defesa para. no
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prazo de cinco dias, oferecer alegação preliminares,
arrolar testemunhas até o máximo de cnco e requerer as diligências que entender necessárias.
Parágrafo único. Havendo mais de um réu, os
prazos processuais serão contados em dobro e correrão em cartório.
Art. 36. Findo o prazo para as alegações, o juiz
imediatamente decidirá a respeito de preliminares e
das diligências requeridas, inclusive exame de dependência toxicológica, e designará data para a realização da audiência de instrução e julgamento, dentro de trinta dias.
§ 12 No mesmo ato, o juiz notificará o acusado
e as testemunhas, intimará a defesa e o Ministério
Público e cientificará a autoridade policial e os órgãos dos quais dependa a remessa de peças ainda
não-integrantes dos autos.
§ 2 2 Se requerido exame de dependência toxicológica, o juiz dará oportunidade às partes para
apresentação dos quesitos, em cinco dias, devendo
o laudo ser juntado aos autos até a data da audiência.
Art. 37. Na audiência de instrução e julgamento, após a inquirição das testemunhas, será dada a
palavra, sucessivamente, ao Ministério Público e ao
defensor do acusado, pelo tempo de vinte minutos
para cada um, prorrogável por mais dez, a critério do
juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
§ 1º Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, o juiz ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de dez dias, proferir a
sentença.
§ 22 O juiz , observando o disposto no art. 77 do
Código Penal e as disposições contidas nesta lei,
poderá, ouvido o represetante do Ministério Público,
determinar a suspensão da execução da pena ou a
suspensão do processo, e determinar, se for o caso,
a sujeição do réu a tratmento ou a internação em estabelecimento hospitalar adequado.
§ 32 A suspensão do processo ou da execução
da pena também podem ser aplicados, de ofício, ou
a requerimento do Ministério Público ou da defesa,
em razão do estado de miserabilidade do réu.
Art. 38. O réu condenado por infração dos arts.
12, 13, 14 e 15, caput, não poderá apelar sem recolher-se à prisão.
Art. 39. O representante do Ministério Público
poderá requerer, como medida preventiva, o seqüestro ou indisponibilidade de bens, direitos, produtos e
valores, quando houver indícios, veementes de que
o agente incorre nos delitos previstos nos arts. 12,
13,14 e 15 desta lei.

Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante
a instrução, ou ao interessado, em incidente específico, provar a origem lícita dos bens, produtos , direitos e valores referidos neste artigo.
CAPíTULO VI
Dos Efeitos da Sentença
SEÇÃO I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 40. O juiz, determinará, na sentença , o
confisco de bens de valor econômico apreendidos
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e,
ainda, o perdimento dos bens do condenado por infração ao art. 15 desta Lei.
§ 1º Antes do trânsito em julgado da sentença,
os bens, valores , produtos e direitos referidos no art.
3 ficarão sob a custódia do Fundo de Prevenção, recuperação e Combate às Drogas de Abuso - FUNCAS, instituído pela lei nº 7.560, de 19 de dezembro
de 1986.
§ 22 O Funcab poderá autorizar o uso dos bens
sob a sua custódia ou, quando houver risco de perecimento ou for onerosa sua conservação , a sua alienação e, em qualquer dos casos, indenizará o proprietário se determinada a restituição.
§ 32 Transitada em julgado a sentença condenatória, os bens, valores, produtos e os direitos deles decorrentes, serão vendidos em leilão ou utilizados em espécie, devendo o juiz competente destinálos com observância dos seguintes critérios:
a) se a apreensão decorrer de atividade da Polícia Federal, metade (1/2) será a ela destinada e a
outra metade (1/2) ao CONFEN (Conselho Federal
de Entorpecentes);
b) se a apreensão decorrer de atividade das
polícias estaduais, metade (1/2) será a elas destinada e a outra metade ao CONEN (Conselho Estadual
de Entorpecentes) que repassará parte aos COMEN
(Conselhos Municipais de Entorpecentes) .
§ 42 A critério do juiz, e após a manifestação
favorável do representante do Ministério Público, as
armas, munições e equipamentos apreendidos poderão ser destruídos ou utilizados pelas forças policiais.
SEÇÃO 11
Da Perda da Nacionalidade
Art. 41 . É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado por infração dos arts. 12. 13, 14
e 15, a nacionalidade brasileira.
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Uni das de 1 i~ .. , .·; . !t ; . 1 '..' fr" lIV-' II IC( to de en·
, VI ~ ecer l [ t; ;; ~ de sut ~ l.! .. '.'
\ ': :;1) 1[1 ., w:, ,::. , ,.;r;:;std:á
COuP[ ' ·.' cão a outros pa ises . sem onu~. q ', ~ ::ndl) solicitado a:
I - colaborar n2 p,o{iuç ;1() de prova s:
11 - re alizar exame oe dbJetos e luga res;
111 - pre star infpfTTldção sobre pessoas e COI sa~:,

1\' - co lher o de[Jul 'l !ento de testemunhas;
V .- prestar outréi ~ k ' rfllaS de colaboração permitidas pela legislaçãc Cfll vl~ or.
§ 12 A solicitação u(; que trata este art igo sera
dirigida ao Ministério co JustlÇd vi a Departam€nto de
Poiícia Federal, que a rellle terá, qu::mdo necessário .
3 c~ i (=l.l ação do Poder' J:Jó 'láro para decidir a seu
'e_o ,- it () , O c. ,J. encamirú.' .: a ~) aut orid ade co mpeteme.
? ;:." 3Ciç requi s i: ·J~. i a :.õolicitaç;T
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:! - c objeto e o motiv") da solicitação;
:I! - a descrição surnária dr} procedimento em
CL IOS'_' rJO país s)licitante;
:V - a especificaç:iç da assistência ,olicitada:
\ ' - a document :~ç~o in( :ispensávei ao esclare CIII '. 2 .\ 1O da solicitação , ':; ' Iéli !do fOi o caso
:\rt. 44 . Para ~. ::.: n3ecuç50 dos fins fixados
nesta Lei deve ser ir.st:tuido E r1antido sistema de
comunicação apto é\ faci litar o intercâmbio rápido e
seguro de informaç :')r -; <;oIJW (,1 t~álico de el1torpece"te~ E: drogas i!: , " , .:c.- ~ · .· · ·; :i ,,~: ,,:ol1gê neres de
0 ü:ros países
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Diante da discrepância entre os dois dispositivos suso transcritos, a Presidência do Senado, a 22
de junho deste ano, determinou se procedesse à
co mpatibilização de lege ferenda com o novo Código de Trânsito
Esta é a razão do pre sente adendo.
O Código de trânsi to Brasileiro estabelece, e
seu art . 98, o rol de veículos sujeitos ao seu disciplinamento. Obviamente, todos os veículos arrolados
naquele dispositivos são de natureza terrestre.
Por seu turno, o art. 165 do mesmo Código
prevê sanções para a prática delituosa que consiste
em dirigir veiculo (terre stre) sob efeito de álcool ou
de drog2.s.
Assim, ficaram ao desamparo da norma de
trânsito as ilipóteses de estar sob o efeito de droga
quem esteja conduzindo ultraleve , asa-delta, planador, jet-ski, barco e tanto s outros ve ículos, não-terrestres, aind a que não-motorizad os.
Diante da orientação da Presidência do Senado Federal , no sentid o da co mpatibilização dos disposi tivos, e após tecer as considerações precedentes, ofe recemos a seguinte redação ao art. 19 do
PLC n9 105 Substitutivo, de 1996, com as alterações
nele introduzidas pela Emenda nº 1 - CCJ, para que
se compler,lente a previsão normativa do art. 165 do
Código de Trânsito Bras ileiro, passando ambos os
disposit;" os a abranger quaisquer hipóteses do uso
de j rogéls em direção de veícu los:
"Art . 19. Dirigir veícu lo de espécie diversa das cla ssificadas no art. 96 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, observado o disposto no art. 165 da mesma Lei, após ter
consumido substância re lacionada como
ilícita pelo órgão competente do Ministério
da Saúde :
Pena - multa, no valor de 180 (cento e
oitenta) UFIR, apreensão do veículo e cassação da habilitação respectiva, sem prejuízo
das sanções específicas, aplicáveis em razão
da natureza náutica ou aérea do veículo."
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara Relator, José Fogaça - Francisco Benjamin Djalma Bessa - Leonel Paiva - Arlindo Porto Bello Parga - Gilberto Miranda - Casildo Malda' \ :
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VOTO EM SEPARADO
DO SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA
(Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.)
Por economicidade, acompanho o relatório do
ilustre Senador Romeu Tuma, em sua parte exposi tiva .
Creio, entretanto, que a matéria mereceria ser
examinada de forma mais acurada por esta Comi ssão, dada a sua complexidade e con siderada a interação de fatores sociais, religiosos, educacionais, filosóficos, entre c"'Jtros, a compor a ampla mores
concernente a esse tema, de que a norma positiva
em gestação pode ser tida como pedra angular.
É elogioso o trabalho de consolidação do insigne representante do Estado de São Paulo. Pareceme, porém, que aspectos relativos à prevenção, à tipificação penal (sanções correlatas) e à imputabilidade deveriam ser melhor analisados, tomando-se,
para tal fim, depoimentos de especialistas nas diversas disciplinas que abordam o problema do uso de
entorpecentes e questões conexas .
Assim, sem prejuízo de utteriores considerações
quanto ao mérito, reservando-me o direito, sobre isso
pronunciar-me oportunamente, concluo, preliminarmente, com amparo no art. 133, letra e, núme ro 4,
do Regimento Interno, combinado com o aIt. 93, inciso I, também do Estatuto Regimental, pela reali zação de audiência pública, com o objetivo, instruir a
matéria sob apreciação.
Sala das Reuniões, de junho de 1998. -- Senador José Eduardo Dutra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela
mantido quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;
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Ar:. 22. Compete privél ti varller Ite à União legis iClr sob re :
I - direito ci vil, Gome rcial, penal, processu al,
elpitoral, agrário, marítimo, ae roni-lutico, es pacial e
do tra ba lho;
. . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . ... ... .. .... . . . . ....... ... .. .... .... . . .. '" ... . .
An . 48 ~a be ao Co rlg resso Nacional, com a
s ~;
1 do
- 's idente da República, nã.o e xigida
es:
.Jrc: o espp. c· i f l ~ ado nos an s. 49, 51 e 52 , dispor
sobre todas as matéri ns cie co rn retênci a da Uni ão,
especialmente sobre:
.. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. ..... ....... ... .. ................. ..... ........ ...... ..
A rt
43. As glebas de qualquer região do País
onde fOlem localizadas cu ~ur as ilegais de plantas psicotrópicas se rão imediatamente expropriadas e espe·
cifi camente destinadas ao assel ltarnento de colonos ,
para o cu~ivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem
prejuízo 09 outras sanções previ stas em lei.
Pari-lgrafo úrlico. Todo e qualq uer bem de valor
econ6ri ,ico ap ree ndido em deco"rpnc ia do tráfico ilíCito de eí:torr:ece ntes e d rug as al lll S será confiscad o
e re verterá em benef ício de ins titu :çoes e pessoal
especializados no tratam ento e rec upe ração de vi Ciados e no apa rel hamento e custei o de atividade s
de fi sca lização. cont role, plevenção e r::>p ressão do
cm' le de tráf ico dessas substânc ias .
LEI N° 7.2 10, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a lei de Execuçã" Pp.nal.
U Preside nte da Re públ ica
f"

F,'tt: ,-, ~3 étt e r qu e o Co rlqrpsso Na.c ional dec reta
eu sanciu no a seg uir lt!? Lei :

A rt . 126. O condenado que cu mpre a pena em
regime i.::chad() ou serlli-aberto poderá remir, pelo
tr?béJhú . pa rte do tempo ele execução da pena.
§ 1I! A cOlltage l1l do tempo para o fim deste artigo :.>8 r< fei1a à razão de ur 11 dia dp. pena por três de
tral)él ll lO .

§

; ~~O preso impossibilitado de prosseguir no

trabalho, por acidente , contin ualá a beneficiar··se
com a remição .
§ 3º A remição será declarada pelo .Juiz da
Execuçào, ouvido o Ministério FÚ !Jlico.
A rt. 127. O condenado que fOI pllr lido por fa~a
grave perderá o direito ê.O tempo remido, começando o
nO\lo período a partir da data da infração disciplinar.
Art . 128. O tempo remido será computado rara
,! concessão de livramento c('ndicional e indulto.
Art. 129. A éwtondacip. ~drnillistrativa encaminhará mensalmer- l p ri ') .J IJi 7() rlé1 r:~P ( " 1I,:?0 cópi a do

re gistro de todos os co nd enado s que estejam tra !:>?
Ihando e dos dias de tra ba lh o de cada um d el:~s .
Parágrafo únic o. A o co nd enado déir-se·á relél
çã o de seus dias remidos .
LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO O~

i

995

Dis põe sobre os Juizados Especi élis
Cíveis e Crimina i s , e dá outra s providen -

cias
O Presidente da República.
Faço saber que o Congre sso Nacional dec reta
e eu sanciono a seguinte Lei :
- .... .. ............ .. . ..
.. . , ... ... .. .. .. ...... ..... ... ... ... .. .......... ... .... .
"

Código Penal
59. O critério da teoria puramente objetiva não
revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objeto-subjetiva. O Projeto optou pelo critério que
mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional , organizada e violenta, c ujas
8.ções se repetem contra vítimas diferentes , em con dições de tempo , lu gar, m odos de execuç ão e circunstâncais outras , m a rc adas por evidente semelhança . Estender-lhe o co ncei to de crirne c ontinuado
importa em beneficiá -Ia , poi s o de linqüente profissional tornar-se-Ia pass ive: dê tratame nto pe na! me GOS
grave que o dispensado 3. criminosos ocas i·Jnais. De
resto, co m a extinção, no Projeto, da medi da de se·
gurança para o imput ável, urg e reforç a r o sistema
destinando penas mais lo ngas aos que esta riam sujeitos à imposição de medida de segurança detentiva
e qu e serão beneficiados pel a abolição da medr da . A
Policia Crinli nal atua, neste passo , em sent ioo ill\J erso, a fim de evita r a libertação prematura de
LEI Nº 6.368 (*) ,DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias, entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.

. ............. .. ... ... .... .... ....... ..... ....... .. ... ......... .

. ., . . .

.

LE I N\! 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

o

Cria Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso,
dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito
de drogas ou atividades correlatas, e dá
outras providências

--,- -_._--_.._---DEC RETO LEGISLATIVO Nº 239, DE
17 DE DEZEMBRO D~ 1991
Ap rova o texto do Acordo sobre Prevenção,
Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido
e ao Tráfico Il ícito de Entorpecentes e de Substâncias Psic:otrõricas, assinado com a República do Paragua ;, em Brasília. a 29 de março de 1998.
.. . . . . .
. . . . . .. .. . .. . . .. ,.. . . .... .... ............. . .
,

n l. EI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

._- --- -_._-- -- 13
3 -- uutros.

d) de competição;
e) de tração:
1 - caminhão-trator;

2 - trator de rodas ;
3 - trator de esteiras;
4 - trator misto.
f) especial;
g) de coleção

Institui o Código de Trânsito Brasileiro
U Presidente da República .
8

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
W I sanciono a segu inte lei:
. . . .. ... ... .......... ...... .. .. . .. . . ....... . . . . . . . .. ... ..... ... .. .. .. .
Art 96. Os veículos classific::lIn-se em:
I - quanto à traçã0.
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propução humana ;
d) de tração animal ;
e) reboque ou semi-reboqu e.
i! - quanto à espéci e

•

a) de passageiro:
1 - bicicleta ;
2 - cinclomotor;
3 - motoneta;
<1 - motocicleta ;
S - triciclo;
t.i - quadriciclo;
7 - automóvel;
R - microônibus:
9 - ônibus;
10 - bonde;
11 - reboque ou f9 m i -rehoQu ~:
12 - charrete .
b) de carga:
motoneta;
'! - motocicleta
1 -- triciclo;
<l - quadriciclo;
5 - caminhonete;
6 - caminhão;
7 - reboque ou semi -reboque ;
8 .- carroça;
d - carro de mão
1 -

c) misto:
1 - camioneta ;
:2 - utilitário;

...... .... ..... ..... .... "

. .. .

......... ..... ... . .... ......... .... ..... .... ...... .

111 - quanto à categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartiçõe:' co nsulares de carreira ou organismos intemacionais acreditados junto ao Governo brasileiro;
c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.
Art. 97. As características dos veículos, suas
es pecificações básicas, configuração e condições
essenciais para registro, licenciamento e circulação
serão estabelecidas pelo Contran, em função de
suas aplicações
. - , ....... ........ .... ... .... ... ..... ..... .. ....... ...

. .... .. .. ........... ....... .

Alt 165. Dirigir sob a influência de álcool, em
nível superior a seis decigramas por litro de sngu e,
ou de qualquer substância entorpecente ou que de·
termine dependência física ou psíquica:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão
do direito de dirigir;
Medida administrativa - retenção do veículo a
apresentação de condutor habilitado e recolhimento
de habilitação
Parágrafo único. A embriagez também poderá
ser apurada na forma do artigo 277 .

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF

RELATÓRIO
Da Comissão de C":Hlstituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n 2 105, de lSg6 (n 2 1.813, de
1991), que "Dispõe sobre ~ prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressâo do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins, e
dá outras providências".
Relator: Senador José Ignácio

1·+
I - Relatório

O projeto de lei sub examine, de autoria do
ilus tre Deputado Elias Murad , foi objeto de análise
por parte da Comissão Especial constituída na Câmara dos Deputados para apreciar as várias propostas leg islativas que dispunham sobre a Política Na ·
clonal de Drogas , diante da abrangência e da comple xidade do tema.
A referida Comissão, instalada em 22 de agos to de 1985, teve como Presidente o Deputado Laire
Rosado e como Re lator o Deputado Ursicino Queiroz Registre-se qlJe foram realizadas várias Audiênc ias Públicas, naquela oportunidade, com a presen ça de , além de entidades religiosas, profissionais en volvidos com a questão da prevenção do uso de drogas entorpecentes e da repressão ao tráfego.
Como resultado dos trabalhos, foi apresentado
um Substitutivo, que bu scou incorporar as idéias
mais positivas apontadas pelos projetos de lei
exaustivamente anal isad os, texto esse aperfeiçoado
e aprovado pelo Plenário daquele Casa em 10 de
dezembro de 1996.
Em 17 de dezembro de 1996, a propositu ra em
causa foi lida no Plenári o do Senado Federal e despachada à Comissão de Constituição de Justiça
para ex ame . Dando prosse guimento a essa fase
procedimental , fUI designado para relatar tão rel evante matéria em 26 de março do exercício em curso. Entretanto, o processado retornou à SecretariaGeral da Mesa, para refazimento do respectivo avulso e para anexaç ão de documentos, chegando às
minhas mãos para análise em 9 de junho de 1997.
Assim sendo, nos exatos termos do artigo 134
do Regimento Comum, cabe agora ao Senado Federal como Casa Revisora, através desta Comissão,
apreciar o projeto enfocado.
É o relatório.

" - Voto do Relator

o presente

projeto não merece qualquer reparo quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade. Visa, quanto ao mérito, a resolver
um dos mais graves problemas que enfrenta o mundo, que é, sem dúvida, o incremento do abuso de
drogas.
Destaca-se que este problema apresenta duas
faces muito nitidas e de alta perversidade: de um
lado, a toxicodependência que permeia o tecido social, desagregando a solidariedade humana e a vida
familiar, com aceleração do índice da criminalidade
violenta; e, de outro lado , a sinistra ação de indivíduos e de grupos que fomentam o vício, sustentam
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o crime organizado transnacional, desmoralizam governos e se mantêm imunes à repressão.
Não sem razão, a Assembléia Geral da ONU,
na Resolução S-17-2, de 23 de fevereiro de 1990,
proclamou o período de 1991 a 2000 a "Década con tra o Abuso de Drogas·, lançando um Programa Global de Ações, com o objetivo de promover a cooperação internacional contra as atividades ilícitas de
produção. fornecimento , demanda, tráfico e distribuição de drogas e substâncias psicotrópicas.
São pontos básicos desse programa:
a) prevenção e redução do abuso de drogas ,
com o objetivo de eliminar a demanda ilícita;
b) tratamento, reabilitação e reintegração de
toxicodependentes;
c) controle do fornec imento de drogas e substâncias psicotrópicas, com erradicação da produção
e do processamento ilícitos;
d) supressão do tráfico ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas;
e) medidas contra os eleitos do dinheiro usado
no ou derivado do tráfico ilícito de drogas;e
f) fortalecimento dos sistemas legais nacional e
internacionais para cumprimento das metas estabelecidas.
Nesse contexto, o Brasil não pode ficar indiferente , pois é um dos países mais atingidos . A legislação vigente , adotada em 1976, não mais se revela
adequada aos propósitos de uma moderna política
de entorpecentes. Faz-se mister a adoção de novos
instrumentos legais que, Informados pelas mais re centes conquistas internacionais nesse campo, aten dam efetivamente os reclamos da realidade nacional.
Tend o em vi sta esse objetivo , entendo que o
Projeto de Lei sob exame, oriundo da Câmara dos
Deputados, merece nosso especial exame, por se
tratar de um documento abrangente, atual e comprometido com as necessidades do País.
De destacar, em primeiro lugar, a ênfase que a
proposta dá à participação social na execução da
política nacional de entorpecentes, conclamando todas as pessoas nacionais ou estrangeiras, com domicílio ou sede no País , a colaborar na prevenção
do tráfico ilícito, do uso indevido e da produção de
substâncias entorpécentes e drogas afins. Com efeito, este é o caminho indicado, pois nenhuma política
pública poderá ter êxito se não contar com o reconhecimento e a colaboração da sociedade .
Outro ponto positivo é a preocupação, revelada
no projeto de privilegiar, antes das medidas repressi vas penais, a prevenção das atividades ilícitas, me-

•

.....

, ..,:.

15

diante rígidos controles administrativos. e o tratamento de tóxicodependentes, por meio de programas especiais de saúde e de assistência social extensiva aos familiares.
No campo penal, a proposta supera a etema
disGuss~ descriminalização/criminalização das condutas·te.ndentes ao mero consumo.
Sem descriminalizar tais condutas - visão a
meu ver correta, pois é impossível combater o tráfico
ilícito, sem a contenção da demanda de entorpecentes -, situa-as em campos bem distirlfos: 'Bealça a
pessoa do toxicodependente, como indMduo necessitado de tratamento acima de tudo, eªdo denominado ·usário· que, sem revelar depe~a química, precisa muito mais de medidas eç1tJCâtivas que
de encarceramento.
Estabelece, na esteira dos maiS · modernos
princípios da política criminal - que s<fpreconiza
a
- ..
prisão para crimes graves e para cri~0S 'socialmente perigosos -, a aplicação de mêdi:~ ' educati
vas ao infrator, não custodiais, como a{âifVertência,
a prestação de serviço à comunidade .~~;a:restrição
de direitos.
..
. ~~1.~"
Tr?,z à luz o regramento das situ~' intermediárias, do tráfico dE: pequena monta Eftlê-'traficantes
circunstanciais - às ve~e~ mais vítimas.que criminosos -, fornecendo elementos ao juiz Parcl. aplicar penas mais proporcionais à ação delitu~-_ podendo
até mesmo reduzi-Ia aquém do mínimo. - .
;.J::; ' 0 C;:1',t e à c,iiõ;inalidade que pOderiamos denominar profissional, a proposta se alinha. à tendência internacional de melhor tipificar as · cOMutas criminais vigentes e de criar I'}ovas figuras delituosas,
de modo a alcançar a criminal idade organizada, punindo com maior rigor seus participantes'e, em espec,a:, seus dirigentes.
Também na esteira da preocupação intemacional, prevê severa punição à lavagem dos. recursos
oriundos de tráfico ilícito, nas suas mais diversas formas, bem como institui figura especial.de receptação.
Merece destaque a atenção que a proposta dedica às condutas qualificadas, criando causasespeciais de aumento de pena, sobretudo em $ituações
graves como a utilização de incapazes corrioobjeto
ou para a prática das ações delituosas, a autoriade
crimes por parte de pessoas responsáveis pelócombate ao .abuso de droga, pela educação de jovens ou
pelo tratamento de toxicodependentes.
.
A .experiência tem nos mostrado, no entanto,
que o s~c:esso de alterações legislativas de tamanha
profun~.dade no campo penal depende, -fundamentalmer\~~, .da reestruturação da investigação criminal
e do ptqcesso.
~ -
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o projeto enfrenta bem essa realidade.
Ao lado de instrumentos de agilização da investigação criminal .. e da celeridade do proCesso,
prevê especial prQteção aos denominados ·usuários·, concedendo-lhes o benefício do segredo de
justiça, a possibilidade da remissão, sem necessidade de processo, ou asua suspensão.
Coibe-se a divulgação, pelos meios de comunicação, dos atos policiais relacionados com a investigação criminal, bem como dos valores de drogas
apreendidas de modo a preservar o princípio da inocência e a não incentivar o crime.
De capital importância, a meu juízo, para o êxito da apuração criminal, especialmente no- combate
ao grande tráfico ilícito, é a prev~ão da ação controlada da polícia, mediante autorização judiciàl,bem
como da possibilidde de acesso,. também por ordem
judicial, a dados sigilosos
. Outro meio para conferir eficácia à investigação e à instrução criminais é o ·iAcelltfvo à co1aboração de partícipes,livrandO-Os do proce$SO penal, da
aplicação da pena, ou beneficianoo,..:os com redução
· da reprimenda penal, conforméo·:nfVet·de suacomri~ ·
buição para evitar a infração minqrar seus efeitos ou
possibilitar a condenação de comparsas.
A título :de efeito da condenação, a ' proposta
· estabelece mediante altamente .Salutar~ de confISCO
dos bens apreendidos em decorrência do tráfico ilícito e do perdimento de bens auferidos ou adquiridos
por meio da a,tividade criminosa.
E, finalmente, o projeto proclama o interesse
:brasileiro de participar ativamente do combate ao
.abuso dê'drogas e ao tráfico ilícito, mediante <> estabelecimento de regras muito claras .de cooperação
internacional.
.
· . Por essa visão resumida, creio ser possível
mostrar aos ilustres Pares e à Sociedade as linhas
mestras da Política pÚblica que se pretende implementar no trato da questão das drogas, com as
quais estou de pleno acordo, por sua atUalidade e
pela compete.nte adequação dos · princípios internacionalmente aceitos à rE!álidade nacional.
... Não se · visl~mbra; 'Por ou~ro lado, ·quaisquer
- óbices ã própóslçã6, eiS que se trata, efetivamente,
· de matéria resérvadaà ' lei federal, ·pois, rios termos
do art. 22,"1, da Lei Maior, cabe à União dispor, também, sobre matéria penal e processual
Nessas condições, à luz do exposto, votamos
pela aprovação do Projeto de lei da Câmara nº 105,
de 1996 (nº 1.813, de 1991; na Casa de Origem).
Sala da Comissão,
; Presidente Relator.
Publicadõ'no Diárjo do Senado Federal, de 7.10.98 .

--------------------~~~--~~--~~~~~-----

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do :Senádo Federal"- Brasília - DF
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SENADO FEDERAL

•

EMENDAS (de plenário) OFERECIDAS AO PROJETO DE
LEI DA CÂMARA N° 105, DE 1996 (No 1.873/91, NA
ORIGEM), QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO, O
IRA I AMENIO, A FISCALIZAÇÂO, O CONTROLE E A
REPRESSÃO DO TRÁFICO ILÍCITO E DO USO INDEVIDO
DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS (TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 154, DE 1997).

EMENDA N° 2-PLEN

•

Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
Art. 14 . Promover, fundar, financiar, comandar, partIcIpar ou
prestar colaboração, direta ou indiretamente, ainda que como infonnante, de
grupo, organização, ou associação de mais de três pessoas que, atuando em
conjunto, vise a praticar, reiteradamente ou não, algum dos crimes previstos
nesta Lei.

Pena - reclusão, de 6 a 15 anos, e pagamento de cem a
quatrocentos dias-multa.
Parágrafo único - Se a participação ou colaboração for de menor
importância, o juiz poderá diminuir a pena de um a dois terços.

,
•

JUSTIFICAÇÃO
A pena a ser fixada ao mentor intelectual - aquele que sabidamente
nunca lida diretamente com a droga, mas por seu turno, é quem engendra,
articula e possibilita a eclosão de inúmeros delitos - não deve ser inferior à que
se estipula para a figura do art. 12.
Caberá ao magistrado julgar a partIcIpação ou colaboração de
menor importância, evitando, com isto, que estas condutas tenham uma pena
muito rigorosa. A adequação típica a esta situação dependerá das provas
carreadas nos autos, possibilitando ao magistrado a aplicação da sanção
pertmente.

Sala das Sessões. 16 de outubro de 1998

~-á<~a~dcl
Senadora EMILIA FERNANDES (PDT-RS)

EMENDA N° 3 - PLEN

Dê-se ao § 3 0 do art. 26 a seguinte redação:
Art. 26 ... ... .. .... .. .. .................... ............ .. .... ............... ................. ..... .

§ 3° O usuário surpreendido com substância entorpecente destinada
a consumo pessoal será conduzido à autoridade policial para prestar depoimento
e após o cadastramento, imediatamente liberado, mediante termo de
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo.
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JUSTIFICAÇÃO

o

usuário deve comprometer-se a comparecer para prestar as
infonnações necessárias ao andamento do processo .

Sala das Sessões. 16 de outubro de 1998

•

Senadora E

(A Comissão de Co nstituição, Justiça e Cidadania)

Puhllcadas no Diário do Senado Fed eral. de 17-1 0-98
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 587, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas ~ 2 e
3, de Plenário oferecidas ao Projeto de
Lei da Câmara n~ 105, de 1996 (n2 1.873,
de 1991, na Casa de origem), que -dispõe
sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins, e dá outras providências·, e ao Projeto de lei do Senado
n~ 154, de 1997, de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, que -dispõe sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização,
o controle e a repressão à produção, ao
uso indevido e ao tráfico ilícito de substãncias entorpecentes e de drogas que
causem dependência física ou psíquica,
e dá outras providências". (Tramitando
em conjunto, nos termos do Requerimento n!! 571, de 1997).
Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
No prazo regimental destinado ao recebimento
de emendas de Plenário ao PLC nº 105/96 e ao PLS
nº 154/97, a Exma. Sra. Senadora Emília Fernandes
apresentou duas emendas à primeira proposição.
Emenda nº2
Consoante a Emenda nº 2, oferecida ao art.
14, os atos de promover, fundar, financiar, coman-

dar, participar ou prestar colaboração, direta ou indiretamente, ainda que como informante, com vistas
à prática de quaisquer dos crimes relacionados à
produção - plantio, tráfico, extração, compra, venda, troca, preparo ou uso de substâncias entorpecentes - sujeitaria os autores a penas pecuniárias
de até quatrocentos dias-multa, e reclusão, de seis a
quinze anos.
Nas razões justificadoras da emenda ao art.
14, a ilustre autora argumenta que a pena prevista
nesse artigo é aplicável também ao mentor intelectual do delito, e por isso não pode ser inferior à prevista no art 12 (reclusão, de três a quinze anos). Argumenta ainda que o magistrado, só após examinadas as provas, é que deve decidir sobre a gradação
da pena.
Emenda n2 3
Essa emenda preconiza ao § 3º do art. 26 o
aditamento da condição de que o usuário surpreendido com substância entorpecente destinada a consumo pessoal não apenas será conduzido à autoridade policial para prestar depoimento e ser cadastrado, seguindo-se a liberação, mas também que firme o compromisso, mediante termo, de comparecer
a todos os atos do processo.

11- Voto
A argumentação justificadora da Emenda nº 2
ao PLC nº 105, de 1996, deixa de considerar que
o art. 14 congrega vários tipos penais,e a gradação da sanção será definida pelo grau de partici-
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pação do agente, em estreita sintonia com o art.
29 do Código Penal. Nos termos da emenda, até
mesmo o ato participativo mínimo sujeitaria o
agente à pena máxima imposta (quinze anos de
reclusão).
Convém levar em conta, também, que o ato de
promover ou fundar grupo evidencia apenas o ânimo
de delinqüir; se examinados isoladamente, isto é,
não considerada a ação criminosa que posteriormente venha a ocorrer, ver-se-á que esses atos estão ainda muito próximos da fase de cogitação (cogitatio), não sendo possível afirmar-se, nessa fase, se
de fato haverá a prática de um delito, e em que grau
de paticipação se enquandrará o agente. Essa condição é que orienta a previsão mínima da pena em
três anos.
Por outro lado, veja-se, no mesmo dispositivo,
que o ato de financiar grupo de deliqüentes se reveste de muito maior gravidade, pois pode já não envolver apenas a cogitação, mas ultrapassar essa
fase e alcançar a da própria ação, embora não exista a definição do tipo penal do crime que ainda será
perpetrado.
Ao retirar-se do art. 14 a graduação punitiva,
para substituí-Ia por uma faixa elástica de sanção,
que vai de seis a quinze anos, conforme proposto na
emenda, sujeitar-se-ia o mero informante à mesma
possibilidade punitiva do fabricante ou traficante
de entorpecentes. Nesses casos, não obstante o
evidente absurdo o magistrado não estaria descumprindo a lei se aplicasse ao informante a pena
máxima de quinze anos de reclusão, e, noutro processo ou circunstância, a mínima, de três, ao mentor
do crime.

A Emenda nº 2 ao PLC nº 105; de 1996, mos:; igualmente desnecesária quando se considera
á .., :.!nição mais grave, de um quarto até a metade,
prevista no art. 20, aos mentores dos delitos relacionados a entorpecentes. Significa dizer que os crimes
de maior potencial ofensivo, entre os quais o de engendrar, como mentor intelectual, pode, pela associação de dispositivos, alcançar o máximo de 22
anos e meio de reclusão.

AS rqzões expendidas recomendam a rejeição
da Emenda nº 2 ao PLC nº 105, de 1996.
A Emenda nº 3 ao PLC nº 105, de 1996, é
expletiva e a sua rejeição é recomendada pelos
próprios dispositivos subseqüentes ao art. 26 em especial o art. 31 _, que dispõem sobre os
procedimentos posteriores à colheita do depoimento do usuário. A simples previsão de instauração do inquérito policial, inicial do processo, já assegura que este último, se procedente a denúncia, será devidamente formado e trará consigo imposições específicas, inclusive as relativas a prazos e ao comparecimento do indiciado aos atos judiciais.

e

Sala da Comissão, 11 de novembro de 1998.
Bernardo Cabral, Presidente - Romeu
Tuma, Relator - Roberto Requião - José Fogaça
- Roberto Freire - Romero Rucá - Josaphat Marinho - Leonel Paiva - Pedro Simon - José Eduardo Dutra ..: José Bianco.
Publicado DO Diário do Senado Federal de 2)-))-98
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SENADO FEDERAL
PARECER
N° 1.236~ DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n° 105, de 1996 (n°
1.873/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso
indevido de entorpecentes e drogas afins, e dá
outras providências; e sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 154, de 1997, de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a prevenção,
o tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão à produção, ao uso indev;do e ao
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e de
drogas que causem dependência jisica ou
psíquica, e dá outras providências, que tramitam
em conjunto (em audiência, nos termos do
Requerimento nO 594, de 1998).
RELATOR: Senador RICARDO SANTOS
,

1- RELATORIO

O trabalho que ora apresentamos aos nossos ilustres Pares é o
resultado da soma de esforços de pessoas com vasto conhecimento sobre o
assunto. notável boa vontade e profundo senso humanitário.

~----------------------------------------------------------------------------~ .#_ I

2
Inicialmente, dê-se relevo ' contribuição prestada pelo ilustre
Deputado Elias Murad, médico, sensÍV(i à questão da fabricação, tráfico e
consumo de substâncias entorpecentes, que teve o mérito de estruturar o Projeto
de Lei da Câmara nO105 , de 1996.
F oi o projeto original do Deputado Elias Murad que estruturou e
deu lastro ao aperfeiçoamento que se seguiu, provindo, então, da sociedade
brasileira. por vertentes variadas.
Essa colaboração de diversas entidades, e do próprio corpo soCial
brasileiro, deve-se ao trabalho do nobre Senador Romeu Tuma, que provocou a
manifestação da Magistratura, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados
do Brasil, e logrou obter sugestões da Secretaria Nacional Antidrogas, da Polícia
Federal, de Conselhos de Juristas Católicos dos Estados do Sul do Brasil e de
pensadores pertencentes a correntes variadas, entidades de natureza filantrópica,
médica e de assistência social, enfim, de todos aqueles que têm interesse no
tema e mostram-se solidários e empenhados em que o Congresso Nacional
alcance o melhor texto de lei, de eficácia plena, assentado na realidade.
De grande valia, igualmente, é o trabalho do nobre Senador Lúcio
Alcântara, que apresentou substitutivo ao projeto original com o objetivo de
oferecer tratamento social, e não criminológico, ao dependente de substâncias
ilícitas, e, de certa forma, inverteu a filosofia maniqueísta, traçada há mais de
vinte anos por intermédio da Lei 6.368, de 1976. Foi o Senador Lúcio Alcântara
que procurou conhecer as reivindicações das entidades antes referidas e,
principalmente, buscou associar os interesses manifestados por diversas fontes,
por mais que se apresentassem discrepantes.
De fato - há que se registrar - , tratando-se de tema que envolve
filosofias nem sempre harmônicas, conquanto todas, ao fim, sejam de interesse
para o tema, não se poderia prestigiar ou fazer transcender qualquer delas senão
consultando, primeiramente, o próprio interesse dos usuários, por sua condição
de doentes sociais.
Assim, é mister declarar, não podem ser assentadas, integral e
pacificamente, todas as vertentes. Há segmentos que cobram do Estado resposta
processual imediata. Contrariamente a esses, há os que desejam que o mesmo
Estado manifeste-se mais lentamente, mas com maior certeza. Grupos há que
pedem o sobrestamento do processo judicial até que o dependente se recupere
inteiramente e seja inserido no processo econômico produtivo; outros, em
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oposição àqueles, pretendem o arquivamento dos autos e a redução do enfoque
sobre a saúde do dependente.
Diante desse quadro, em que muitos outros interesses são
legitimamente debatidos, cada um por suas próprias razões e circunstâncias,
quando o tema esteve sob a relatoria do eminente Senador Artur da Távola, o
Senado Federal, por mediação da Comissão de Educação, houve por bem
realizar audiência pública para aferir a intensidade de cada um desses valores.
Por isso, ressalte-se a elevada contribuição que prestou ao assunto a
iniciativa do ilustre Senador Artur da Távola, ao abrir as portas da Comissão de
Educação à manifestação dos que, em seu labor diário, defendem posições
legais, jurisprudenciais e doutrinárias, a respeito da fabricação, do tráfico ~ do
consumo de substâncias ilícitas, e de seus consectários processuais, econômicos
e SOCIaIS.

A iniciativa trouxe a esta Casa, para a audiência pública que se
realizou em novembro do ano 2000, a D~ Tânia Maria Monteiro, assessora da
Secretaria Nacional Antidrogas, que, naquele ato, representou o General Alberto
Mendes Cardoso - Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional - , o
Dr. Ney Moura Telles, advogado e professor do Uniceub, o Df. Luiz Matias
Flach, advogado e ex-Presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, o Df.
Paulo Teixeira, Coordenador do Programa Nacional de Doenças Transmissíveis
do Ministério da Saúde, a Professora Maria José Siqueira, educadora de São
Paulo, e o Deputado Luiz Piauhylino.

•

Os debates confrrmaram as manifestações dos ilustres Senadores,
de que está desatualizada a Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, que
disciplina a produção e o consumo de drogas. Neste quarto de século de vigência
da lei - restou claro - a população brasileira passou de cento e dez milhões
para cento e setenta milhões de pessoas, aumento que representou mais de 54%
(cinqüenta e quatro porcento) da população de 1976. E o número de usuários
dependentes acompanhou, proporcionalmente, esse percentual.
Portanto, não se pode mais aplicar, simplesmente, a privação de
liberdade a todos os que consomem drogas, sem analisar melhor as razões desse
consumo e sem estabelecer políticas consistentes para conter o tráfico. A seguir
a velha norma de 1976, teríamos hoje que aprisionar milhões de pessoas,
quaisquer que fossem as conseqüências dessas prisões, sem distinguir o enfermo
s,o,cial do facínora que trafica drogas e as usa para romper as últimas barreiras
.'

4
morais e para alcançar a total ausência de limites, praticanda contra menores,
contra a família e contra a sociedade brasileira.
,

E necessário se opere a revisão da nonna vetusta, para que o
ordenamento jurídico efetivamente acompanhe os novos valores da sociedade,
discernindo a dependência toxicológica do agente a merecer tratamento e, em
oposição, aplicando
severas penas aos seus adversários, que são o produtor e o
,
traficante. E necessário que se entregue à sociedade nonna nova, para que haja
maior gradação dos tratamentos e das penas, e, enfim, das respostas a serem
dadas pelo Estado, sem o simplismo de apoiar-se em dois dispositivos da nonna
ultrapassada, como atualmente o faz em relação aos arts. 12 e 16 da Lei nO 6.
368, de 1976.
'
Considerem-se, também, além da superação da Lei nO6.368/76, as
alterações supervenientes à estrutura do sistema de repressão à produção e
tráfico de substâncias ilícitas. Exemplo dessa alteração é o texto da Medida
Provisória nO 1.669, de 1998, que transferiu o Fundo de Prevenção, Recuperação
e de Combate ao Abuso de Drogas - Funcab, de que tratam as Leis nOs 7.560, de
19 de dezembro de 1986, e 8.764, de 20 de dezembro de 1993 , do Ministério da
Justiça para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da
República (Medida Provisória n° 1.669/98, arts. 2° e 3°).
Essa iniciativa do Poder Executivo, por força de conseqüência,
operou a transferência das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos
envolvidos, confonne se depreende do texto do art. 5° da referida Medida
Provisória nO 1.669/98, cuja republicação mais recente deu-se com a }.1P nO
2.088-39, de 26 de abril de 2001.
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A edição da Medida Provisória n° 1.669/98, e do Decreto nO
2.632/98, alteraram as atividades de prevenção, repressão ao tráfico ilícito, uso
indevido e produção não-autorizada de substâncias entorpecentes e de drogas
que causem dependência fisica ou psíquica, assim como a atividade de
recuperação de dependentes, de que trata a Lei n° 6.368, de 1976, que passaram
à competência da Secretaria Nacional Antidrogas-Senad, da Casa Militar da
Presidência da República.
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De par com as alterações de ordens fi.mcional e orçamentária,
decorrentes de nonnas específicas, no interregno compreendido entre o início
dos
debates sobre a produção e o consumo de drogas ilícitas, em 1996, e a
, .
presente data, fatos relevantes passaram a exigir a reformulação do tema de
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modo diverso, com a admissibilidade das perspectivas de saúde e de educação, e
não mais sob o prisma exclusivamente jurídico. Essa nova condição enseja, por
fim, a apresentação de substitutivo, em que se reúnam as propostas compatíveis,
e se promovam as alterações estruturais e conceituais exigidas pelo tema e
identificadas nas críticas, sugestões e debates em audiência pública. Vejamos as
seguintes razões justificadoras desse substitutivo:
a) a 3 de junho de 1998, foi aprovado na Comissão , de
Constituição, Justiça e Cidadania, parecer com subseqüente remessa para a
Presidência desta Casa, de onde retornou a compatibilização do art. 19 com o
art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que entrara em vigor (Lei nO 9.503 , de
23 de setembro de 1997).
-

o

Código de Trânsito dispõe no seu art. 165 sobre as penas
aplicáveis ao condutor de veículo sob influência de álcool, recomendando-se por
isso a compatibilização do dispositivo com o art. 19 dos projetos de lei
. , .
antltoxlCOS;
b) a dosimetria das penas, nas propostas antecedentes, carecia de
revisão para que o ordenamento jurídico não se ressentisse com a diferença entre
as sanções previstas, V.g., para o crime de homicídio, que mais repugna à
sociedade que o do consumo de substância ilícita (art. 14 do Substitutivo a
seguir);
c) a terminologia dos projetos precedentes foi amplamente
discutida.
Ilustram-no os vocábulos induzir, instigar, influenciar,
caracterizadores dos tipos penais específicos, assim como a questão das
associações criminosas, da co-autoria e da participação do agente do delito. Da
mesma forma, discutiram-se tennos como pena, sanção, medida de segurança,
ou simplesmente medida, como respostas do Estado ao comportamento não
admitido (arts. 15, 18,20 e 21 do Substitutivo).
d) foram revistos os casos de bis in idem, compreendidos nas
revzsoes com causa de aumento de pena, na reincidência e nos maus
antecedentes do agente. Essas hipóteses, no texto do Substitutivo adiante
oferecido, foram afastados para que seu texto esteja em harmonia com a
Constituição Federal (art. 23 do Substitutivo);
..
e) reviu-se também a constitucionalidade de vocábulos, como o
_\ ilustra o indulto, não autorizado pela Constituição Federal (art. 5°, inciso XVIII),

•
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que vinha figurando ao lado de anistia e graça, e que, por isso, no Substitutivo,
foi excluído (art. 24);

f) discutiu-se a plea bargaining, para, ao fim, dar-lhe consonância
com a previsão da Lei nO 9.080, de 19 de julho de 1995. Para isso, considerou-se
que a delação dos partícipes e co-autores gera bons frutos , como foi
demonstrado na Itália, na campanha judiciária que desmontou organizações
mafiosas (art. 32, § 2°, do Substitutivo);
g) a infiltração de policiais nas organizações criminosas também
veio a debate, e foi mantido no Substitutivo, com as alterações pertinentes. A
infiltração não deve seguir o argumento de que o desbaratamento de quadrillias
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põe em risco o policial, que muitas vezes se encontra na contingência de não
reagir ao delito. O que se deve observar é a efetiva produção de prova que o
policial infiltrado permite, o que tem levado à reclusão dos envolvidos no crime
(art. 33, inciso I, do Substitutivo);
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h) ao acolher as sugestões ofertadas, por emendas, pelo Senador
Lúcio Alcântara, substituiu-se o vocábulo acusado, por indiciado (art. 35),
porque a fase processual inicial deve ser observada, e só depois de se reunirem
os indícios procede-se à acusação. Substituiu-se também a palam depoimintos
por declarações, por considerar-se que o dispositivo se refere ao usuário não
traficante, sujeito a procedimento especial (art. 36). Procedeu-se ainda, no
mesmo dispositivo, à supressão da palavra determinação (art. 36, § 2°), sob o
argumento de que a autoridade policial só determinará qualquer medida se a
julgar apropriada, e não por obrigação desvinculada das circunstâncias. No art.
7°, substituiu-se a expressão inspeção judicial por inspeção administrativa,
porque a Secretaria Nacional Antidrogas não integra o Poder Judiciário e, por
isso, não poderia fazer inspeção daquela natureza;
i) acolhendo, ainda, entre outras, as sugestões contidas nas emendas
ofertadas pelo Senador Lúcio Alcântara, restringiu-se aos arts. 14 a 18 a
previsão contida no art. 15, equivocadamente dirigida a toda a lei, e operou-se a
inclusão dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes (nomenclatura que ainda se
mantém, a despeito das modificações que se verificaram na Secretaria Nacional
Antidrogas) - art. 6°, § 3° do Substitutivo;

~
.'

j) foi alterado, igualmente, o dispositivo que permitia o julgamento
,revelia do acusado que deixasse de comparecer à audiência sem motivo
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justificado. Das discussões na audiência pública surgiu a clareza, a recomendar,
nos casos de revelia, remissão à Lei nO 9.271 , de 1996, norma legal muito
aplaudida no meio acadêmico como um dos grandes avanços na legislação penal
brasileira e que mantém o princípio constitucional da ampla defesa, sem
prejudicar, por outro lado, o andamento do processo e a entrega da prestação
jurisdicional (art. 38, § 1°, do Substitutivo);
k) alterou-se também o dispositivo que prevê a intimação dos
órgãos interessados na alienação dos bens apreendidos, para incluir a Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad (art. 46, § 6° do Substitutivo).
1) A Emenda de nO 10, de autoria do ilustre Senador Geraldo
Cândido, trata de alterar o art. 3°, para que a norma em elaboração inclua
proibição à mídia, no que tange a bebidas alcoólicas, e outras, no que conceme à
propaganda e venda. Essa emenda deve ser rejeitada, porque não se insere no
contexto da moldura legal pretendida, que é a de substâncias ilícitas.

•

A Emenda n° 11, também de autoria do Senador Geraldo Cândido,
quer a divulgação de dados estatísticos atualizados sobre situações e fatos
danosos decorrentes do uso de substâncias entorpecentes, lícitas ou não. Essa
emenda deve ser rejeitada porque os procedimentos de controle e estatísticas são
de competência da SENAD, conforme já dispõe o art. 5°, combinado com o art.
54, que dispõe sobre os limites à divulgação, como forma de não estimular o
consumo, e o art. 57, que prevê a regulamentação em noventa dias, dando-se
oportunidade a que a própria SENAD promova os detalhamentos das práticas a
serem desenvolvidas. Assim, manifestamo-nos pelo não acolhimento das
Emendas nOs 10 e 11, por não se coadunarem com a perspectiva da proposta prevenção de drogas ilícitas (e não de drogas lícitas) e divulgação limitada (e
não ilimitada), entre órgãos diretamente relacionados com o controle de drogas.
m) A Emenda nO 12 há de ser acatada porque destina-se a
aperfeiçoar o texto, mantendo a expressão "substância entorpecente ou droga
que cause dependência física ou psíquica", expressão essa que é fruto dos
debates em audiência pública, realizada na Comissão de Educação, e que
expurga impropriedades que tomariam proibidas outras substâncias, de uso
regular.
,

o exame do mérito recomendou a alteração de muitos outros pontos
'

contidos nas propostas precedentes. Assim, foram revistos, e alterados, para

•

•

8
constar do Substitutivo adiante apresentado, a expressão vender culposam. "te,
inaceitável porque a vontade do agente do delito é subjacente á venda, nâ se
admitindo ao mesmo tempo, de um lado a culpa, que é condição involuntária, e
de outro, a própria vontade, pois seria flagrante a antinomia. Ou há a
manifestação da vontade do agente do delito, e nesse caso, o dolo, ou haverá a
sua imprevisibilidade, e nesse caso a culpa. Ninguém vende com culpa, mas
vende porque está deliberado a vender. Se o objeto da venda é ilícito, a venda
será dolosa, e não culposa.

o
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Acolhendo sugestões de diversas procedências, repelimos também. a
hipótese de dependência por caso fortuito ouforça maior, porque força ma:or é
condição legal que está associada a eventos da natureza (Código Civil, art.
1.058), o que torna improvável possa alguém depender de drogas ilícitas em
razão de eventos da natureza. Tampouco alguém utiliza drogas casualmente: o
fará sob coação ou indução, ou, mais comum, por vontade própria. Conforme já
foi dito, em ambos as hipóteses, os tipos penais devem ser descritos com maior
exatidão, porque a responsabilidade não pode ser atribuída ao acaso.

III-VOTO

Sob o pálio das razões aduzidas, reiteramos o mérito das
contribuições antes mencionadas, capazes de propiciar a convergência do tema e
a sua unificação em proposta substitutiva que atenda às reivindicações dos
diversos segmentos sociais, aos que prestam assistência aos usuários de drogas e
aos operadores do Direito.
Desta forma, com base nas considerações expendidas,
manifestamo-nos, no mérito, pelo acolhimento de parte das sugestões oferecidas
pelas entidades e doutas personalidades já mencionadas, para o conseqüente
aperfeiçoamento da matéria, do que resultam, em razão do número de alterações
e de suas dimensões, a rejeição do PLS nO 154/97 e a aprovação do PLC nO
105, de 1996, na forma do seguinte SUBSTITUTIVO.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 105 (SUBSTITUTIVO), DE 1996
(DO EXMO. SR. SENADOR RICARDO SANTOS)

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União Federal,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regula as operações e ações
relacionadas aos produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência fisica ou psíquica.

,

,

•

Art. 2° E dever de todas as pessoas, fisicas ou juridicas, nacionais
ou estrangeiras com domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da
produção, do tráfico ou uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas
que causem dependência fisica ou psíquica.

§ 1° A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar
com os preceitos desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios
ou subvenções, ou autorização de funcionamento, pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e suas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações, sob pena de responsabilidade da
autoridade concedente.

-

§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão
estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas fisicas e jurídicas que
colaborarem na prevenção da produção, do tráfico e do uso de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.

•

•

Art. 3° Para os fms desta Lei, são considerados ilícitos os produtos,
as substâncias ou as drogas que causem dependência fisica ou psíquica,
especificados em lei e tratados internacionais firmados pelo Brasil, e outros,
relacionados periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde.

§ 10 Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de
produtos, substâncias ou drogas que causem dependência fisica ou psíquica e
que dependam de prescrição médica.
§ 20 Sempre que as circunstâncias o eXIgrrem, será revista a
especificação a que se refere o caput, com inclusão ou exclusão de produtos,
substâncias ou drogas que causem dependência fisica ou psíquica.
,

Art. 4° E facultado à União celebrar convênios com os Estados,
com o Distrito Federal e com os Municípios, e com entidades públicas e
privadas, além de organismos estrangeiros, visando à prevenção, ao tratamento,
à fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso indevido de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e
orçamentários, o disposto no art. 47.

Parágrafo único. Entre as medidas de prevençao inclui-se a
orientação escolar nos três graus de ensino.
Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e
alfandegárias organizarão e manterão estatísticas, registros e demais informes
das respectivas atividades relacionadas com a prevenção, a fiscalização, o
controle e a repressão de que trata esta Lei, e remeterão, mensalmente, à
Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e aos Conselhos Estaduais e
Municipais de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Antidrogas
CONAD elaborar relatórios global e anuais e, anualmente, remetê-los ao órgão
internacional de controle de entorpecentes.
'

Art. 6° É facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, ao
Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades
policiais requisitar às autoridades sanitárias a realização de inspeção em
empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de
ensino, ou congêneres, assim como nos serviços médicos e farmacêuticos que
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11
produzirem, venderem, comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência fisica ou
,
.
pSlqUlca.
§ 1° A autoridade requisitante pode designar técnico especializado
para assistir à inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas
ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência fisica ou
psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as contenham, incumbe ao juízo
perante o qual tramite o feito:
I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação,
sejam lacradas suas instalações;
11 -, ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urgente
adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das
substâncias ilícitas, drogas ou especialidades farmacêuticas arrecadadas;

111 - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para ,acompanhar o
feito.

<

•

§ 3° A alienação, em hasta pública, de drogas, especialidades
fannacêuticas ou substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes
da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, dos Conselhos Estaduais de
Entorpecentes e do Ministério Público.

§ 4° O restante do produto não arrematado será, ato continuo à hasta
pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença das autoridades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades
fannacêuticas ou substâncias ilícitas, só podem participar pessoas jurídicas
regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica que
comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.

Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades
fannacêuticas ou substâncias ilícitas, para comprovar a destinação declarada,
estão sujeitos à inspeção da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e do
Ministério Público.
-'
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CAPITULO II
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO
Seção I
Da Prevenção e da Erradicação

Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na
condição "original, dos quais possam ser extraídos produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, especificados pelo
órgão competente do Ministério da Saúde.
§ 1° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a
colheita dos vegetais referidos no caput, em local predeterminado,
exclusivamente para frns medicinais ou científicos, sujeitos à fiscalização e à
cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.

§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades
policiais mediante prévia autorização judicial, ouvido o Ministério Público e
cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD.
§ 3° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem
a prévia autorização judicial, ser destruídas por determinação do delegado de
polícia da circunscrição, que imediatamente comunicará a ocorrência e as razões
da medida às autoridades e órgãos previstos no § 2°, e registrará a localização,
extensão do plantio e demais informações destinadas a promover a
responsabilização.
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§ 4° A destruição de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
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causem dependência física ou psíquica será feita por incineração e somente Rode
ser realizada após lavratura do auto de levantamento das condições encontradas,
com a delimitação do local e a apreensão de substâncias necessárias ao exame
de corpo de delito .

~~
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§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação,
observar-se-á, no que couber, o disposto no Decreto n° 2.661 , de 08 de julho de
1998, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA.
,
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§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com
cautela, para não causar ao meio ambiente dano além do necessário.

§ 7° A autoridade que descumprir o preceito do § 6° sujeitar-se-á às
sanções administrativas da Lei n° 9.605 , de 1998, após apuração em processo
administrati vo.

§ 8° As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão
expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, mediante
o procedimento judicial adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do
proprietário que não esteja na posse direta.
,

ti

Art. 9° E indispensável a licença prévia da autoridade sanitária
para produzir, extrair, fabricar, transfonnar, preparar, possuir, manter em
depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer,
vender ~ comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, produto,
substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, ou
produto químico destinado à sua preparação, observadas as demais exigências
legais.
,

Parágrafo único. E dispensada a exigência prevista neste artigo
para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de
acordo com os preceitos legais e regulamentares;
II - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena
quantidade, a ser definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde,
destinado a uso medicinal, científico ou doméstico.

Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas
de ensino, saúde, justiça, militar e policial, ou de entidade social, religibsa,
cultural, recreativa, desportiva, beneficente e representativas da mídia, das
comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais profissionalizantes, das
associações assistenciais, das instituições financeiras , dos clubes de serviço e
dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas
responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico e uso de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
,
.
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§ 1° As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou
privadas, implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e
uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência fisica
ou psíquica em seus respectivos locais de trabalho, incluindo campanhas e
ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2° São medidas de prevenção referidas no caput as que visem,
entre outros objetivos, os seguintes:
I - evitar mensagens alarmistas;
II - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;
~

'"

TIl - promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e
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ética;
IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio,
orientação e supervisão de professores e alunos;

~..J

.311.

V - manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes
e de orientação de seus familiares.

Seção 11
Do Tratamento

Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas ou que causem dependência fisica ou psíquic~ relacionados p,:-'Jo
Ministério da Saúde, fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, observado o disposto nos arts. 4° e 47,
desenvolverão programas de tratamento do usuário de substâncias ou , drQgas
ilícitas ou que causem dependência fisica ou psíquica.

§ 10 O tratamento do dependente ou do usuário será feito de forma
multiprofissional e, sempre que possível, com a assistência de sua família.
§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem
~. redução dos danos sociais e à saúde.

--------------------------------------------------------------------~
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§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de
reinserção do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas
no mercado de trabalho, encaminhados por órgão oficial, poderão receber
beneficios previstos no § 2° do art. 2° e no art. 47.

§ 4° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou
particulares, que receberem dependentes ou usuários para tratamento,
encaminharão ao Conselho Nacional Antidrogas - CONAD, até o dia dez de
cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no mês anterior, com a indicação
do código da doença, segundo a classificação aprovada pela Organização
Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.

§ 5° No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem
judicial, será feita comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do
paciente ao juízo competente, se este o determinar.

Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à
Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD os óbitos decorrentes do uso de
produto, substância ou droga ilícita.

,

CAPITULO IH
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 14. Importar, exportar, remeter, traficar ilicitamente, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar a
consumo e oferecer, ainda que gratuitamente, produto, substância ou droga
ilícita que cause dependência fisica ou psíquica, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -

reclusão, de três a quinze anos, e multa.

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe
à venda ou oferece, ainda que gratuitamente, . fornece, tem em depósito,
transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima, insumo ou produto químico
déstinado à preparação de produto, substância ou droga ilícita ou que cause

16
dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao
consumo direto ou à preparação de produtos, substâncias ou drogas,
relacionadas como ilícitas pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
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III - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com detenninação legal ou regulamentar,
medicamentos, solventes, inal antes , inebriantes ou produtos que os contenham,
de uso não autorizado pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
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IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração,
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, para tráfico ou depósito de produto, substância ou droga ilícita.

§ 2° Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar produto, substância
ou droga ilícita, bem assim contribuir, efetiva e diretamente, para incentivar ou
difundir o uso indevido ou o tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena - reclusão, de três a cinco anos, e multa.
Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou
associação de três ou mais pessoas que, atuando em conjunto, pratiquem,
reiteradamente ou não, algum dos crimes previstos nos arts. 14 a 18 desta Lei:
Pena -

reclusão, de oito a quinze anos, e multa.

Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a
qualquer título, guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo,
aparelho ou instrumento, ciente de que se destina à produção ou fabricação ilícita
de produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica:
Pena -

reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como
informante, ou apoiar grupo, organização ou associação responsável por crimes
previstos nos arts. 14, 15 e 16 desta Lei:
Pena -

-'

reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Art. 18. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores

~ - ~
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provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de produtos, substâncias ou
droQ:as
ilícitas:
.....
Pena -

reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 10 Influenciar, induzir ou instigar terceiro a receber ou ocultar, de
boa-fé, bem ou valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga
ilícita:
Pena -

reclusão, de um a dois anos, e multa.

.
§ 2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilícito de
produto, substância ou droga ilícita, que, pela desproporção entre o valor e o
preço, ou pela condição da pessoa que o oferece, deva presumir ter sido obtido
por meio ilícito:
Pena -

reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista,
farmacêutico ou outro profissional da área de saúde~ produto, substância ou
droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, em dose ~videntemente
superior à necessária, ou em desacordo com determinagão legal ~ ou
reQ:ulamentar:
.....
Penas e medidas aplicáveis -

as previstas no art. 21.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho
F ederal da categoria profissional a que pertença o agente.

Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer
consigo, para consumo pessoal, em pequena quantidade, a ser definida pelo
perito. produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquicé4
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis -

as previstas no art. 21.

§ 1° O agente do delito previsto nos arts. 19 e 20, salvo se houver
concurso com os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será processado e
j ulgado na forma do art. 60 e seguintes da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de
1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte Criminal.
,
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§ 2° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos
neste artigo, e sob igual procedimento, incorre quem cede, eventualmente, sem
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, maior de dezoito anos,
produto, substância ou droga ilícita, para juntos a consumirem.
§ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto
neste artigo, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de detenninar-se de acordo com esse entendimento, em razão
de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 4° Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de
perícia oficial, que ele, à época do delito previsto nesse artigo, apresentava as
condições prescritas no parágrafo anterior, determinará, ato contínuo, na própria
sentença absolutória, o seu encaminhamento para o tratamento devido.

Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;

II - internação e tratamento para usuários e dependentes de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas, em regime ambulatorial ou em
estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
III - comparecimento a programa de reeducação, curso ou
atendimento psicológico.
IV - suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer
espécie de veículo;

v - cassação de licença para dirigir veículos;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - multa;
VIII - interdição judicial;
IX - suspensão da licença para exercer função ou profissão.

-
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§ 1° Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente
ou não, o juiz considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de
autodeterminação do agente, a sua periculosidade e os fatores referidos no
art.
25.
,
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§ 2° Para detenninar se a droga destinava-se a uso pessoal e fonnar
sua convicção, no âmbito de sua competência, o juiz, ou a autoridade policial,
considerará todas as circunstâncias e, se necessário, detenninará a realização de
exame de dependência toxicológica e outras perícias.

Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - ,
após ter consumido produto, substância ou droga relacionados como ilícitos pelo
órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena - apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva e
multa, sem prejuízo de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza
náutica ou aérea do veículo.

Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 são
aumentadas de um sexto a um terço, se:
I - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância,
droga ilícita ou produto apreendidos, as circunstâncias do fato evidenciarem o
envolvimento do agente com o tráfico ilícito organizado, nacional ou
internacional.
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ou
se desempenhar missão de educação, guarda ou vigilância;
IH - a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de dezoito
anos, ou que tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade
de discernimento ou de autodetenninação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de
tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, ~m
estabelecimento penal, militar ou policial, em transporte público, ou em locais
onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas, educativas ou
sociais, ou nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou
emprego de arma;
VI - o agente obteve ou procura obter compensação econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos
\ para mais de três pessoas;
,

.

•

20
VIII - o agente portava mais de uma modalidade de produto,
substância ou droga ilícita.

Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça os crimes
previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 desta Lei .
...
'""
'i;

§ 1° A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts.

<»

14, 15, 16, 17 e 18 terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em
caso de extrema e comprovada necessidade.
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§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17
e 18 terão pelo menos a primeira terça parte cumprida integralmente em regime
fechado.

o
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Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código
Penal, o j uiz apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos
produtos, das substâncias óu das drogas ilícitas apreendidos, o local ou as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão,
a conduta e os antecedentes do agente, podendo, justificadamente, reduzir a pena
de um sexto a um terço.
Art. 26. O dependente ou usuário de produto, substância ou droga
ilícita que, em razão da prática de qualquer infração pena' se encontrar em
cumprimento de pena privativa de liberdade ou medida de se ...rrança poderá ser
submetido a tratamento em ambulatório interno do sistema penitenciário
respectIvo.

Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os ambulatórios, o
tratamento será realizado na rede de saúde pública.

CAPÍTULO IV
DOPROCED~ENTOPENAL
,

Seção Unica
Do procedimento comum

-,

Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes
definidos nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se,
subsidiariamente, as disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal
e da Lei de Execução Penal.

•
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Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial, no
prazo de vinte e quatro horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendolhe cópia do auto lavrado.
§ 10 Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e
estabelecimento da autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de
constatação da natureza e quantidade do produto, da substância ou da droga
ilícita, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea, escolhida,
preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 20 O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo
anterior não ficará impedido de participar da elaboração do laudo defrnitivo.

Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de
quinze dias, se o indiciado estiver preso, e de trinta dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser
duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as
circunstâncias do fato e justificará as razões que a levaram à classificação do
delito, com indicação da quantidade e natureza do produto, da substância ou da
droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente.
Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os autos do inquérito
policial serão remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de
diligências complementares destinadas a esclarecer o fato.

Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão
juntados aos autos até o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e
julgamento.
Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério
Público ou o defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o
arquivamento do inquérito ou o seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do
fato, à personalidade do indiciado, à insignificância de sua participação no crime,
ou à condição de que o agente, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de
entender
o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse
, .
.\ entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.

.
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§ 1° A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do
processo, também poderá se basear em qualquer das condições previstas no art.
386 do Código de Processo Penal.
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda
decorrer de acordo entre o Ministério Público e o indiciado que,
espontaneamente, revelar a existência de organização criminosa, permitindo a
prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do produto, da
substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo,
contribuir para os interesses da Justiça.

§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação,
eficaz, dos demais integrantes da quadrilha, grupo~ organização ou bando, ou da
localização do produto, substância ou droga ilícita, o juiz, por proposta do
representante do Ministério Público, ao proferir a sentença, poderá deixar de
aplicar a pena, ou reduzi-la, de um sexto a dois terços, justificando a sua
decisão.

Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos
crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei nO 9.034,
de 3 de maio de 1995, mediante autorização judicial, e ouvido o representante
do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou
bandos, com o objetivo de colher informações sobre operações /ilícitas
desenvolvidas no âmbito dessas associações;
II - a não-atuação policial sobre os portadores de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou
nele transitem, com a finalidade de, em colaboração ou não com outros países,
identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico
e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, a autorização será
concedida, desde que:
a) sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos
agentes do delito ou de colaboradores;
'""
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b) as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito
ofereçam garantia contra a fuga dos suspeitos ou de extravio dos produtos,
substâncias ou drogas ilícitas transportadas .
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Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos
investigatórios previstos no art. 33, o Ministério Público e a autoridade policial
poderão requerer à al!toridade judicial, havendo indícios suficientes da prática
cnmmosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias,
patrimoniais e fmanceiras;
11 - a colocação, sob vigilância, por periodo determinado, de contas
bancárias;
111 - o acesso, por período
informatizados das instituições financeiras;

determinado,

aos

sistemas

IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por
período determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no
Capítulo 11 da Lei nO '9 .034, de 3 de maio de 1995.

Parágrafo único. Nos delitos de que trata esta Lei, o flagrante
estende-se a até 72 (setenta e duas) horas.

Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do
indiciado, para a garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
. -

Art. 36. O usuário encontrado com pequena quantidade de
substância ou droga ilícita, ou que cause dependência fisica ou psíquica,
destinada a consumo pessoal (art. 20), ou o agente do delito previsto no art. 19,
se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar concurso com os crimes
previstos nos arts. 14,15,16,17 e 18, será conduzido à autoridade policial para
prestar declarações.
§ 1° A declaração será tomada pela autoridade policial em, no
máximo, quatro horas, a contar da chegada do usuário à delegacia policial e, no
mesmo período, examinada a natureza e quantidade do produto ou substância.

§ 2° Concluídos os procedimentos policiais, o usuário será
submetido a exame de corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial
entender conveniente, e em seguida liberado.

§ 3° Constitui falta disciplinar a desobediência por parte da
aútoridade policial, quanto à liberação do usuário.
-'

•
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CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, dar-se-á
vista ao Ministério Público para, no prazo de dez dias, adotar uma das seguintes
providências :
I - requerer o arquivamento;
II - requisitar as diligências que entender necessárias;
III - oferecer denúncia, arrolar até cinco testemunhas e requerer as
demais provas que entender pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penal contra os
agentes ou partícipes de delitos.

§ 10 Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do
Ministério Público, mediante fundamentação, os autos serão conclusos à
autoridade judiciária.
§ 2° A autoridade judiciária que discordar das razões do
representante do Ministério Público para o arquivamento do inquérito fará
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante decisão
fundamentada.

;;!;
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§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará
outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou, se entender incabível
a denúncia, ratificará a proposta de arquivamento, que, nesse caso, não poderá
ser recusada pela autoridade judiciária.
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Art. 38. Oferecida a denúncia, o JUIZ, em vinte e quatro horas,
ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo
de dez dias, contados da data da juntada do mandato aos autos ou da primeira
publicação do edital de citação, e designará dia e hora para o interrogatório, que
se realizará dentro dos trinta dias seguintes, se o réu estiver solto, ou em cinco
dias, se preso.
§ lONa resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o acusado
poderá
argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer
, .
.'
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documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas.

§ 2° As exceções serão processadas em apartado, nos tennos dos
arts. 95 a 113 do Código de Processo Penal.
§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará
defensor para oferecê-la em dez dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de
nomeaçao.

§ 4° Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de cinco dias para
manifestar-se o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá
decisão.

§ 5° Se entender imprescindível, o juiz detenninará a realização de
diligências, com prazo máximo de dez dias.

§ 6° Aplica-se o disposto na Lei 9.271, de 1996, ao processo em que
o acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ':1to
processual, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo
Penal, a denúncia também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual
ou condição para o exercício da ação penal;
II - não houver justa causa para a acusação.

Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a
audiência de instrução e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, do
Ministério Público e, se for o caso, do assistente.
Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o
interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra,
sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do
acusado, pelo prazo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.

Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a
causa, o juiz ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de dez
Oias, proferir a sentença.
-\
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Art. 42. O juiz, observado o disposto no art. 77 do Código Penal e
as disposições contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério
Público, determinar a suspensão do processo, com a adoção de uma das medidas
previstas no art. 21 desta Lei.
§ 1° O juiz poderá determinar, além de medidas previstas no art. 2 1,
a sujeição do réu a tratamento médico ou psicológico, ou a internação em
estabelecimento clínico ou hospitalar adequado.
§ 2° Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou mais das
medidas previstas no art. 2 1, ou ao tratamento recomendado, submeter-se-á à
pena privativa de liberdade, cumulada ou não com penas restritivas de direitos.

Art. 43. O réu condenado por infração dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18
não poderá apelar sem recolher-se à prisão.
Art. 44. O juiz, a requerimento do representante do Ministério
Público ou da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro
horas, pode decretar, no curso do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro
ou a indisponibilidade do produto de crime. 0U de quaiquer bem ou valor 'que
constitua proveito auferido pelo agente com a prática dos crimes previstos nos
arts . 14, 15, 16, 17 e 18.

Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução criminal,
ou ao interessado, em incidente específico, provar a origem lícita dos bens,
produtos, direitos e valores referidos neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou
valores serão suspensas, se a ação penal não for iniciada no prazo de cento e
oitenta dias, contados da data do oferecimento da denúncia.
§ 1° O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido
sem o comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito.
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à
conservação do produto ou bens e a guarda de valores.

,
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CAPÍTULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA
Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros
meios de transporte, os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de
qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após
a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária,
excetuadas as annas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.

§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de
qualquer dos bens mencionados neste artigo, para sua conservação, poderá a
autoridade deles fazer uso.
§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre
dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial
que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente
a
,
intimação do Ministério Público.

§ 3° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a
conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a
compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito, com cópias
autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em
conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao
juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens
apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Secretaria
Nacional Antidrogas - SENAD, indicar para serem colocados sob uso e custódia
da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas
operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.

§ 5° Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos
nos §§ 1° e 4°, o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os
demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e
informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram.
,
.\

'

§ 6° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será

---- - - ---------------------------~
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autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da
ação penal principal.

...

§ 7° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos
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ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo
decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, intimará a
União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e o
interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de cinco dias.

.3a..

§ 8° Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o
respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e
determinará sejam alienados em leilão.

§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a qU2 ·'tia
apurada, a União será intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento,
caução equivalente àquele montante e os valores depositados nos termos do § 2°,
em certificados de emissão do Tesouro Nacional, com características a serem
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas SENAD
solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional a emissão dos certificados a que se
refere o parágrafo anterior.

§ 11. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos
para a União, por depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.

FUNAD,

§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra
as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas
- SENAD, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e
com organismos orientados para a prevenção, repressão e o tratamento de
usuários ou dependentes, com vistas à liberação de equipamentos e de recursos
por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de combate ao
tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas ou que causem dependência fisica ou psíquica.
,

'

Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o
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perdimento dos bens ou valores apreendidos, seqüestrados ou declarados
indisponíveis e sobre o levantamento da caução.
§ 1° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se
refere o § 8° do art. 46 serão resgatados pelo seu valor de face , e os recursos para
o respectivo pagamento providos pelo Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD.
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação
orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 8° do art. 46.

§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
mencionados nos §§ 2° e 3° do art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional
providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.
§ 4° A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD poderá fmnar
convênios de cooperação, a fim de promover a imediata alienação de bens não
leiloados, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União.
Seção 11
Da Perda da Nacionalidade

Art. 49. E efeito da condenação perder o naturalizado, condenado
~

,

<

por infração aos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a nacionalidade brasileira.

Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença
condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão
da naturalização.
,

Art. 50. E passível de expulsão, na forma da legislação específica,
o estrangeiro que comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15, 16, 17 e
18, tão logo cumprida a condenação imposta, salvo se o interesse nacional
recomendar a expulsão imediata.
,

CAPITULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Art. 51. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os
bons costumes, o Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção
das Nações Unidas de 1988 contra o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
e , às drogas que causem dependência física ou psíquica de entorpecentes,
\ prestará cooperação a outros países, sem ônus, quando solicitado a:
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I - colaborar na produção de provas;
II - realizar exame de objetos e lugares;

III - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
V - prestar outras formas de colaboração permitidas pela legislação

em

VlgOr.

§ 10 A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério
da Justiça, via Departamento de Polícia Federal, que a remeterá, quando
necessário, à apreciação do Poder Judiciário para decidir a seu respeito, ou a
encaminhará à autoridade competente.
§ 2° São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;

III - a descrição sumária do procedimento em curso no país
solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação,
quando for o caso.

Art. 52. Para a consecução dos frns fixados nesta Lei, será
instituído e mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio
rápido e seguro de informações sobre o tráfico de produtos, substâncias e drogas
ilícitas que causem dependência fisica ou psíquica com órgãos congêneres de
outros países.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas
judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu
defensor ou do representante do Ministério Público .
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Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores
atribuídos a drogas e equipamentos apreendidos.
,
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Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as
testemunhas dos crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser
identificadas.
Art. 56. O processo e o julgamento dos crimes previstos no art. 14,
15,16,17,18 e 19, se caracterizado ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.

Parágrafo único. Se o lugar em que tiverem sido praticados for
município que não seja sede de vara da Justiça Federal, o processo e o
julgamento referidos no caput caberão à Justiça Estadual, com interveniência do
Ministério Público respectivo, com recurso para o Tribunal Regional Federal
da
,
.
. clrcunscnçao.
Art. 57. Esta Lei será regulamentada em 90 (noventa) dias.
Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Ficam revogados a Lei nO6.368, de 21 de outubro de 1976,
e o art. l° da Lei nO 9.804, de 1999.
Sala das Sessões,

Senador Ricardo ,S antos, Relator
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ASSINAM O PARECER EM 16 DE
SENHORES SENADORES:

OUTUBRO

DE

2001 , OS

OO.PRESIDENTE EVENTUAL NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:
FREITAS NETO
01.RELATOR: RICARDO SANTOS
02.ÁLVARO DIAS
03.LUIZ PONTES
,
04.CARLOS PATROCINIO
OS.ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
06.JUVÊNCIO DA FONSECA
07.ROMEU TUMA
08.GERALDO CÂNDIDO
09.TEOTÔNIO VILELA
10.CASILDO MALDANER
l1.PEDRO PIVA
12.GERALDO ALTHOFF
13.EMÍLIA FERNANDES ,
14.FERNANDO MATUSALEM
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CO:MPLEMENT AÇÃO DO PARECER N° 1.236 , DE 2001 , da Comissão de
Educação, sobre as emendas apresentadas no âmbito daquela Comissão, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n° 105 , de 1996, e o Projeto de Lei do Senado n° 154,
de 1997, que tramitam em conjunto .
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RELATOR: Senador RICARDO SANTOS
,

1- RELATORIO
EMENDA N° 13
A Emenda nO 13
ao substitutivo ao PLS nO 105 , de 1996, dispõe :
"Dê-se a seguinte redação à Ementa do PLC nO 105, de 1996 (Substitutivo):
Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização , o controle e a repressão
à produção , ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência fi sica ou psíquica, e dá outras pro vidências. " Na
j ustificação , a autora da emenda esclarece ter em mira estabelecer critérios para
~ prevenção e o tratamento de dependentes e usuários".
-'

.
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EMENDA N° 14
A Emenda nO 14- " ao substitutivo ao PLS nO 105, de 1996, quer
dar ao art. 1° a seguinte redação: "Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da
União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regula as
operações e ações relacionadas aos produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência fisica ou psíquica."

EMENDA N° 15 A Emenda nO 15·
105/96 a seguinte redação:
"AI1t.

dispõe : "Dê-se ao § 3° do art. 17 do PLC nO

1~ ........... .............. ...................................... _........... .... ... ........ ...... . .

§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de
reinserção do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas no
mercado de trabalho, encaminhados por órgão oficial , poderão receber
beneficios previstos no § 2° do aI1t. ~o".

EMENDA N° 16·

/

A Emenda nO 16·
. ao substitutivo ao PLS nO 105/96, quer, para o
§ 1° do aI1t. 46, a seguinte redação : "Havendo possibilidade ou necessidade da
utilização de qualquer dos bens mencionados neste aI1tigo, para sua conservação
e sob sua responsabilidade, poderá a autoridade de polícia judiciária deles fazer
uso, mediante autorização judicial, observado, logo após a instauração da
competente ação penal, o disposto no § 4° deste artigo".

EMENDA N° 17 .
A Emenda nO17·

propõe ao § 4° do aI1t. 46 a seguinte redação:

"4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao
JUIZO competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens
apreendidos, excetuados aqueles que a União , por intermédio da Secretaria
Nacional Antidrogas - SENAD, indicar para serem colocados sob custódia e
uso de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos
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nas operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de drogas, ou
de instituições responsáveis por ações anti drogas ou por apoio a essas ações. "

EMENDA N° 18·
A Emenda nO 18ao substitutivo ao PLS n° 105, tem por escopo
alterar o art. 48, dando-lhe a seguinte redação:
" Art. 48 Ao proferir a sentença • de mérito, o juiz decidirá sobre o
perdimento do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado
indisponível e sobre o levantamento da caução.

§ 1° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se
refere o § 9° do art. 46 serão resgatados pelo seu valor de face , e os recursos
para o respectivo pagamento providos pelo Fundo Nacional Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro nacional fará constar dotação
orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
mencionados nos §§ 3° e 4° do art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional
providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.

§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados
nesta Lei e que não foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu
perdimento em favor da União, serão apropriados diretamente ao Fundo
Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete á Secretaria nacional Antidrogas - SENAD a
alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União.

§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD poderá firma
convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimentos ao estabelecido
no § 5 anterior.
,

lI-ANALISE
Ementa n° 13 ·

'~Dê-se

A Emenda nO 13ao substitutivo ao PLS nO 105 , de 1996, dispõe:
a seguinte redação à Ementa do PLC nO 105, de 1996 (Substitutivo):

-

I

I
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"Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o control e e
a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas que causem dependência fisica ou psíquica, e dá outras providências."
Ao justificar a alteração da ementa, a ilustre autora da emenda
esclarece ter por objetivo o estabelecimento de critérios para a prevenção e o
tratamento de dependentes e usuários.
Na verdade a alteração proposta vai além, pois critérios já existem
no texto do substitutivo e, se acolhida, o dispositivo de incidência da emenda
passaria a dar enfoque também às drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, com
resultados duvidosos, pois ao invés de se discernir entre drogas lícitas e ilícitas,
que é a finalidade precípua da proposta, passar-se-ia a questionar a licitude da
produção e do uso de drogas lícitas.
Diante disso, qualquer destilaria de cidade do interior poderia,
repentinamente, ver-se proibida de produzir, pois já não se estaria cogitando do
disciplinamento das questões sobre drogas ilícitas.
Na mesma medida, o cigarro de palha, produzido em pequena escala
no interior do Brasil, poderia ser incriminado, ao lado de tantos outros produtos
de mesma natureza, que passariam não mais a ser identificados por órgãos
oficiais, mas estariam, então, submetidos ao alvedrio de proscrição e ao
subjetivismo de autoridades locais.
Com
essas
ponderações,
ACOLHIMENTO da Emenda nO 13-

manifestamo-nos

pelo

NAO

EMENDA N° 14 ·

A Emenda n° 14·
, ao substitutivo ao PLS nO 105 , de 1996, quer
dar ao art. 1° a seguinte redação: "Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da
União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regula as
operações e ações relacionadas aos produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência fisica ou psíquica."
A proposta contida na Emenda nO 14 é complementar à da Emenda
nO 13 , pois se aquela visa alterar a ementa, o faz em função desta, que tem por
objetivo retirar do art. 1° do substitutivo a referência expressa a drogas ilícitas,
deixando ali apenas e de modo vago, a referência a drogas.
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Essa condição deixaria de discernir drogas lícitas de ilícitas, no texto
da nonna em elaboração, e pelas mesmas razões que orientaram a Emenda n°
13, deve ser rejeitada, porquanto a produção, transporte e consumo de tabaco
e álcool, produzidos até mesmo em escala inexpressiva, e até individual ,
estarIam sujeitos às condições mesmas legais estabelecidas para o LSD -e a
,
cocama.
A incoerência da proposta avulta quando se considera que a própri a
droga (tabaco ou álcool ) é considerada lícita, mas a sua produção ou consumo.
nao.
Diante dessas razões, parece-nos que a EMENDA N° 14 NÃO
DEVE SER ACOLHIDA.

EMENDA N° 15 ·
A Emenda n° 15

, dispõe:

"Dê-se ao § 3° do art. I? do PLC nO105/96 a seguinte redação:
" Art. 12 ......... .... .. ... ....... .. ........ ..... .... ... .. ....... ...... .. ...... ........ ..... .... .. .. .... .. .

§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de
reinserção do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas no
mercado de trabalho, encaminhados por órgão oficial, poderão receber
beneficios previstos no § 2° do art. 2°".
Reitera a ilustre autora, nesta emenda, o princípio que omite a
natureza das drogas, se lícitas ou ilícitas, e faz referência apenas a drogas,. Essa
medida é a mesma que orientou as Emendas nOs 13 e 14, e tem em mira reunir,
num mesmo procedimento e nos mesmos dispositivos, o tratamento legal a ser
oferecido aos dependentes de drogas lícitas ou ilícitas.
Na verdade, nada haveria a obstar na proposta, não fosse o
direcionamento específico que o substitutivo faz às drogas ilícitas. Todo o seu
texto, que honrou os precedentes e contemplou as sugestões advindas da
sociedade, quer por intennédio da SENAD, quer por interveniência da
Magistratura, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, além
de grupos de Pensadores Católicos, entidades médicas, cientistas sociais, e
OUtros. A partir de audiência pública realizada na Comissão de Educação do
.1
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Senado, houve a decantação do tema e o seu direcionamento para drogas
ilícitas, exclusivamente.
Além disso, tramitam no Congresso pelo menos dez projeto s~
tratando especificamente de drogas lícitas, entre eles o PLC nO76, de 2001 ; os
PLS nOs 66, 434 e 1691 , todos de 1999 e os PLS nOs 2.617 e 3.509, arribos de
2000. Nessas propostas legislativas, são previstas condutas de reeducação,
tratamento, proibição de propaganda, campanhas de prevenção e outras medidas
educativas e preventivas. Todas direcionadas a drogas lícitas, com a
estruturação da norma direcionada para esse fim .
Conclusivamente, a respeito da Emenda nO15·
, parece-nos NÃO
DEVA SER ACOLHIDA, porque a mera justaposição da condição nela contida
seria fator de desorganização de todo o universo da proposta substitutiva,
construída para definir o papel do Poder Público na prevenção, tratamento,
fiscalização, controle e repressão à produção ao uso e ao tráfico ilícitos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde.

EMENDA N° 16·
A Emenda nO1.6 , ao substitutivo ao PLS nO 105/96, propõe ao §
1° do art. 46, a seguinte redação: "Havendo possibilidade ou necessidade da
utilização de qualquer dos bens mencionados neste artigo, para sua conservação
e sob sua responsabilidade, poderá a autoridade de polícia judiciária deles fazer
uso, mediante autorização judicial, observado, logo após a instauração da
competente ação penal, o disposto no § 4° deste artigo" .
A iniciativa da emenda é perfeitamente pertinente, porque definirá
o momento apropriado à adjudicação dos bens apreendidos, em favor da
autoridade judiciária, sem que se necessite chegar ao fim da ação judicial. Por
isso, deve ser ACOLHIDA.
Todavia, mantendo o mesmo sentido da Emenda n° 16cremos
que a melhor redação ser dada ao § 1° do art. 46 seria a seguir proposta, na
forma de subemenda:
"Art. 46 .............. .. ............. .......... ...... .......................... ....... ....... .......... .
,

'
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§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de
qualquer dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária
poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua
conservação, mediante autorização judicial, logo após a instauração da
competente ação penal, observado o disposto no § 4° deste artigo."

EMENDA N° 17 - A Emenda nO

J1

.

/

, propõe ao § 4° do art. 46 a seguinte redação:

"§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá
ao j uízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens
apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intennédio da Secretaria
Nacional Antidrogas - SENAD, indicar para serem colocados sob custódia e uso
de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas
operações de prevei1ção e repressão ao tráfico e uso indevidos de drogas, ou de
instituições responsáveis por ações anti drogas ou por apoio a essas ações."
A Emenda nO1T
tem por escopo carrear os bens, ou parte deles,
dentre os apreendidos, não apenas à autoridade policial e aos órgãos militares
ou de inteligência, mas também a instituições " responsáveis por ações
antidrogas ou por apoio a essas instituições".

Não há como concordar com a proposta, pois a v inculação dos bens
aos órgãos oficiais tem precisão nonnativa específica, nos limites da
competência e da responsabilidade de cada um desses órgãos participantes dos
programas de combate às drogas.

o mesmo,

porém, não se dirá de ONGs e outras instituições que,
por mais que integrem a luta contra as drogas, não terão a mesma vinculação
funcional e, portanto, estarão infensas à mesma responsabilidade. A medida
proposta na emenda, se aprovada, diluiria o controle dos bens apreendidos e
propiciaria condições a artifícios confiscatórios, sem a possibilidade de
recuperaçao patrimonial, além de distanciar a responsabilidade pela sua
custódia.
"'"
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Com amparo nessas
REJEI ÇÃO DA EMENDA N° 17·
.'

considerações,

manifestamo-nos

pela
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EMENDA N° 18A Emenda n°:1g , ao substitutivo ao PLS n° 105, tem por escopo
alterar o art. 48, dando-lhe a seguinte redação:
"Art. 48 Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o
?er?ime~to do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou de<;,larado
mdlspomvel e sobre o levantamento da caução.
\\

§ 1° No caso de levantamento da caução, os cenificados a que se
refere o § 9° do art. 46 serão resgatados pelo seu valor de face , e os recursos
para o respectivo pagamento providos pelo Fundo Nacional Antidrogas .
§ 2° A Secretaria do Tesouro nacional fará constar dotação
orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
mencionados nos §§ 3° e 4° do art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional
providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.

§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados
nesta Lei e que não foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu
perdimento em favor da União, serão apropriados diretamente ao Fundo
Nacional Antidrogas.

§ 5° Compete á Secretaria nacional Antidrogas - SENAD a
alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União.

§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD poderá firmar
convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimentos ao estabelecido
no § 5 anterior.
é oportuna e reordena as
A proposta contida na Emenda n° 18
referências numéricas de dispositivos, além de conferir maior clareza ao art. 48,
exceto no que tange ao § 3°, que, apresentando a mesma impropriedade anterior,
isto é, do texto original. faz menção apenas a dois parágrafos do art. 46.
Diante disso, manifestamo-nos pela APROVAÇÃO da Emenda 18, retificando, porém, por subemenda, § 3° do ano 48 , que deve referir-se a
todo o art. 46, pois tanto o seu caput quanto os parágrafos tratam do perdimento
do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível, e
não apenas os mencionados nos §§ 3° e 4°.
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lI-VOTO
Diante
das
Considerações
precedentes,
manifestamo-nos
FA VORA VELlvfENTE às Emendas nOs !L6~na forma de subemendas, visando
na primeira, à adequação da redação, e na segunda, para que o seu § 3°, refira-se
a todo o art. 46 do substitutivo, e não apenas aos §§ 3° e 4° daquele artigo'. '

Subemenda à Emenda n° 16-

o

§ l° do art. 46 do PLC nO 105, de 1996, (substitutivo), tem a

seguinte redação :
" Art. 46 .. ... ................................... .......... ..... ....... .. ........... .................. .

§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de qualquer
dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá
deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua
conservação, mediante autorização judicial, logo após a instauração da
competente ação penal, observado o disposto no § 4° deste artigo."
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Subemenda à Emenda nO 18·
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§ 3° do art. 48 do PLC nO 105, de 1996, (substitutivo), tem a

seguinte redação :
"Art. 48........................................................................ ... ............. .
. ... .... ... .. ... .. ... ... .. .. ... .. . ... .......... ... . . .... ... .... .. . . ... .. ... ...... ..... . ..... ... .. ... . .. .. .. .. ...... .. . .. ... .... . .. .. .. . .. . ... .
§ 30 No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
mencionados no art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o
cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los."

Subemenda de Redação n° LL9 ,
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação :

,

.'

.

"Art. 1O. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das
áreas de ensino. saúde, justiça, militar e policial, ou de entidade social.

•

•
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religiosa, cultural, recreativa, desportiva, beneficente e representativas
da mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições
fmanceiras, dos clubes de serviço e dos movimentos comunitários
organizados adotarão, no âmbito de suas responsabilidades, todas as medidas
necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, ou que causem dependência fisica ou psíquica.
"

A presente Subemenda decorre de compatibilização com a redação
de dispositivos anteriores.

"

.e
Subemenda de Redação nO \.2 O
D ê-se ao art. 11 a segu inte redação:

"Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, ou que causem dependência fisica ou psíquica,
relacionados pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às medidas previstas
neste Capítulo e Seção.

A presente Subemenda decorre de compatibilização com a redação
de dispositiv os anteriores.

Subemenda de Redacão n° 02.1.
>

.

"Art. 12. ... ..... .............. ...... ... ... .. .. ........... ..... .... .. .... .. ... .. ..... .... .......

§ 3° As empresas privadas que desenvo lverem programas de
reinserção, no mercado de trabalho, do dependente ou usuário de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem dependência
física ou psíq uica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber
beneficios a serem criados pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
,
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. . A prese~te Subemenda decorre de cO~9(ão com a redação/,

dI SpOSItIVOS antenores.
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, Presidente

, Relator

ASSINAM O PARECER EM 23 DE OUTUBRO
SENHORES SENADORES:

~

DE 2001 , OS

,

OO.VICE-PRESIDENTE
NO
EXERCICIO
MOREIRA MENDES
01.RELA TOR: RICARDO SANTOS

02.FREIT AS NETO
03.MARINA SILVA
04.FERNANDO MATUSALÉM
OS.NEY SUASSUNA
06.GERSON CAMATA
07.TEOTÔNIO VILELA FILHO
08.ROMEU TUMA
09.PEDRO PIV A
, .

DA

PRESIDÊNCIA:

10.ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
II.VALMIR
AMARAL
,
12.ALVARO DIAS
13.CASILDO MALDANER
- VIANA
14.TIAO
IS.GERALD CÂNDIDO
16.JOSÉ COELHO
17.ARLINDO PORTO
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EMENDA N~ 4-CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 105, DE 1996
:TEXTO CONSOLIDADO, A QUE SE REFERE O OFÍCIO
N~ CE/60/2001, DA COMIOOSSÃO DE EDUCAÇÃO)

Dispõe sobre a prevenção, o tratámento, a
fiscalização , o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência fisica ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇOES GERAIS
Art. 10 Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União Federal,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regula as operações e ações
relacionadas aos produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência fisica ou psíquica.
,
0

Art. 2 E dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais
ou estrangeiras com domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da
produção, do tráfico ou uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas
que causem dependência fisica ou psíquica.
§ 10 A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar
com os preceitos desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios
ou subvenções, ou autorização de funcionamento , pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e suas autarquias, empresas públic~s ,
sociedades de economia mista e fundações , sob pena de responsabilidade da
autoridade concedente.
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§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão
estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que
colaborarem na prevenção da produção, do tráfico e do uso de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.

Art. 3° Para os fms desta Lei, são considerados ilícitos os produtos,
as substâncias ou as drogas que causem dependência física ou psíquica,
especificados em lei e tratados internacionais firmados pelo Brasil, e outros,
relacionados periodicamente pelo órgão competente do Miaistério da Saúde.
§ 1° Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de
produtos, substâncias ou drogas que causem dependência física ou psíquica e
que dependam de prescrição médica.

§ 2° Sempre que as circunstâncias o eXIgIrem, será revista a
especificação a que se refere o caput, com inclusão ou exclusão de produtos,
substâncias ou drogas que causem dependência física ou psíquica.
,

Art. 4° E facultado à União celebrar convênios com os Estados,
com o Distrito Federal e com os Municípios, e com entidade~ públicas e
privadas, além de organismos estrangeiros, visando à prevenção, ao tratamento,
à fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso indevido de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e
orçamentários, o disposto no art. 47.
,...,

<

Parágrafo único. Entre as medidas de prevençao inclui-se a
orientação escolar nos três graus de ensino.

Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e
alfandegárias organizarão e manterão estatísticas, registros e demais informes
das respectivas atividades relacionadas com a prevenção, a fiscalização, o
controle e a repressão de que trata esta Lei, e remeterão, mensalmente, à
Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e aos Conselhos Estaduais e
Municipais de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Antidrogas
CONAD elaborar relatórios global e anuais e, anualmente, remetê-los ag ór.gão
internacional de controle de entorpecentes.
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Art. 6° É facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, ao
Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades
policiais requisitar às autoridades sanitárias a realização de inspeção em
empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de
ensino, ou congêneres, assim como nos serviços médicos e fannacêuticos que
produzirem, venderem, comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
,
.
pSlqUlca.

§ 1° A autoridade requisitante pode designar técnico especializado
para assistir à inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas
ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as contenham, incumbe ao juízo
perante o qual tramite o feito:
I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação,
sejam lacradas suas instalações;
H - ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urgente
adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das
substâncias ilícitas, drogas ou especialidades fannacêuticas arrecadadas;

•

IH - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o
•

feito.
§ 3° A alienação, em hasta pública, de drogas, especialidades
fannacêuticas ou substâncias ilícitas será realizada na presença de representarltes
da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, dos Conselhos Estaduais de
Entorpecentes e do Ministério Público.

§ 4° O restante do produto não arrematado será, ato contínuo à hasta
pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença das autoridades
referidas no parágrafo anterior.

Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades
fannacêuticas ou substâncias ilícitas, só podem participar pessoas jwidi_cas
regulannente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica que
.' comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.

-
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Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades
fannacêuticas ou substâncias ilícitas, para comprovar a destinação declarada,
estão sujeitos à inspeção da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e do
Ministério Público.

,

CAPITULO 11
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO
Seção I
Da Prevenção e da Erradicação

Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional , o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na
condição original, dos quais possam ser extraídos produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, especificados pelo
órgão competente do Ministério da Saúde.
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§ 1° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a
colheita dos vegetais referidos no caput, em local predetenninado,
exclusivamente para fins medicinais ou científicos, sujeitos à fiscalização e à
cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.
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§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades
policiais mediante prévia autorização judicial, ouvido o Ministério Público e
cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD.
§ 3° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem
a prévia autorização judicial, ser destruídas por detenninação do delegado de
polícia da circunscrição, que imediatamente comunicará a ocorrência e as razões
da medida às autoridades e órgãos previstos no § 2°, e registrará a localização,
extensão do plantio e demais infonnações destinadas a promover a
responsabilização.

§ 4° A destruição de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
causem dependência física ou psíquica será feita por incineração e somente pode
ser realizada após lavratura do auto de levantamento das condições encontradas,
,

'
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•
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com a delimitação do local e a apreensão de substâncias necessárias ao exame
de corpo de delito.

§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação,
observar-se-á, no que couber, o disposto no Decreto nO 2.661 , de 08 de julho de
1998, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA.

§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com
cautela, para não causar ao meio ambiente dano além do necessário.
§ 7° A autoridade que descumprir o preceito do § 6° sujeitar-se-á às
sanções administrativas da Lei nO 9.605, de 1998, após apuração em processo
administrativo.

§ 8° As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão
expropriadas, confonne o disposto no art. 243 da Constituição Federal, mediante
o procedimento judicial adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do
proprietário que não esteja na posse direta.
,

•

Art. 9° E indispensável a licença prévia da autoridade sanitária
para produzir, extrair, fabricar, transfonnar, preparar, possuir, manter em
depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer,
vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, produto,
substância ou droga ilícita que cause dependência fisica ou psíquica, ou
produto químico destinado à sua preparação, observadas as demais exigências
legais.
,

Parágrafo único. E dispensada a exigência prevista neste artigo
para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de
acordo com os preceitos legais e regulamentares;
11 - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena
quantidade, a ser definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde,
destinado a uso medicinal, científico ou doméstico.
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades d~ áreas
de ensino, saúde, justiça, militar e policial, ou de entidade social, religiosa,
.' cultural, recreativa, desportiva, beneficente e representativas da mídi~ das
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comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais profissionalizantes, das
associações assistenciais, das instituições financeiras , dos clubes de serviço e
dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas
responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao
uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem dependência
fisica ou psíquica.

§ 10 As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou
privadas, implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e
uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência fisica
ou psíquica em seus respectivos locais de trabalho, incluindo campanhas e
ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2 0 São medidas de prevenção referidas no caput as que visem,
entre outros objetivos, os seguintes:
I - evitar mensagens alannistas;
H - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;
,

.

IH - promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e

etlca;
IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio,
orientação e supervisão de professores e alunos;
V - manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes
e de orientação de seus familiares .
Seção 11
Do Tratamento

Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, ou que causem dependência física ou psíquica, relacionados pelo
Ministério da Saúde, fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, observado o disposto nos arts. 40 e 47,
desenvolverão programas de tratamento do usuário de substâncias ou drogas
ilícitas ou que causem dependência fisica ou psíquica.

§ 10 O tratamento do dependente ou do usuário será feito de fonna
rpultiprofissional e, sempre que possível, com a assistência de sua família. :
.'

-
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§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem
à redução dos danos sociais e à saúde.
§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de
reinserção no mercado de trabalho, do dependente ou ,usuário de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem dependência física ou psíquica,
encaminhados por órgão oficial, poderão receber benefícios a serem criados pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou
particulares, que receberem dependentes ou usuários para tratamento,
encaminharão ao Conselho Nacional Antidrogas - CONAD, até o dia dez de
cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no mês anterior, com a indicação
do código da doença, segundo a classificação aprovada pela Organização
Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.
§ 5° No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem
judicial, será feita comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do
paciente ao juízo competente, se este o determinar.

Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à
Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD os óbitos decorrentes do uso de
produto, substância ou droga ilícita.

CAPÍTULO 111
. DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 14. Importar, exportar, remeter, traficar ilicitamente, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar a
consumo e oferecer, ainda que gratuitamente, produto, substância ou droga
ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -

reclusão, de três a quinze anos, e multa.

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem :
,

'
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I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe
à venda ou oferece, ainda que gratuitamente, fornece, tem em depósito,
transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima, insumo ou produto químico
destinado à preparação de produto, substância ou droga ilícita ou que cause
dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com detenninação legal ou regulamentar;
o

fóZ

§i

H - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao
consumo direto ou à preparação de produtos, substâncias ou drogas,
relacionadas como ilícitas pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
IH - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
medicamentos, solventes, inalantes, inebriantes ou produtos que os contenham,
de uso não autorizado pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração,
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, para tráfico ou depósito de produto, substância ou droga ilícita.

§ 2° Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar produ~o , substância
ou droga ilícita, bem assim contribuir, efetiva e diretamente, parã incentivir ou
difundir o uso indevido ou o tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena - reclusão, de três a cinco anos, e multa.

Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou
associação de três ou mais pessoas que, atuando em conj unto, pratiquem,
reiteradamente ou não, algum dos crimes previstos nos arts. 14 a 18 desta Lei:
Pena -

reclusão, de oito a quinze anos, e multa.

Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a
qualquer título, guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo,
aparelho ou instrumento, ciente de que se destina à produção ou fabricação ilícita
de produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica:
Pena -

reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como
informante, ou apoiar grupo, organização ou associação responsável ppr crimes
previstos nos arts. 14, 15 e 16 desta Lei:
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Pena -

reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Art. 18. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou · indiretamente, do tráfico de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas:
Pena -

reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 10 Influenciar, induzir ou instigar terceiro a receber ou ocultar, de
boa-fé, bem ou valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga
ilícita:
Pena -

reclusão, de um a dois anos, e multa.

§ 2 0 Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilícito de
produto, substância ou droga ilícita, que, pela desproporção entre o valor e o
preço, ou pela condição da pessoa que o oferece, deva presumir ter sido obtido
por meio ilícito:
Pena -

reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista,
farmacêutico ou outro profissional da área de saúde, produto, substância ou
droga ilícita que cause dependência fisica ou psíquica, em dose evidentemente
superior à necessária, ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis -

as previstas no art. ') 1.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho
F ederal da categoria profissional a que pertença o agente.

Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer
consigo, para consumo pessoal, em pequena quantidade, a ser definida pelo
perito, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência fisica ou psíquica,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis -

as previstas no art. 2 1.

§ 10 O agente do delito previsto nos arts. 19 e 20, salvo se houver
concurso com os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será processado e
.'
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julgado na forma do art. 60 e seguintes da Lei nO 9.099, de 26 de setembro de
1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte Criminal.

§ 2° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos
neste artigo, e sob igual procedimento, incorre quem cede, eventualmente, sem
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, maior de dezoito anos,
produto, substância ou droga ilícita, para juntos a consumirem.
,

§ 3° E isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto
neste artigo, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão
de dependência grave, comprovada por peritos.

§ 4° Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de
perícia oficial, que ele, à época do delito previsto nesse artigo, apresentava as
condições prescritas no parágrafo anterior, determinará, ato contínuo, na própria
sentença absolutória, o seu encaminhamento para o tratamento devido.

Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - internação e tratamento para usuários e dependentes de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas, em regime ambulatorial ou em
estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
III - comparecimento a programa de reeducação, curso ou
atendimento psicológico.
IV - suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer
espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - multa;
VIII - interdição j udicial;
IX - suspensão da licença para exercer função ou profissão .

.'"

§ 1° Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente
Otl não, o juiz considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de
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autodeterminação do agente, a sua periculosidade e os fatores referidos no
art. 25.

§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a uso pessoal e formar
sua convicção, no âmbito de sua competência, o juiz, ou a autoridade policial,
considerará todas as circunstâncias e, se necessário, determinará a realização de
exame de dependência toxicológica e outras perícias.
Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96
da Lei nO 9.503 , de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - ,
após ter consumido produto, substância ou droga relacionados como ilícitos pelo
órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena - apreensão do veículo, cassação da habilitação -respectiva e
multa, sem prejuízo de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza
náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 são
aumentadas de um sexto a um terço, se:
I - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância,
droga ilícita ou produto apreendidos, as circunstâncias do fato evidenciarem o
envolvimento do agente com o tráfico ilícito organizado, nacional ou
internacional.
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ou
se desempenhar missão de educação, guarda ou vigilância;

In -

a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de dezoito
anos, ou que tenha, por qualquer motivo~ diminuída ou suprimida a capacidade
de discernimento ou de autodeterminação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de
tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, em
estabelecimento penal, militar ou policial, em transporte público, ou em locais
onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas, educativas ou
sociais, ou nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou
emprego de arma;
,

.

VI - o agente obteve ou procura obter compensação econômica;
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VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos
para mais de três pessoas;
VIII - o agente portava mais de uma modalidade de produto,
substância ou droga ilícita.
Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça os crimes
previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 desta Lei.
§ 1° A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts.
14, 15, 16, 17 e 18 terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em
caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts . 14, 15, 16, 17
e 18 terão pelo menos a primeira terça parte cumprida integralmente em regime
fechado.
Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código
Penal, o juiz apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos
produtos, das substâncias ou das drogas ilícitas apreendidos, o local ou as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão,
a conduta e os antecedentes do agente, podendo, justificadamente, reduzir a pena
de um sexto a um terço.
Art. 26. O dependente ou usuário de produto, substância ou droga
ilícita que, em razão da prática de qualquer infração penal, se encontrar em
cumprimento de pena privativa de liberdade ou medida de segurança poderá ser
submetido a tratamento em ambulatório interno do sistema penitenciário
respectivo.
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Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os ambulatórios, o
será realizado na rede de saúde pública.
,

CAPITULO IV
DO PROCEDTIMENTO PENAL
,

Seção Unica
Do procedimento comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes
definidos nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se,
_\

e
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subsidiariamente, as disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal
e da Lei de Execução Penal.

Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial, no
prazo de vinte e quatro horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendolhe cópia do auto lavrado.

§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e
estabelecimento da autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de
constatação da natureza e quantidade do produto, da substância ou da droga
ilícita, finnado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea, escolhida,
preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo
anterior não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.
Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de
quinze dias, se o indiciado estiver preso, e de trinta dias, quando solto.

•

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser
duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da autoridade potfcial.
~
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as
circunstâncias do fato e justificará as razões que a levaram à classificação do
delito, com indicação da quantidade e natureza do produto, da substância ou da
droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente.
Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os autos do: inquérito
policial serão remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de
diligências complementares destinadas a esclarecer o fato.

Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão
juntados aos autos até o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e
julgamento.
~blico

Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério
ou o defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o
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arquivamento do inquérito ou o seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do
fato , à personalidade do indiciado, à insignificância de sua participação no crime,
ou à condição de que o agente, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse
entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.

§ 10 A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do
processo, também poderá se basear em qualquer das condições previstas no art.
386 do Código de Processo Penal.
§ 20 O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda
decorrer de acordo entre o Ministério Público e o indiciado que,
espontaneamente, revelar a existência de organização criminosa, permitindo a
prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do produto, da
substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo,
contribuir para os interesses da Justiça.
§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação,
eficaz, dos demais integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da
localização do produto, substância ou droga ilícita, o juiz, por proposta do
representante do Ministério Público, ao proferir a sentença, poderá deixar de
aplicar a pena, ou reduzi-la, de um sexto a dois terços, justificando a sua
decisão .

Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos
crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei n° 9.034,
de 3 de maio de 1995, mediante autorização judicial, e ouvido o representante
do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou
bandos, com o objetivo de colher informações sobre operações iJícitas
desenvolvidas no âmbito dessas associações;
II - a não-atuação policial sobre os portadores de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou
nele transitem, com a finalidade de, em colaboração ou não com outros países,
identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico
e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso lI, a autorização será
éóncedida, desde que:

•

•
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a) sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos
agentes do delito ou de colaboradores;
b) as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito
ofereçam garantia contra a fuga dos suspeitos ou de extravio dos produtos,
substâncias ou drogas ilícitas transportadas.
Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos
investigatórios previstos no art. 33, o Ministério Público e a autoridade policial
poderão requerer à autoridade judicial, havendo indícios suficientes da prática
cnmmosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias,
patrimoniais e financeiras;
11 - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas
bancárias;
111
o acesso, por período
informatizados das instituições financeiras;

determinado,

aos

sistemas

IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por
período determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no
Capítulo 11 da Lei nO 9.034, de 3 de maio de 1995.

Parágrafo único. Nos delitos de que trata esta Lei, o flagrante
estende-se a até 72 (setenta e duas) horas.

Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do
indiciado, para a garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
Art. 36. O usuário encontrado com pequena quantidade de
substância ou droga ilícita, ou que cause dependência fisica ou psíquica,
destinada a consumo pessoal (art. 20), ou o agente do delito previsto no art. 19,
se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar concurso com os crimes
previstos nos arts. 14,15,16,17 e 18, será conduzido à autoridade policial para
prestar declarações.

§ 10 A declaração será tomada pela autoridade policial em, no
!l).áximo, quatro horas, a contar da chegada do usuário à delegacia policial e, no
.' mesmo período, examinada a natureza e quantidade do produto ou substância.
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§ 2° Concluídos os procedimentos policiais, o usuário será
submetido a exame de corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial
entender conveniente, e em seguida liberado .
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§ 3° Constitui falta disciplinar a desobediência por parte da
autoridade policial, quanto à liberação do usuário.
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CAPITULO V
DA INSTRUÇAO CRIMINAL
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Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, dar-se-á
vista ao Ministério Público para, no prazo de dez dias, adotar uma das seguintes _
providências:
I - requerer o arquivamento;
II - requisitar as diligências que entender necessárias;
III - oferecer denúncia, arrolar até cinco testemunhas e requerer as
demais provas que entender pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penal contra os
agentes ou partícipes de delitos.
§ 1° Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do
Ministério Público, mediante fundamentação, os autos serão conclusos à
autoridade judiciária.
§ 2° A autoridade judiciária que discordar das razões do
representante do Ministério Público para o arquivamento do inquérito fará

remessa dos autos
fundamentada.

ao Procurador-Geral de Justiça,

mediante

decisão

§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará
outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou, se entender incabível
a denúncia, ratificará a proposta de arquivamento, que, nesse caso, não poderá
ser recusada pela autoridade judiciária.

Art. 38. Oferecida a denúncia, o JUIZ, em vinte e quatro horas,
,'
.' ordenará a citação do acusado para responder à acusação~ por escrito, no prazo

e

•
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de dez dias, contados da data da juntada do mandato aos autos ou da primeira
publicação do edital de citação, e designará dia e hora para o interrogatório, que
se realizará dentro dos trinta dias seguintes, se o réu estiver solto, ou em cinco
dias, se preso.

§ lONa resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o acusado
poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas.

§ 2° As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos
arts. 95 a 113 do Código de Processo Penal.

§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o

nomeará
defensor para oferecê-la em dez dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de
nomeacao.
,
JUlZ

§ 4° Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de cinco dias para
manifestar-se o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá
decisão.

§ 5° Se entender imprescindível, o juiz determinará a realização de
diligências, com prazo máximo de dez dias.

§ 6° Aplica-se o disposto na Lei 9.271, de 1996, ao processo em que
o acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato
processual, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo
Penal, a denúncia também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual
ou condição para o exercício da ação penal;
II - não houver justa causa para a acusação.

Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a
audiência de instrução e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, do
Ministério Público e, se for o caso, do assistente.
,.
Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o
.' interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra,

•
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sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do
acusado, pelo prazo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.

Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a
causa, o juiz ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de dez
dias, proferir a sentença.
Art. 42. O juiz, observado o disposto no art. 77 do Código Penal e
as disposições contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério
Público, determinar a suspensão do processo, com a adoção de uma das medidas
previstas no art. 21 desta Lei.
§ 10 O juiz poderá determinar, além de medidas previstas no art. 21 ,
a sujeição do réu a tratamento médico ou psicológico, ou a internação em
estabelecimento clínico ou hospitalar adequado.
§ 20 Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou mais das
medidas previstas no art. 21, ou ao tratamento recomendado, submeter-se-á à
pena privativa de liberdade, cumulada ou não com penas restritivas de direitos.

Art. 43. O réu condenado por infração dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18
não poderá apelar sem recolher-se à prisão.
Art. 44. O juiz, a requerimento do representante do Ministério
Público ou da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro
horas, pode decretar, no curso do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro
ou a indisponibilidade do produto de crime, ou de qualquer bem ou valor que
constitua proveito auferido pelo agente com a prática dos crimes previstes nos
arts. 14, 15, 16, 17 e 18.

Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução criminal,
ou ao interessado, em incidente específico, provar a origem lícita dos bens,
produtos, direitos e valores referidos neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou
valores serão suspensas, se a ação penal não for iniciada no prazo de cento e
,oitenta dias, contados da data do oferecimento da denúncia.
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§ 1° O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido
sem o comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito.
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à
conservação do produto ou bens e a guarda de valores.
,

CAPITULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA
Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros
meios de transporte, os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de
qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após
a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária,
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.

§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de
qualquer dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária
poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua
conservação, mediante autorização judicial, logo após a instauração da
competente ação penal, observado o disposto no § 4° deste artigo.
§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre
dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial
que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a
intimação do Ministério Público.

§ 3° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a
conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a
compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito, com cópias
autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em
conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao
juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens
apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Secretaria
:Nacional Antidrogas - SENAD, indicar para serem colocados sob uso e custódia
.' da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas
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operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.

§ 5° Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos
nos §§ 1° e 4°, o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os
demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e
infonnações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram.
§ 6° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será
autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da
ação penal principal.
§ 7° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos
ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo
decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, intimará a
União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e o
interessado, este, se for o caso, por edital" com prazo de cinco dias.
§ 8° Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o
respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atrib4ido aos b~ns e
•
detenninará sejam alienados em leilão.

§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia
apurada, a União será intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento,
caução equivalente àquele montante e os valores depositaàos nos termos do § 2°,
em certificados de emissão do Tesouro Nacional, com características a serem
definidas em ato do Ministro de Esta o da Fazenda.
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§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD
solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional a emissão dos certificados a que se
refere o parágrafo anterior.
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§ 11. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos
para a União, por depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD,
apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.

§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra
as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
,

.'

.

Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas

•
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- SENAD, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e
com organismos orientados para a prevenção, repressão e o tratamento de
usuários ou dependentes, com vistas à liberação de equipamentos e de recursos
por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de combate ao
tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas ou que causem dependência fisica ou psíquica.

Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o
perdimento do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado
indisponível e sobre o levantamento da caução.

§ 1° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se
refere o § 9° do art. 46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para
o respectivo pagamento providos pelo Fundo Nacional Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro nacional fará constar dotação
orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.

§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
•

mencionados no art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o
cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los .

§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados
nesta Lei e que não foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu
perdimento em favor da União, serão apropriados diretamente ao Fundo
Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete á Secretaria nacional Antidrogas - SENAD a
alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União.
§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD poderá firmar
convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimentos ao estabelecido
no § 5 anterior.
Seção 11
Da Perda da Nacionalidade

Art. 49. É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado
por infração aos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a nacionalidade brasileira.

Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença
condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão
_\ da naturalização.
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Art. 50. E passível de expulsão, na forma da legislação específica,
o estrangeiro que comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15 , 16, 17 e
18, tão logo cumprida a condenação imposta, salvo se o interesse nacional
recomendar a expulsão imediata.
,

CAPITULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
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Art. 51. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os
bons costumes, o Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção
das Nações Unidas de 1988 contra o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
e às drogas que causem dependência fisica ou psíquica de entorpecentes,
prestará cooperação a outros países, sem ônus, quando solicitado a:
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I - colaborar na produção de provas;

.....

o
r,lZ

II - realizar exame de objetos e lugares;
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III - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
.
em VIgor.

V - prestar outras formas de colaboração permitidas pela legislação

§ 10 A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério
da Justiça, via Departamento de Polícia Federal, que a remeterá, quando
necessário, à apreciação do Poder Judiciário para decidir a seu respeito, ou a
encaminhará à autoridade competente.

§ 2 0 São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
J

II - o objeto e o motivo da solicitação;

III - a descrição sumária do procedimento em curso no país
solicitante;

IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação,
quando for o caso.

Art. 52. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, será
.\ instituído e mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio
,

'

..
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rápido e seguro de informações sobre o tráfico de produtos, substâncias e drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica com órgãos congêneres de
outros países.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas
judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu
defensor ou do representante do Ministério Público.
Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores
atribuídos a drogas e equipamentos apreendidos.
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as
testemunhas dos crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser
identificadas.
Art. 56. O processo e o julgamento dos crimes previstos no art. 14,
15,16,17,18 e 19, se caracterizado ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.

,

Parágrafo único. Se o lugar em que tiverem sido praticados for
município que não seja sede de vara da Justiça Federal, o processo e o
julgamento referidos no caput caberão à Justiça Estadual, com interveniência do
Ministério Público respectivo, com recurso para o Tribunal Regional Federal da
.
. Clrcunscnçao.
Art. 57. Esta Lei será regulamentada em 90 (noventa) dias.

•

Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Ficam revogados a Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976.
e o art:fO'da Lei n° 9.804, de 1999.
.
,:

) ',

/ ' i ./

)I' ,

.t7

~;
I

I

í.

l

I

/,. !

../

Sala das Sessões,

r;
/ II

[

Senador !\foreira Mendes, Vice-Presidente no exercício da Presidência

'Senadór1~:sant s, Relator
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Brasília, 23 de outubro de 2001

Senhor Presidente,

Veio a esta Comissão, por determinação do Plenário ao aprovar o
Requerimento n.o 590, de 1998, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, o Projeto de Lei da Câmara n.o 105, de 1996, que "dispõe sobre a prevenção, o tratamento,

a fiscalização, o controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de
entolpecentes e drogas afins, e dá outras providências" , tendo sido designado
Relator o Senador Artur da Távola que, em 14 de fevereiro do corrente ano,

•

devolveu o processado à secretaria da Comissão, por não mais pertencer a seu
quadro.

Em 2? de março, avoquei a relatoria do projeto ao qual apresentei ,
como conclusão de meu parecer, um substitutivo, acatando sugestões apresentadas
por membros da Comissão, o que foi por ela aprovado em 16 de outubro , restando
ainda 06 (seis) emendas a serem relatadas.

:~ j

Após esta data, complementei o parecer, concluindo pelo acolhimento
de algumas delas na forma de subemendas e apresentando três outras subemendas
ao substitutivo anteriormente aprovado, o que também foi acatado pela Comissão.
Em conseqüência, consolidei o texto, que encaminho em anexo a Vossa
Excelência,
com vistas a que seja submetido ao Plenário do Senado.
,
'
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Reitero a Vossa Excelência, meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

f.

- [

Senador RIc RDO SA\NTOS
Presidente da Comissão de ~ucação
A Sua Excelência o Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal
NESTA

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETÁRIA-GERAL
DA MESA NO TERMO DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. ')50 DO REGIMENTO INTERNO ~
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RELATORIO
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre o PLC
nO 105/96 (nO 1.873, de 1991 , na Casa de origem),
que dispõe " sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e ~ repressão do tráfico ilícito
e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins, e
dá outras providências"; anexo o PLS n° 154, de
1997, que" dispõe sobre a prevenção, o tratamento,
a fiscalização , o controle e a repressão à produção,
ao uso indevido e ao tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes e de drogas que causem dependência
fisica ou psíquica, e dá outras providências".

,

.

RELATOR: Senador ARTUR DA TÁVOLA
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1- RELA TORIO

o

tema versado nos autos tem por objetivo a revisão e
conseqüente substituição da Lei de Drogas, assim denominada a Lei n° 6.368 , de
21 de outubro de 1976, vetusta em razão dos valores exigidos pela sociedade
brasileira, bem discernidos, de um lado, os aspectos da dependência toxicológica
do agente a merecer tratamento adequado em lugar de sanção e, de outro , o

agravamento das ações produtivas, de tráfico e distribuição de drogas ilícitasQ~
Preliminarmente, registre-se como uma das primeiras razões do
nosso pedido de vista do processo , a edição da Medida Provisória n° 1.669, de 19
de junho de 1998, destinada a alterar a Lei n° 9.649, de 27 de maio de)998, que
dispõ e sobre a organização da Presidência da República e dos Ministerios ,
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e que operou a transformação do Conselho Federal de Entorpecentes, integrante
da estrutura do Ministério da Justiça, transmutando-o em Conselho Nacional
Antidrogas, e vinculando-o, a partir de então, à Casa Militar da Presidência da
República.
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Por força da Medida Provisória nO 1.669, de 1998, o Fundo de
Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas - Funcab, de que
tratam as Leis nOs 7.560, de 19 de dezembro de 1986, e 8.764, de 20 de
dezembro de 1993, foi transferido do Ministério da Justiça para a recéminstituída Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da
República (MP n° 1.669/98, arts. 2° e 3°), com os consectários dessa
transferência nas respectivas dotações orçamentárias dos órgãos envolvidos,
conforme se vê no art. 5° da Medida Provisória nO 1.669/98, cuja republicação
mais recente deu-se com a MP nO 1.964-25, de 30 de março de 2000.
A partir da edição da Medida Provisória nO 1.669, e do Decreto
nO ') .63 ? , ambos de 1998, as atividades de prevenção, repressão ao tráfico
ilícito, uso indevido e produção não-autorizada de substâncias entorpecentes e
de drogas que causem dependência física ou psíquica, assim como a atividade
de recuperação de dependentes, de que trata a Lei n° 6.368 , de 21 de outubro de
1976 (Lei Antitóxicos), passaram à competência da referida Secretaria Nacional
Antidrogas, da Casa Militar da Presidência da República.
Além das alterações de competência funcional e orçamentária
'apontadas acima, geradas pela superveniência de normas específicas, no
.\
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intenegno compreendido entre o início dos debates, em 1996, e a presente data,
outros fatos relevantes passaram a exigir a fonnulação do tema de modo
diverso. A 3 de junho de 1998, foi aprovado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, parecer com subseqüente remessa para a Presidência desta
Casa, de onde retomou a compatibilização do art. 19 com o 311. 165 do Código
de Trânsito Brasileiro, que entrara em vigor consubstanciado na Lei nO 9.503 , de
23 de setembro de 1997, após observar vacatia legis de cento e vinte dias. (! .0 ,

\~
O Código de Trânsito dispõe no seu art. 165 sobre as penas
aplicáveis ao condutor de veículo sob influência de álcool, recomendando-se
por isso a compatibilização do dispositivo com o art. 19 dos projetos de lei
. , .
antltOX1COS.
Consigne-se ainda que foram remetidas a esta Casa formulações
de representativa e insigne procedência, reveladoras do grande interesse que a
matéria desperta na sociedade brasileira. Entre pessoas fisicas e jurídicas,
incluem-se sugestões da lavra de juristas, sociólogos, pensadores e filósofos , de
par com as observações oferecidas ao tema pela Ordem dos Advogados do
Brasil, Conselhos da Magistratura, Ministério Público Federal e estaduais,
Senad-Secretaria Nacional Antidrogas, Conselhos de Juristas Católicos dos
Estados do Sul do Brasil, e entidades religiosas, médicas e de assistência social.
No momento presente, tem-se, já aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, parecer elaborado nos moldes das primeiras
impressões geradas pela matéria, anteriores porém à oferta das sugestões por
segmentos significativos da sociedade, e também às alterações funcionais e
legais carreadas ao ordenamento jurídico pela legislação antes referida.

11 - DISCUSSAO
O PLC nO 105/96 contempla o Funcab - Fundo de Prevenção,
Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas, e também a Polícia Federal,
com a destinação e o uso de equipamentos apreendidos, de conformidade com o
setor que tenha realizado a apreensão. A minuta de projeto oriunda da Secretaria
Nacional Antidrogas espelha-se, em parte, na Emenda n° I-CCJ, oferecida ao
PLC nO 105/96, conquanto desaconselhe algumas das reivindicações dirigidas
, àquele Projeto no que se reporta à destinação de bens e valores apreendidos.
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Outro ponto de interesse para o tema reside no deslocamento de
jurisdição para a Lei n° 9.099/95 , que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais, nas hipóteses de delitos de natureza mais branda. Se forem
corrigidos os equívocos de elaboração normativa, encontrados em algumas das
sugestões oferecidas, como o que abriga, sob o mesmo título, tipos penais
diferentes, será possível distinguir-se a natureza do delito e também operar a
remessa àquela jurisdição especial.

I.

Será apropriado, também, distinguir o delito pela participação do
agente, e pela quantidade ou qualidade da droga apreendida, afastada ~ sugerida
relatividade de outras práticas, tais como a produção e o tráfico . São passíveis
de correção outros aspectos, constantes tanto da mi nuta originária da SenadSecretaria Nacional Antidrogas quanto do PLC nO 105/96 e no PLS nO 154/97,
especialmente os relativos às heteronomias, conflito interno de comandos
normativos, nomenclatura ambígua, conceitos impróprios e multas aplicáveis
por padrão diverso do adotado no sistema penal brasileiro, que afetam
diretamente o mérito das propostas.
Considere-se, para ilustrar, que a multa, conforme prevista nos
textos examinados, ora é especificada nos dispositivos, ora não . Na verdade,
bastaria a referência à sua aplicabilidade, já que o Código Penal prevê a
gradação e os limites, e o juiz, ao aplicá-la, o faz em razão da maior ou menor
gravidade do delito. O dia-multa é o valor fixado pelo juiz ao aplicar a pena e
não pode ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao
tempo do fato , nem superior a cinco vezes o salário mínimo. Esta fórmula
simplifica a parte pecuniária da sanção, pois o juiz pode, ao ouvir o acusado em
audiência, avaliar-lhe a capacidade financeira e assim ampliar a multa, se esta
mostrar-se inócua, ou minimizá-la, se a situação o exigir.
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Nos projetos de lei e na minuta oferecida pela Senad há menção
a órgãos que não foram anteriormente previstos ou instituídos. Há conceitos
di vergentes e nomenclaturas impróprias, como se vê na referência a " drogas
afins" . Ora, drogas afins são as que pertencem a uma mesma família química.
Assim, ésteres, esteróides, álcoois e polímeros variados podem se apresentar
sob a forma tóxica - ou não tóxica; ilícita ou permitida. Por essa razão,
preferimos seguir o consenso da doutrina e acolher a expressão "substâncias
ilícitas, ou que causem dependência fisica ou psíquica", porque assim ter-se-á
' um meio próprio - não genérico - de estabelecer o que é e o que não é lícito.
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Basta que o órgão responsável do Ministério da Saúde o estabeleca
•
periodicamente.
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Com essa medida, deixaremos de proibir hidrocarbonetos
alifáticos, pólvora em palitos de fósforo e fogos de artificio, nafatalina e ceras
domésticas, além de uma miríade de outros produtos, corriqueiros e inofensivos ,
mas que guardam afinidade química - pois são lícitos, mas também são "afins"
com as colas, o crack, a heroína, o ácido lisérgico e a cocaína. Por outro lado , a
licitude deve ser revisível pelo mesmo órgão do Ministério da Saúde, e poderá
ser suspensa se um produto farmacêutico ou industrial mostrar-se inadequado às
composições medicamentosas a que se aplicam. É nosso entender, por isso, que
em vez de se punir o uso de "drogas afins", devemos proibir o uso de " drogas
ilícitas" , lembrando-nos que há medicamentos que têm a natureza de droga, são
entorpecentes, mas não podem ser considerados ilícitos, e devem ter seu uso
permitido nas circunstâncias próprias.
Na mesma linha de pensamento, parece-nos devam ser alijadas
expressões dúbias, especialmente quando se sabe que o tipo penal tem que ser
bem definido, para não atingir pessoas inocentes. Entre essas expressões, devem
ser afastadas "prática de conduta assemelhada" , "comércio de substâncias" e
" tráfico" , lembrando que o comércio, fora desse contexto, não caracteriza
crime, e que tráfico não é, necessariamente, prática ilícita, conquanto o autor do
texto pretendesse dizer " tráfico ilícito".
Outros pontos há, nos textos propostos, que nos levaram a pedir
vistas. Um deles é, a questão da inconstitucionalidade de se legislar diretamente
para os Estados. E claro que todas as unidades da Federação têm interesse em
combater as drogas, mas o meio certo de se organizar a cruzada antidrogas não
é, absolutamente, dispondo contra a Constituição Federal. Essa é a fórmul a
simplista e . inadequada que só evidencia a ausência de idéias. Por isso,
comungamos o entendimento dos que preferem a previsão legal de convênios a
serem firmados pelos entes políticos - União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com os quais se pode alcançar o mesmo resultado prático, sem ferir
a Carta Federal.
A postura mais adequada, porém, situaria todos os dependentes
na condição de enfermos sociais, desde que não mancomunados com os agentes
'do ilícito, e remeteria seus processos para a Lei dos Juizados Especiais Cívei s e
.1
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Criminais (Lei nO 9.099, de 1995). Por outro lado, devem ser excluídos do
beneficio da jurisdição especial todas as demais hipóteses delitivas associadas à
produção, tráfico e consumo.
(\ r
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No que tange à divisão
destinação deve decorrer de política
Nacional Antidrogas, após considerar
apreensão, aspectos de fronteira entre
órgãos de repressão, e outros fatores de

de bens apreendidos, parece-nos que a
regulamentadora interna da Secretaria
o Estado em que tiver sido efetuada a
estados, grau de ação participativa ,dos
definição.

Por ser especial para o tema de drogas ilícitas, deve ser mantido
nesta proposta de lei o poder conferido ao Ministério Público para propor, a um
dos integrantes da quadrilha ou bando, a redução da pena em troca da indicação
dos demais agentes, plea bargaining. A prática tem-se mostrado eficiente nos
países onde foi adotada, e o objetivo é o efetivo desmantelamento do grupo. De
qualquer modo, parece-nos que deveria ser dado ao agente que se arrepende a
garantia de prisão em local diverso dos demais integrantes da quadrilha ou
bando. Demais disso, para que não se configure a usurpação de função, o juiz
competente para a causa deve manifestar-se previamente a respeito do acordo,
que só se realizará com a sua chancela.
...
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Deve-se observar também que a Lei Complementar nO 95 ,
editada em 1998, introduziu no ordenamento jurídico novos parâmetros e
limites para a elaboração das normas. Tal fato, ao lado de outros já apontados,
constitui fator determinante da revisão da matéria pelo cotejo dos textos
propostos. Consoante a referida lei complementar, o enunciado do tema e a
reorganização dos dispositivos passam a observar códigos e técnica resultantes
de concerto entre órgãos pertencentes aos Poderes Legislativo e Executivo.
Trata-se, pois, da uniformização da elaboração legislativa, que não pode ser
olvidada, especialmente em norma de magnitude da presente.
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Os acréscimos e as novas redações dos dispositivos recebem
indicativos próprios; a cláusula de vigência, sempre que possível, deve dilatar a
vacatia legis, em razão da extensão e complexidade da norma, para que se dê
aos operadores do Direito e à sociedade tempo para a discussão e assimilação
dos comandos - leis complexas, maior vacatio. A cláusula de revogação , que
antes contava apenas com a condição cronológica (Lei de Introdução ao Código
, Civil , art. ) 0), a partir da promulgação da lei complementar indicada passa a
.'
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especificar as normas ou dispositivos atingidos, sem utilizar-se mais da pretérita
fórmula de revogação tácita.
"
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No mérito, muitos outros pontos foram revistos. Assim, a
expressão "vender culposamente" nos parece inaceitável em face do aspecto
volitivo que se imprime ao ato de vender. Ninguém vende com culpa. Vende
porque quer vender. Se o objeto da venda é ilícito, a venda será dolosa, e não
culposa. Noutro ponto, repelimos a hipótese de " dependência por caso fortuito
ou força maior", primeiro, porque força maior está associada a eventos da
natureza, tomando-se dificílimo para alguém passar a depender de drogas
ilícitas em razão de fatos tais, segundo, porque ninguém se utiliza casualmente
de drogas, mas sim por vontade própria ou por indução. Em ambos os casos, os
tipos penais devem ter exatidão, porque a responsabilidade não pode ser
atribuída ao acaso e cada caso exige tratamento específico.
No que tange ao valor das apreensões, pareceu-nos mais correto
não divulgá-lo, porque esse tem sido um grande estímulo aos incautos e
aventureiros, especialmente jovens e sem experiência, que não leram Bertolt
Brecht: "Estão me dando pão? .. Estão me dando abrigo? ..Meu Deus, o que
vão fazer comigo!?"
..
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No que conceme ao processo, parece-nos razoável que se preveja
tanto a sua suspensão, durante tempo certo, fixado pelo magistrado para avaliar,
no interregno, a conduta do agente, quanto a suspensão da execução da pena,
para se conceder a última oportunidade ao réu antes. Aqui há uma filigrana
jurídica: a pena terá sido cominada, consta do processo, mas deixa de ser
aplicada sob condição a ser fixada: a efetiva prestação de serviços comunitários,
e outras, a critério da criatividade do juiz e da prática ilícita de que tratem os
autos.

.\

Por fim, deve-se dar tratamento diferenciado ao enfermo social
que é o dependente de drogas ilícitas, e não puni-lo como responsável por esse
estado. E o que se encontra em estado de miserabilidade deve merecer
consideração especial. Por outro lado, o produtor, o traficante e o vendedor de
drogas ilícitas devem cumprir, pelo menos a primeira terça parte de suas penas
sob regime fechado , admitida a progressividade apenas nos dois terços
subseqüentes em homenagem ao esforço de recuperação, previsto na ordem
, penal brasileira .
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III- VOTO

Com as considerações expendidas, manifestamo-nos, no mérito,
pelo ajustamento dos temas às formulações supervenientes com a rejeição do
PLS n° 154/97, e a aprovação do PLC n° 105, de 1996, na forma do seguinte
SUB STITUTIV O.

"
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N° 105 (SUBSTITUTIVO), DE 1996

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização , o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de substâncias entorpecentes
e de drogas que causem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências
~
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CAPITULO I
DISPOSIÇOES GERAIS
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Art. 1° Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União Federal ,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regula as operações e ações
relacionadas às substâncias entorpecentes e às drogas que causem dependência
fís ica ou psíquica.
Art. 2° É dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais
ou estrangeiras com domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da
produção, do tráfico ou uso indevido de substâncias ilícitas que causem
dependência física ou psíquica.
0~
\
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"

§ 1° A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a
colaborar, terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções,
ou autorização de funcionamento , pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios, e suas autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações, sob pena de responsabilidade da autoridade
'c"oncedente .
.\
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§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Munícípios
criarão estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que
colaborarem na prevenção da produção, do tráfico e do uso de substâncias
ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
Art. 3° Para os fins desta Lei, são consideradas ilícitas as
substâncias entorpecentes e drogas que causam dependência física ou psíquica,
especificadas em lei e tratados internacionais firmados pelo Brasil, e outras,
relacionadas periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde.

§ 1° Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica e
que dependam de prescrição médica.
§ ) 0 Sempre que as circunstâncias o eXigirem, será revista a
especificação a que se refere o caput, com inclusão ou exclusão de substâncias
entorpecentes ou drogas .
,

•

Art. 4° E facultado à União celebrar convênios com os Estados,
com o Distrito Federal e com os Municípios, e com entidades e organismos
estrangeiros, visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalização , ao controle, à
repressão ao tráfico e ao uso indevido de substâncias ilícitas, observado, quanto
aos recursos financeiros e orçamentários, o disposto no art. 47.

Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a
orientação escolar nos três graus de ensino.
Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e
alfandegárias organizarão e manterão estatísticas, registros e demais informes
das respectivas atividades relacionadas com a prevenção, a fiscalização , o
controle e a repressão de que trata esta Lei , e remeterão , mensalmente, a
Secretaria Nacional Antidrogas - Senad e aos Conselhos Estaduais e
Municipais de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes. ,f' ,,~' ~
'~

Parágrafo único. Cabe à Senad elaborar relatório global e,
anualmente, remetê-lo ao órgão internacional de controle de entorpecentes.

Art. 6° É facultado à Senad, ao Ministério Público, aos órgãos de
defesa do consumidor e às autoridades policiais reqUIsItar às autoridades
s'anitárias a realização de inspeção em empresas industriais e comerCiaiS,
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,

estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim
como nos serviços médicos e farmacêuticos que produzirem, venderem,
comprarem,
consumirem, prescreverem
ou
fornecerem
substâncias
entorpecentes, produtos ou drogas que causem dependência física ou psíquica.

§ 1° A autoridade requisitante pode designar .técnico especializado

'"'".
><

para assistir à inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
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§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas
ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica,
ou especialidades fannacêuticas que as contenham, incumbe ao juízo perante o
qual tramite o feito:

~CO

COM
.....
o

~Z
.!!...J

.3c..

I - detenninar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação,
sejam lacradas suas instalações;
II - ordenar à autoridade sanitária desi gnada em lei a urgente
adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das
substâncias entorpecentes, drogas ou especialidades farmacêuticas arrecadadas ;
•

III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o
feito.
§ 3° A alienação, em hasta pública, de dro gas, especialidades
fannacêuticas ou substâncias entorpecentes, será realizada na presença de
representantes da Senad e do Ministério Público.

§ 4° O restante do produto não alTematado será, ato contínuo à
hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença das autoridades
referidas no parágrafo anterior.
()

J:\

. . \.

Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades
farmacêuticas ou substâncias entorpecentes, só podem participar pessoas
jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica
que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser an'ematado.

Parágrafo único. Os que arrematem drogas , especialidádes
farmacêuticas ou substâncias entorpecentes, para comprovar a destinação
declarada, estão sujeitos à inspeção judicial da Senad e do Ministério Público .
.\
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CAPITULO II
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO
Seção I
Da Prevenção e da Erradicação
Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional , o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na
condição original, dos quais possam ser extraídas substâncias ilícitas que
causem dependência física ou psíquica, especificadas pelo órgão competente do
Ministério da Saúde.

§ 1° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e
colheita dos vegetais referidos no caput, em local predeterminado,
exclusivamente para fins medicinais ou científicos, sujeitos à fiscalização e à
cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.
§ ')0 As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades
policiais mediante prévia autorização judicial, ouvido o Ministério Público e
cientificada a Senado
§ 3° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem
a prévia autorização judicial, ser destruídas por determinação do delegado de
polícia da circunscrição, que imediatamente comunicará a ocon·ência e as razões
da medida às autoridades e órgãos previstos no § 2°, e registrará a localização,
extensão do plantio e demais informações destinadas a promover a
'""" ,'.('
responsabilização.
\ \~

§ 4° A destruição do plantio somente pode ser realizada após a
lavratura do auto de levantamento das condições encontradas, a delimitação do
local e apreensão de substâncias necessárias ao exame de corpo de delito.

§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação,
observar-se-á, no que couber, o disposto no Decreto n° 2.661 , de 08 de julho de
1998, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do
Meio Ambiente-Sisnama.
§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com
, cautelas, para não causar ao meio ambiente dano além do necessário .
.\
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§ 7° A autoridade que descumprir o preceito do § 6° sujeita-se às
sanções administrativas da Lei nO 9.605, de 1998, após apuração em processo
administrativo.

§ 8° As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão
expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal,
mediante o procedimento judicial adequado, ressalvada, desde que provada, a
boa-fé do proprietário que não esteja na posse direta.
,

Art. 9° E indispensável a licença prévia da autoridade sanitária para
produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender,
comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, substância entorpecente ou
droga que cause dependência fisica ou psíquica, ou produto químico destinado à
sua preparação, observadas as demais exigências legais.
,

Parágrafo único. E dispensada a exigência preVIsta neste artIgo
para:

I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de
acordo com os preceitos legais e regulamentares;

•

II - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena
quantidade, a ser definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde,
destinado a uso medicinal, científico ou doméstico.
" r
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Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos hospitalares e de ensino,
ou de entidade social, religiosa, cultural, recreativa, esportiva ou beneficente,
adotarão, no âmbito de suas responsabi lidades, todas as medidas necessárias à
prevenção ao tráfico e uso de substâncias ilícitas.
.

§ 1° São medidas de prevenção referidas no caput as que vlsem,
entre outros objetivos, os seguintes:

I - evitar mensagens alarmistas;

II - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;
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III - promover debates de questões ligadas à saúde. cidadania e
ética;
-'

.

•
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IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio,
orientação e supervisão de professores e alunos;
V - manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes
e de orientação de seus familiares.

Seção II
Do Tratamento
Art. 11. O dependente de substância ilícita relacionada pelo
Ministério da Saúde fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União , dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, observado o disposto nos arts. 4° e 47,
desenvolverão programas de tratamento do uso de substâncias ilícitas.

§

1° O tratamento do dependente será feito de forma
multiprofissional e, sempre que possível, com a assistência de sua família.

§ 2° As empresas privadas que desenvolverem programas de
reinserção do dependente de drogas, no mercado de trabalho, encaminhado por
órgão oficial, poderão receber beneficios previstos no § 2° do art. ')0 e no art. 47.

§ 3° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou
particulares, que receberem dependentes para tratamento, encaminharão ao
Conselho Nacional Antidrogas, até o dia dez de cada mês, mapa estatístico dos
casos atendidos no mês anterior, com a indicação do código da doença, segundo
a classificação aprovada pela Organização Mundial de Saúde, vedada a menção
í'\\\\~
do nome do paciente.
',--
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§ 4° No caso de internação ou tratamento ambulatorial por orde'ffi
judicial, será feita: comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do
paciente ao juízo competente, se este o determinar.
Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à
Senad os óbitos decorrentes do uso de substância ilícita.
,
.1
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CAPÍTULO 111
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 14. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar a consumo, substância
entorpecente ou droga que cause dependência física, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de seis a quinze anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende,
expõe à venda ou oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou
guarda matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de
substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica, sem
autorização do órgão competente ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao
consumo direto ou à preparação de substância entorpecente ou de drogas,
relacionadas como ilícitas pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
11 - induz, instiga ou auxilia alguém a usar droga ilícita;
IV - utiliza local de que tem a propriedade , posse, administração,
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, para tráfico ou depósito de substância entorpecente ou de droga
ilícita;

\,, ~
~

V - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
medicamentos, solventes, inalantes, inebriantes ou produtos que os contenham ,
de uso não autorizado pelo órgão competente do Ministério da Saúde;

VI- contribui, efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso
indevido ou o tráfico de substância entorpecente ou de droga ilícita.
,
o'
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Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou

..
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associação de três ou mais pessoas que, atuando em conjunto, pratiquem,
reiteradamente ou não, algum dos crimes previstos nesta Lei.
Pena -

reclusão, de oito a quinze anos, e multa.

Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a
qualquer título, guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo ,
aparelho ou instrumento, ciente de que se destina à produção ou fabricaç ão
ilícita de substância entorpecente ou droga que cause dependência física ou
,
.
pSlqUlca:

•

Pena - reclusão, de dois a oito anos , e multa.

Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como
infOlmante, ou apoiar grupo, organização ou associação responsável por crimes
previstos nos arts. 14, 15 e 16 desta Lei.
Pena -

,

reclusão, de dois a seis anos , e multa.

Art. 18. Ocultar ou dissimular a natureza, ongem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provementes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas ou substânci as
ilícitas.
Pena -

reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1° influenciar terceiro a receber ou ocultar, de boa- fé , bem o u
valor proveniente de tráfico de substância entorpecente ou de droga ilícita:
Pena -

reclusão, de um a dois anos , e multa.

§ 2° Adquirir ou receber, de boa-fé, bem proveniente de tráfico
ilícito de droga, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela
condição da pessoa que o oferece, deva presumir ter sido obtido por melO
ilícito:
Pena ~

reclusão, de um a dois anos, e multa.

. Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista,
farmacêutICO ou outro profissional da área de saúde, substância entorpecente ou
, ~roga que cause dependência fisica ou psíquica, em dose evidentemente superior
\ à necessária, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
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Penas e medidas aplicáveis -

as previstas no art. 21.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho
F ederal da categoria profissional a que pertença o a~ente .
Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer
consIgo, para consumo pessoal , substância que cause dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com detenninação lef!al ou
regulamentar.
~

Penas e medidas aplicáveis -

as previstas no art . 21.

§ 1° O agente do delito previsto nos aI1s . 19 e ')0 , salvo se houver
concurso com os crimes previstos nos arts . 14 , 15 , 16 , 17 e 18 , será processado e
julgado na forma dos arts. 60 , e seguintes, da Lei n° 9.099 , de 26 de setembro de
1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte Criminal.
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Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos
neste artigo, e sob igual procedimento , incorre quem cede, eventualmente , sem
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, maior de dezoito anos , droga
ilícita , para jantos a consumirem .
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~ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto
neste artigo, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do f':1to ou de detenninar-se de ac~rdo com esse entendimento , em razão de
dependência grave , comprovada por pentos.
r ' v .. C
'. ".. .J",
.
".
Art. 21. As medidas educativas e de segurança são as seguintes:.

I - advertência;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - internação e tratamento para dependentes de droga ou
substância entorpecente, em regime ambulatorial ou em estabelecimento
hospitalar ou psiquiátrico;

IV - comparecimento a programa de reeducação, curso ou
,
•1

atendimento psicológico.
.
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v -

suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer
espécie de veículo;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - cassação de licença para dirigir veículos;
VIII - multa;
IX - interdição judicial.
X-

suspensão da licença para exercer a profissão.

§ 1° Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente
ou não, o juiz considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de
autodeterminação do agente, a sua periculosidade e os fatores referidos no
art. _).
')~

.

§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a uso pessoal, e fonnar
sua convicção, no âmbito de suas competências, o juiz, ou a autoridade policial ,
considerarão todas as circunstâncias e. se necessário. detelminarão a realizacão
de exame de dependência toxicológica e outras perícias.
"

>

Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classi ficadas no art,
96 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro
- , após ter consumido substância relacionada como ilícita pelo órgão
competente do Ministério da Saúde:
O;~
\.'3

Pena - Apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva,
e multa, sem prejuízo de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza
náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 sao
aumentadas de um sexto a um terço, se:

I - caracterizar-se a reincidência;
II - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância
' entorpecente ou droga ilícita apreendida, as circunstâncias do fato e os
.1

•
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antecedentes do agente evidenciarem seu envolvimento com o tráfico ilícito
organizado, nacional ou internacional;
~

III - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública,
ou se desempenhar missão de educação, guarda ou vigilância;
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IV - a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de dezoito
anos, ou que tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade
de discernimento ou de autodeterminação;
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V - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de
tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, em
estabelecimento penal, militar ou policial, em transporte público, ou em locais
onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas, educativas ou
sociais, ou nas suas imediações;
VI - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou
emprego de arma;
VII - o agente obteve ou procurava obter compensação econômica;
VIII - a droga ou substância ilícita for distribuída para mais de três
pessoas;
.

IX - o agente portava mals de .uma modalidade de droga ou . .
substância entorpecente ilícita.
0·~·
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Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou indulto os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 desta Lei.

§ 10 A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos
arts. 14, 15, 16, 17 e 18 terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período
em caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts. 14, 15 , 16, 17
e 18 terão a primeira terça parte cumprida integralmente em regime fechado.

\

,

Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código
Penal, o juiz apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade das
drogas ou substâncias apreendidas, o local ou as condições em que se

'
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desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta e os
antecedentes do agente, podendo, justificadamente, reduzir a pena de um sexto a
um terço.
Art. 26. O dependente de droga ilícita que, em razão da prática de
qualquer infração penal, se encontrar em cumprimento de pena privativa de
liberdade ou medida de segurança, poderá ser submetido a tratamento em
ambulatório interno do sistema penitenciário respectivo.

Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os ambulatórios,
o tratamento será realizado na rede de saúde pública.
,

CAPITULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL
Seção I
Do procedimento comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos
nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal e da I.,;.ci de Exeçução
Penal.

•

-

Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante , a autoridade policial, no
prazo de vinte e quatro horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendolhe cópia do auto lavrado.
( 1'\ \ '
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§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante , e
estabelecimento da autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de
constatação da natureza e quantidade da substância ou droga ilícita, firmado por
perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea, escolhida, preferencialmente,
entre as que tenham habilitação técnica.
'

§ 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo
anterior não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.
Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de
quinze dias, se o indiciado estiver preso, e de trinta dias, quando solto.
,

\
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Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser
duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial.
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Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as
circunstâncias do fato e justificará as razões que a levaram à classificação do
delito, com indicação da quantidade e natureza da substância ou droga
apreendida, o local ou as condições em que se desenvolveram a ação criminosa
e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do
agente.

~..J
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Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 28 , os autos do inquérito
policial serão remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de
diligências complementares destinadas a esclarecer o fato.

Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão
juntados aos autos até o dia anterior ao designado para a audiência de instrução
e julgamento.
Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério
Público ou o defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o
arquivamento do inquérito ou o seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do
fato, à personalidade do indiciado, à insignificância de sua participação no crime,
ou à condição de que o agente, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato e de detenninar-se de acordo com esse
entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
~" ~
,\\:j

§ 1° A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do
processo, também poderá se basear em qualquer das condições previstas no art .
386 do Código de Processo Penal.

decorrer

§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda
de acordo entre o Ministério Público e o indiciado que,

espontaneamente, revelar a existência de organização criminosa, pennitindo a
prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão da droga ilícita, ou
que, de qualquer modo, justificado no acordo, contribuir para os interesses da
Justica.
,
§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação,
eficaz, dos demais integrantes da quadrilha ou bando, ou da localização da
droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao
proferir a sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de um sexto a
dois terços, justificando a sua decisão.
"
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Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos
crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei nO 9.034 ,
de 3 de maio de 1995 , mediante autorização judicial, e ouvido o representante
do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos ou bandos, com o
objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no
âmbi to dessas associações;
II - a não-atuação policial sobre os portadores de substâncias
entorpecentes ou de drogas ilícitas que entrem no território brasileiro, dele
saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em colaboração ou não com
outros países, identificar e responsabilizar maior número de integrantes de
operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso lI , a autorização será
concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos
agentes do delito ou de colaboradores;

•

II - as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito
ofereçam garantia contra a fuga dos suspeitos ou de extravio das substâncias
ilícitas transportadas.
Q
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Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos
investigatórios previstos no art. 33 , o Ministério Público e a autoridade policial
poderão requerer à autoridade judicial, havendo indícios suficientes da:' pràti<ea
cnmmosa:
i

I

I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias,
patrimoniais, financeiras e eleitorais;
II - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas
bancárias;
III
o acesso, por período
informatizados das instituições financeiras;
,
.1

determinado,

aos

sistemas

'

IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas,

•
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por período determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no
Capítulo II da Lei n° 9.034, de 3 de maio de 1995.
Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do
acusado, para a garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
Seção 11
Do procedimento especial
Art. 36. O usuário surpreendido com substância entorpecente
destinada a consumo pessoal (art. 20), ou o agente do delito previsto no art. 19,
se a prática não configurar concurso com os crimes previstos nos arts. 14, 15 ,
16, 17 e 18, serão conduzidos à autoridade policial para prestar depoimento e,
após o cadastramento, imediatamente liberados.

§ 1° O depoimento será tomado pela autoridade policial logo após a
chegada do usuário à delegacia.

§ 2° Concluído o inquérito, o usuário será submetid,o a exame de
corpo de delito, se o requerer, ou se a determinação da autortdade policial
entender conveniente.
G ~'
~.

§ 3° Constitui falta disciplinar a desobediência por parte ' da
autoridade policial , quanto -à imediata liberação do usuário, prevista no caput.

,

CAPITULO V
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, se dará
vista ao Ministério Público para, no prazo de dez dias, adotar uma das seguintes
providências:
I - requerer o arquivamento;
II - requisitar as diligências que entender necessárias;
;J,
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III - oferecer denúncia, arrolar até cinco testemunhas e requerer as
'demais provas que entender pertinentes.
.1
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IV - deixar, justificadamente, de propor açao penal contra os
agentes ou partícipes de delitos.

§ 1° Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do
Ministério Público, mediante fundamentação, os autos serão conclusos à
autoridade judiciária.

§ 2° A autoridade judiciária que discordar das razões do
representante do Ministério Público para o arquivamento do inquérito fará
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante decisão
fundamentada.

§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará
outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou, se entender incabível
a denúncia, ratificará a proposta de arquivamento, que, nesse caso, não poderá
ser recusada pela autoridade judiciária.
.""'., .~
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Art. 38. Oferecida a denúncia, o JUIZ, em vinte e quatro horas,
ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo
de dez dias, contados da data da juntada do mandato aos autos ou da primeira
publicação do edital de citação, e designará dia e hora para o interrogatório, que
se realizará dentro dos trinta dias seguintes, se o réu estiver solto, ou em cinco
dias, se preso.

•
•

§ 1° O processo seguirá à revelia do acusado que, citado
pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato do processo, deixar
de comparecer sem motivo justificado.

§ 2° Na resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o
acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e
arrolar testemunhas.

§ 3° As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos
arts. 95 a 113 do Código de Processo Penal.

§ 4° Se a resposta não for apresentada no prazo, o JUlZ nomeará
defensor para oferecê-la em dez dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de
, .nomeaçao .
•1
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§ 5° Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de cinco dias
para manifestar-se o representante do Ministério Público, e em igual prazo
proferirá decisão.
§ 6° Se entender imprescindível, o juiz detenninará a realização de
diligências, com prazo máximo de dez dias.
Art. 39. Observado o disposto no artigo 43 do Código de Processo
Penal, a denúncia também será rejeitada quando:
I - manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou
condição para o exercício da ação penal;
II - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a
audiência de instrução e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, d t
Ministério Público e, se for o caso, do assistente .
r\\' ,
" ~\J
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Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o
interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra,
sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do
acusado, pelo prazo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.

Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a
causa, o juiz ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de dez
dias, proferir a sentença.
'3,
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Art. 42. O juiz, observando o disposto no art. 77 do Código Penal e
as disposições contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério
Público, detenninar a suspensão do processo ou a execução da pena, e
detenninar, se for o caso, a sujeição do réu a tratamento ou a internação em
estabelecimento hospitalar adequado .
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Art. 43. O réu condenado por infração dos arts . 14, 15, 16, 17 e 18
não poderá apelar sem recolher-se à prisão.
,

.\

Art. 44. O juiz, a requerimento do representante do Ministério
Público ou da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em vinte e
'

•
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quatro horas, pode decretar, no curso do inquérito policial ou da ação penal, o
seqüestro ou a indisponibilidade do produto de crime, ou de qualquer bem ou
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática dos crimes
previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18.

Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução
criminal, ou ao interessado, em incidente específico, provar a origem lícita dos
bens, produtos, direitos e valores referidos neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou
valores serão suspensas se a ação penal não for iniciada no prazo de cento e
oitenta dias, contados da data do oferecimento da denúncia.

•

§ lO O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido
sem o comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito.
(\ ~

'\~
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à
conservação do produto ou bens, e a guarda de valores.
,

CAPITULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA
Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens

Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros
meios de transporte, os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de
qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após
a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária,
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.

§ 1° Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre
dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial
que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a
intimação do Ministério Público.

,

§ )0 Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a
conversa0 do numerário apreendido em moeda nacional , se for o caso , a
'
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compensação dos cheques emitidos após a instrução do inquérito, com cópias
autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em
conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 3° Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos parágrafos
anteriores, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo
competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos,
excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para serem
colocados sob custódia de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou
militar federal, envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico e
uso indevido de substâncias entorpecentes ou drogas ilícitas.
~,,~ •
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§ 4° Excluídos os bens que a União, por intermédio da Senad,
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houver indicado para os fins previstos no parágrafo anterior, o requerimento de
alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem: os -tem
sob custódia e o local onde se encontram.
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§ 5° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será
autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da
ação penal principal.
§ 6° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos
ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo
decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, intimará a
União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso, por edital com
prazo de cinco dias.

§ 7° Feita a avaliação, e dirimidas eventuais di vergências sobre o
respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens, e
determinará sejam alienados em leilão.

-'

§ 8° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia
apurada, a União será intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento,
' caução equivalente àquele montante e os valores depositados nos termos do §

•
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2°, em certificados de emissão do Tesouro Nacional , com características a serem
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 9° Compete à Senad solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional a
emissão dos certificados a que se refere o parágrafo anterior.

§ 10. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos
para a União, por depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - Funad,
apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.

•

§ 11. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra
as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
~cD\
Art. 47. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convªnio
com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção, repressão e o tratamento de dependentes, com vistas à liberação de
equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução
de programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que causem dependência fisica ou psíquica.

Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o
perdimento do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado
indisponível e sobre o levantamento da caução.

o

§ 1°' No caso de levantamento da caução, os certificados a que se

refere o § 8 do art. 46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para
o respectivo pagamento providos pelo Funad.

§ ; 0 A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação
orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 8° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
mencionados nos §§ 2° e 3°, do art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional
providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.
,

94
§ 4° A Senad poderá finnar convênios de cooperação, a fim de
promover a imediata alienação de bens não le iloados, cujo perdimento já tenha
sido decretado em favor da União.

Seção 11
Da Perda da Nacionalidade
,

Art. 49. E efeito da condenação perder o naturalizado, condenado
por infração aos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a nacionalidade brasileira.

Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença
condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão
da naturalização.

n,"~~
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Art. 50. E passível de expulsão, na forma da legislação específica,
o estrangeiro que cometer qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15; 16, 17
e 18, tão logo cumprida a condenação imposta, salvo se o interesse nacional
recomendar a expulsão imediata.
,

CAPITULO VII
DA COOPERAÇAO INTERNACIONAL
Art. 51. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os
bons costumes, o Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção
das Nações Unidas de 1988 contra o tráfico ilícito de entorpecentes e de
substâncias psicotrópicas, prestará cooperação a outros países, sem ônus,
quando solicitado a:
I - colaborar na produção de provas;
II - realizar exame de objetos e lugares;
III - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
.

, ~m VIgOr.
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V - prestar outras formas de colaboração permitidas pela legislação

•
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§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao
Ministério da Justiça, via Departamento de Polícia Federal, que a remeterá,
quando necessário, à apreciação do Poder Judiciário para decidir a seu respeito ,
ou a encaminhará à autoridade competente.
§ 2° São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;

IH - a descrição sumária do procedimento em curso no país
solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação
solicitação, quando for o caso.

indispensável

ao

esclarecimento

da

Art. 52. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, será
instituído e mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio
rápido e seguro de informações sobre o tráfico de substâncias entorpecentes e
drogas ilícitas com órgãos congêneres de outros países.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas
judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu
defensor ou do representante do Ministério Público.
Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores
atribuídos a drogas e equipamentos apreendidos.
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as
testemunhas dos crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser
identificadas.
, .'

.'

Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

•
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Art. 57. Fica revogada a Lei nO6.368, de / 1 de outubro de 1976.

Sala da Comissão,

, Pres idente

/
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Relator

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Constituição da República Federativa do Brasil 1988

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
seg urança e à propriedade, nos termos seguintes:
.................. .................................. ............................................................................................................ ......... ...... ...... ........

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, send o
vedada a interferência estatal em seu funcionamento ;
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LEI N° 8.764, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993.
Cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes e
dá outras providências .

...................................................................................................................................... ........... .. .... ... .... ..... ... ... ............... .

LEI N° 9.080, DE 19 DE JULHO DE 1995.
Acrescenta dispositivos às Lei s nOs 7.492 , de
16 de jun ho de 1986, e 8. 137, de 27 de
dezem bro de 1990.
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LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.
Dispõe sobre os Juizados Especiais Civeis e
Criminais e dá outras providências .
........ ............... ............. ... ........ ................. ....... .............. .. .. . ..... ............................... .............. ............... .. _... ... .... .................

Capitulo 111
Dos Juizados Especiais Criminais
Disposições Gerais
Art. 60. O Juizado Especial Criminal , provido por Juízes togados ou togados e leigos , tem competência
para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.
Art. 61 . Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados
os casos em que a lei preveja procedimento especial.
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade,
economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível , a reparação dos danos sofridos
pela vitima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

•

Seção I
Da Competência e dos Atos Processuais
Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia
da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.
Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram
realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.
§ 1° Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
§ 2° A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de
comunicação.
§ 3° Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados
em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encam inhará as peças existentes ao
Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.
Art. 67 . A intimação far-se-á por correspondência , com aviso de recebimento pessoal ou , tratando-se de
pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será
obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de
mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os
interessados e defensores.
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a
necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado , com a advertência de que, na sua
falta , ser-Ihe-á designado defensor público.
Seção 11
Da Fase Preliminar
Art. 69. A autoridade pOliciai que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima , providenciando-se as requisições
dos exames periciais necessários.
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imed iatamente encaminhado ao
Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante , nem se
exigirá
fiança.
, '
.\

--------~-------------------

. ._ - -

98
Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da
audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.
Art. 71 . Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos , a Secretaria providenciará sua
intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.
Art. 72 . Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima
e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a
possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não
privativa de liberdade.
Art. 73 . A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados , na forma da lei local,
preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da
Justiça Criminal.
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Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à
representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.
Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade
de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência
do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva
de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1° Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-Ia até a metade.
§ 2° Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por
sentança definitiva;
1/ - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva
ou multa, nos termos deste artigo;
1/1 - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos
e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.
§ 3° Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4° Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena
restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos .
§ 5° Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.
§ 6° A imposição da sanção de que trata o § 4° deste artigo não constará de certidão de antecedentes
criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis , cabendo aos
interessados propor ação cabível no juizo cível.
Seção 111
Do Procedimento Sumariíssimo
Art. 77 . Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do
autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei , o Ministério Público
oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.
§ 1° Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no
art. 69 desta Lei , com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando
a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.
§ 2° Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério
Público poderá requerer ao Ju iz o encaminhamento das peças existentes , na forma do parágrafo único
do art. 66 desta Lei.
§ 3° Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral , cabendo ao Juiz verificar se
a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no
parágrafo único do art. 66 desta Lei.
Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que
co'm ela fica rá citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de
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instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável
civil e seus advogados.
§ 1° Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da
data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar
requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.
§ 2° Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta
Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.
§ 3° As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei .
Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não
tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério
Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.
Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de
quem deva comparecer.
Art. 81 . Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o
Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as
testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se
imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.
§ 1° Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou
excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
§ 2° De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo
breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença.
§ 3° A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixá e da sentença caberá apelação, que poderá ser
julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reun idos na sede
do Juizado.
§ 1° A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério
Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do
recorrente.
§ 2° O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.
§ 3° As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3° do art. 65
desta Lei.
§ 4° As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.
§ 5° Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos , a súmula do julgamento servirá de
acórdão.
Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida.
§ 1° Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias,
contados da ciência da decisão.
§ 2° Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso.
§ 3° Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.
Seção IV
Da Execução
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na
Secretaria do Juizado.
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a
condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.
Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade , ou
restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.
Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com
estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei.
Seção V
Das Despesas Processuais
Art 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa
.\ (arts. 74 e 76 , § 4°) , as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual.
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Seção VI
Disposições Finais

Art. ª8 . Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a
ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas .
Art. 89. Nos crimes em que a pena minima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não
por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por
dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77
do Código Penal).
§ 1° Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia,
poderá suspender o processo, submetendo o acusado a periodo de prova, sob as seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-Io;
11 - proibição de freqüentar determinados lugares;
111 - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a jufzo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
§ 2° O Juiz poderá especificar outras condiç:ões a que fica subordinada a suspensão, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
§ 3° A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro
crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano .
§ 4° A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por
contravenção , ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5° Expirado o prazo sem revogação , o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§ 6° Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
§ 7° Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seu s
ulteriores termos.
Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada .
Art. 91 . Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal
pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-Ia no prazo fie"trinta dias, ~ob
pena de decadência.
Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal , no que não
forem incompatíveis com esta Lei.
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Capitulo IV
Disposições Fina is Comuns
Art. 93 . Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíve is e Criminais, sua organ ização,
composição e competência .
Art. 94 . Os serviços de cartório poderão ser prestados , e as audiências real izadas fo ra da sede da
Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públ icos , de
acordo com audiências previamente anunciadas.
Art. 95. Os Estados, Distrito Federa l e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no prazo de
seis meses, a contar da vigência desta Lei.
Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua publicação.
Art. 97. Ficam revogadas a Lei nO 4.61 1, de 2 de abril de 1965 e a Lei nO 7.244, de 7 de novembro de
1984.

LEI N° 9.271 , DE 17 DE ABRIL DE 1996.
Altera os arts. 366, 367, 368, 369 e 370 do
Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de 194 1 Cód igo de Processo Penal.
... ......... ........................................................ ................................................................ ....... ................... _............. .. ........ .. .
,
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LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.
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Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências .
.. .....•..... .....................• ..••••............•...........•... •............••.•••....•••• •..•.......••.•••.. .•••............. .............................•..............•.. ....

LEI N° 9.804, DE 30 DE JUNHO DE 1999.

Altera a redação do art. 34 da Lei n2 6.368 , de
21 de outubro de 1976, que dispõe sobre
medidas de prevenção e repressão ao tráfico
ilícito e uso indevido de substãncias
ou
que
determinem
entorpecentes
dependência física ou psíquica .

º

Art. 1 O art. 34 da Lei n2 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a segu inte
redação:
"Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, assim como os maquinismos , utensílios, instrumentos e objetos de
qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei , após
a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária,
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica .
•

§ 3º Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo reca ído sobre dinheiro
ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que
presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a
intimação do Ministério Público.
§ 42 Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do
numerário apreendido em moeda nacional se for o caso , a compensação dos
cheques emitidos após a instrução do inquérito com cópias autênticas dos
respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial,
juntando-se aos autos o recibo.

§ 52 Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos parágrafos anteriores,
o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente
que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos,
excetuados aqueles que a União, por intermédio da Secretaria Nacional
Antidrogas - SENAD, indicar para serem colocados sob custódia de autoridade
policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações de
prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substãncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

,

'

§ 6º Excluídos os bens que a União, por intermédio da SENAD, houver indicado
para os fins previstos no parágrafo anterior, o requerimento de alienação deverá
conter a relação de todos os demais bens apreend idos, com a descrição e a
especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia
e o local onde se encontram custodiados.

,
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§ 12- Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em
apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal.

§ 82 Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz que,
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos
utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso
do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, intimando a União, o
Ministério Público e o interessado, este, se for o caso, inclusive por edital com
prazo de cinco dias.

§

9º

Feita a avaliação, e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo
laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens, determinando
sejam alienados mediante leilão.

§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada , a
União será intimada para oferecer, na forma prevista em regulamento , caução
equivalente àquele montante e aos valores depositados nos termos do § 4 2 , em
certificados de emissão do Tesouro Nacional , com características a serem
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 11 . Compete à SENAD solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional a emissão
dos certificados a que se refere o parágrafo anterior.

§ 12. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos para a
União, mediante depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD ,
apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.

§ 13. Na sentença de mérito, o juiz, nos autos do processo de conhecimento,
decidirá sobre o perdimento dos bens e dos valores mencionados nos §§ 42 e 5Q,
e sobre o levantamento da caução.

§ 14. No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o § 10
deverão ser resgatados pelo seu valor de face, sendo os recursos para o
pagamento providos pelo FUNAD.
.'

§ 15. A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o
pagamento dos certificados referidos no § 10.

§ 16. No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores
mencionados nos §§ 42 e 5Q , a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o
cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.

§ 17. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

§ 18, A União, por intermêdio da SENAD, poderá firmar convemo com os
Estados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção,
repressão e no tratamento de tóxico-dependentes, com vistas à liberação de
recursos por ela arrecadados nos termos deste artigo, para a implantação e
execução de programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

§ 19. Nos processos penais em curso, o juiz, a requerimento do Ministério
,

.'
~

'

Público, poderá determinar a alienação dos bens apreendidos , observado o
disposto neste artigo.

,

,
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§ 20. A SENAD poderá firmar convênios de cooperação, a fim de promover a
imediata alienação de bens não leiloados, cujo perdimento já tenha sido
decretado em favor da União."(NR)
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DECRETO N° 2.632, DE 19 DE JUNHO DE 1998.
Dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas, e dá
outras providências.

DECRETO N° 2.661, DE 8 DE JULHO DE 1998.
Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei n°
4.771, de 15 de setembro de 1965 (código florestal ),
mediante o estabelecimento de normas de
precaução relativas ao emprego do fogo em práticas
agropastoris e floresta is, e dá outras providências.

LEI N° 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916.

-

Código Civil
................................................................................................................................ .. ............ .................. ....... .

Art. 1.058. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, ou força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado, exceto nos casos dos arts. 955, 956 e 957 .
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar, ou impedir.

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
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CAPíTULO III
DA APLICAÇÃO DA PENA

Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes , à conduta social , à personalidade
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime. bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nO 7.209, de 11.7.1984)
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nO 7.209, de 11.7.1984)
11 - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; (Redação dada pela Lei nO
7.209, de 11.7.1984)
111 - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade ; (Redação dada pela Lei n°
7.209, de 11.7.1984)
IV - a substitu ição da pena privativa da liberdade apl icada , por outra espécie de pena , se cabível.
(Redação dada pela Lei nO 7.209, de 11.7,1984)
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Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime;
11 - já estiver extinta a punibi lidade, pela prescrição ou outra causa;
111 - for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da açã..â
penal.
..
Parágrafo único. Nos casos do nº 111 , a rejeição da denúncia ou queixa não obstará ao exercício da ação
penal , desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição .
Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:
I - suspeição;
II - incompetência de juízo;
111 - litispendência;
IV - ilegitimidade de parte ;
V - coisa julgada.
Art. 96. A argüição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo
superveniente.
Art. 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo
legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes.
Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela
própria . ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova
doeu'mental ou do rol de testemunhas .
.
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Art. 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a
petição do recusante com os documentos que a instruam , e por despacho se declarará suspeito,
ordenando a remessa dos autos ao substituto.
Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta
dentro em 3 (três) dias, podendo instruí-Ia e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os
autos da exceção remetidos, dentro em 24 (vinte e quatro) horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o
julgamento.
§ 1º Reconhecida, preliminarmente, a relevância da argüição, o juiz ou tribunal , com citação das partes,
marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de
mais alegações.
§ 2º Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente.
Art. 10 1. Julgada procedente a suspeição, ficarão nuios 05 atos do processo principal, pagando o juiz as
custas , no caso de erro inescusável; rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será
imposta a multa de duzentos mil-réis a dois contos de réis.
Art. 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da argüição, poderá ser sustado , a seu
requerimento, o processo principal , até que se julgue o incidente da suspeição.
Art. 103. No Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá
declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem da precedência , ou , se for
relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição.
§ 1º Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito, deverá fazê-lo verbalmente,
na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração.
§ 2º Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o
julgamento e presidi-lo.
§ 3º Observar-se-á, quanto à argüição de suspeição pela parte, o disposto nos arts. 98 a 101 , no que lhe
for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo.
§ 4º A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo tribunal pleno, funcionando como relator o
presidente.
§ 5º Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente.

>

_

Art. 104. Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público , o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá ,
sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 (três) dias.
Art. 105. As partes poderão também argüir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou
funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova
imediata.
Art. 106. A suspeição dos jurados deverá ser argüida oralmente, decidindo de plano do presidente do
Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada , o que
tudo constará da ata.
Art. 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas
declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.
Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta , verbalmente ou por escrito, no prazo
de defesa.
§ 1º Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente,
onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.
§ 2º Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se
formulada verbalmente .
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Art, 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declarálo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.
Art. 110. Nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que
lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo.
§ 12 Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou
articulado.
.
§ 22 A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal , que tiver sido
objeto da sentença.
Art. 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o
andamento da ação penal.
CAPiTULO 111
DAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

0_

Art. 112. O ju iz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos
intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal,
que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser
argüido pelas partes , seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição.
CAPíTULO IV
DO CONFLITO DE JURISDiÇÃO
Art. 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria , como
também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição.

Art. 386 . O juiz absolverá o réu , mencionando a causa na parte dispositiva , desde ~ reconhe~ :
"
I - estar provada a inexistência do fato;
11 - não haver prova da existência do fato ;
111 - não constituir o fato infração penal ;
IV - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ;
V - existir circunstãncia que exclua o crime ou isente o réu de pena (arts. 17, 18, 19, 22 e 24, § 12 , do
Cód igo Penal) ;
VI - não existir prova suficiente para a condenação.
Parágrafo único. Na sentença absolutória , o juiz:
I - mandará, se for o caso , pôr o réu em liberdade;
II - ordenará a cessação das penas acessórias provisoriamente aplicadas;
111 - aplicará medida de segurança , se cabível.

e
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.669, DE 19 DE JUNHO DE 1998.
Altera a lei nº 9.649 , de 27 de maio de 1998
que dispõe sobre a organ ização da
Presidência da República e dos Ministérios , e
dá outras providências .
. ... .... .. ....... ...... .......... ... ..... ...... .... .. __ ..... .............. ....... ... ... .. ..... .... .... ... ..... ...... .... .. .......................... .... ... ......... .. . .
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Art. 2º Fica o Conselho Federal de Entorpecentes, órgão colegiado integrante da Estrutura Regimental do
Ministério da Justiça, transformado em Conselho Nacional Antidrogas e sua vinculação transferida
daquele Ministério para a Casa Militar da Presidência da República.
Art. 3º Fica o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso Drogas - FUNCAB, instituído
pela Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pela Lei nO 8.764, de 20 de dezembro de 1993, e
ratificado pela Lei nO 9.240, de 22 de dezembro de 1995, bem como a sua gestão, transferido do ãmbito
do Ministério da Justiça para a Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Militar da Presidência da
República .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • ••• ••• • • • • • • • • •• • • • •• • o ••• • ••••••••• o ... . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias do
Ministério da Justiça alocadas nas rubricas relacionadas com as atividades de que trata o § 1º do art. 6º
da Lei nº 9.649, de 1998, com a redação dada por esta Medida Provisória, observados os mesmos
subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.
.... ...... ... .... - .... ......... .... ... .. ....... ... .... ... ..... .. .. ... .... .... .... ...... ... ..... ........... ... .. ... ..... ... ... ... .. .. ... .. ..... ... .................. ... . .

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.088-39, DE 26 DE ABRIL DE 2001.
Altera as Leis nOs 6.368, de 21 de outubro de
1976, 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.525, de 3 de
dezembro de 1997, e dá outras providências .
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.225-45, DE 2001
MENSAGEM N° 603, DE 2001-CN
(n° 955/2001, na origem)
MEDIDA PROVISORlA N2

2 .225 -45, DE 4

DE SETEMBRO DE 2001 .

Altera as Leis nQs 6.368, de 21 de outubro de 1976,
8.112, de 11 de dezembro de 1990,8.429, de 2 de
junho de 1992, e 9.525, de 3 de dezembro de 1997, e
dá outras providências.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1Q O art. 32 da Lei n2 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 32 Fica instituído

Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de
órgãos que exercem, nos âmbitos federal , estadual, distrital e municipal, atividades relacionadas
com:
,

-'

.'

O

I - a prevenção do uso indevido, o tratamento, a recuperação e a reinserção social de
dependentes de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência fisica ou psíquica; e

.. .
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LI - a repressão ao uso indevido, a prevenção e a repressão do tráfico ilícito e da produção
não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência fisica ou psíquica .
........ ............. ....... ............ ................... .............. ................. .... ....... .... .. ............ ....... .. .. ... ............. " (NR)
Art. 22 Os arts. 25, 46, 47, 91 , 117 e 119 da Lei n2 8.112 , de 11 de dezembro de 1990 ,

passam a vigorar com as seguintes alterações:
" Art. 25. Reversão é o retomo à atividade de servidor aposentado :

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da
aposentadoria; ou
II - no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;
e) haja cargo vago.
§ 12 A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transfonnação.
§ 22 O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da

t,

aposentadoria.
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§ 32 . No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas

.....
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atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
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§ 42 O servidor que retomar à atividade por interesse da administração perceberá, em

o

g:Z

substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração Jo cargo que voltar a exercer,
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anterionnente à aposentadoria.

~..J

.3D..

§ 52 O servidor de que trata o inciso rI somente terá os proventos calculados com base nas
regras atuais se pennanecer pelo menos cinco anos no cargo.
§ 62 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo." (NR)
" Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994,

serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento,
no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§ 12 O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da
remuneração, provento ou pensão.

§ 22 Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento
da follia, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.
§ 32 Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a
tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a
data da reposição." (NR)
"Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua

aposentadoria ou disponibi lidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.
Parágrafo único . A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em
dívida ativa." (NR)

,
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.

" Art. 9 1. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de

cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos
particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
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Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do
servidor ou no interesse do serviço." (NR)

"}\Jrt. 11í1. ..............•....•.........••.....•......•....................................................................................

x - participar de gerência ou administração

de empresa privada, sociedade civil, salvo a
participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União
detenha, direta ou indiretamente, participação do capital social, sendo-lhe vedado exercer o
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
.•...•.....••••.............•...........•.••..•...•.•.••.••••....••..•••.•.....••...............•......•......•..•......................•... •.•... " ~)

"}\Jrt. 115>. ............................................................................................................................... .
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela
participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em
que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a
respeito, dispuser legislação específica" (NR)

}\Jrt. 3l! Fica acrescido à Lei nl! 8.112, de 1990, o art. 62-A, com a seguinte redação:
. "}\Jrt.62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a
incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo
de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 32 elO da Lei n 2
8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 32 da Lei n2 9.624, de 2 de abril de 1998.
Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita as
revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais ." ~)

}\Jrt. 42 O art. 1í1 da Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"}\Jrt. 1)1 .................................................................................................................................. .

§ 6l! A qção será instruída com documentos ou justificação que contenham indicios
suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade
de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as
disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ )12 Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação
do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e
justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 82 Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada,
rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação
ou da inadequação da via eleita.
§ 92 Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o
,

.'

juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.
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.
.§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta
LeIo dIsposto no art. 221 , caput e § 1!1, do Código de Processo Penal." (NR)
Art.5!1 O art. 2!1 da Lei n2 9.525, de 3 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art.2!1 Aplica-se aos Ministros de Estado o disposto nos arts. 77, 78 e 80 da Lei n2 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, exceto quanto ao limite de parcelamento das férias, cabendo àquelas
autoridades dar ciência prévia ao Presidente da República de cada periodo a ser utilizado." (NR)
.
2

Art. 6 Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, bem assim as autoridades equivalentes, que tenham
tido acesso a informações que possam ter repercussão econômica, na forma definida em regulamento,
ficam impedidos de exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no setor de sua atuação, por um
período de quatro meses, contados da exoneração, devendo, ainda, observar o seguinte:

I - não aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional
com pessoa fisica ou jürídica com a quai tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos scis
meses anteriores à exoneração;
II - não intervir, em beneficio ou em nome de pessoa fisica ou jurídica, junto a órgão ou
entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante
nos seis meses antenores à exoneração.
Parágrafo único. Incluem-se no período a que se refere o caput deste artIgo eventuaIS
períodos de férias não gozadas.
Art. 7!1 Durante o período de impedimento, as pessoas referidas no art. 62 desta Medida
Provisória ficarão vinculadas ao órgão ou à entidade em que atuaram, fazendo jus a remuneração
compensatória equivalente à do cargo em comissão que exerceram.

§ 1!1 Em se tratando de servidor público, este poderá optar pelo retomo ao desempenho das
funções de seu cargo efetivo nos casos em que não houver conflito de interesse, não fazendo jus à
remuneração a que se refere o caput.

§ 22 O disposto neste artigo e no art. 6!1 aplica-se, também, aos casos de exoneração a
pedido, desde que cumprido o interstício de seis meses no exercício do cargo.
§ 3!1 A nomeação para outro cargo de Ministro de Estado ou cargo em comissão faz cessar
todos os efeitos do impedimento, inclusive o pagamento da remuneração compensatóría a que se refere o
caput deste artigo.
Art. 82 Aplica-se aos servidores civis do Poder Executivo Federal, extensivo aos proventos
da inatividade e às pensões, nos termos do art. 28 da Lei n2 8.880, de 27 de maio de 1994, a partir de
janeiro de 1995, o reajuste de vinte e cinco vírgula noventa e quatro por cento concedido aos servidores
dos demais Poderes da União e aos Militares, deduzido o percentual já recebido de vinte e dois vírgula
zero sete por cento.
Art. 92 A incorporação mensal do reajuste de que trata o art. 82 ocorrerá nos vencimentos
dos servidores a partir de 12 de janeiro de 2002.
Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de
adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 82
somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada, exceto em
relação às parcelas da remuneração incorporadas a título de vantagem pessoal e de quintos e décimos até o
mês de dezembro de 1994.
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Art. 11. Os valores devidos até 31 de dezembro de 2001, em decorrência da aplicação
, desta Medida Provisória, passam a constituir passivos que serão pagos em até sete anos, nos meses de
agosto e dezembro, a partir de dezembro de 2002 .
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Parágrafo único. Excepcionalmente e observada a disponibilidade orçamentária e a
definição de critérios objetivos, o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá
autorizar a antecipação de pagamento dos passivos de que trata o caput.
Art. 12. O Poder Executivo da União publicará até 30 de novembro de 2001 os novos
valores das Tabelas de Vencimentos e das Tabelas de Cargos Comissionados, Funções de Confiança,
Funções Gratificadas, Gratificações e Adicionais.
Art. 13. Ficam convaliáados os atos praticados com base na Medida Provisória n2
2.171-44, de 24 de agosto de 2001.
Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se:

I - o art. 26 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
lI-o inciso m do art. 61 e o art. 67 da Lei . n2 8.112, de 1990, respeitadas as situações
constituídas até 8 de março de 1999; e
III - a Medida Provisória n2 2.171-44, de 24 de agosto de 2001 .
Brasília, 4

de setembro de 2001 ; 1802 da Independência e 113 2 da República.
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Mensagem n2 95 5

•

•

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências o texto da Medida Provisória n2

2.225-45, de

4

de setembro de

2001, que "Altera as Leis # 6.368, de 21 de outubro de 1976, 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.525, de 3 de dezembro de 1997, e dá outras providências".
Brasília,

4

de setembro de 2001 .

EM Interministerial ne 288!MP!MF/AGU.

Brasília, 4 de setembro de 2001.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

"
.'

Submetemos à consideração de Vossa Excelência a anexa
proposta de edição de
,
Medida Provisória, que estende aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a
vantagem de três vírgula dezessete por cento, decorrente da aplicação da Lei n!! 8.880, de 27 de
maio de 1994, e dá outras providências.
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2.
Mediante a aplicação do disposto no art. 28 da Lei n~ 8.880, de 1994, obteve-se o
índice de 25,94% para fins de reajuste da remuneração de pessoal dos Poderes da União, resultante
da incidência do IPCR medido em 1994 sobre o maior vencimento, em URV, entre o vencimento de
dezembro de 1994 ou o vencimento médio de 1994, o que fosse maior.
3.
Ocorre, Senhor Presidente, que, para os servidores do Poder Executivo, exceto os
Militares, foi concedido apenas 22,07%, sob o argumento de que haviam sido beneficiados por dois
reajustes concedidos em 1994, a título de isonomia com os demais Poderes da União.
4.
Portanto, a diferença de reajuste geral havida em janeiro de 1995, comparando-se os
servidores civis do Poder Executivo com os servidores dos Poderes Legislativos e Judiciários da
União e os Militares, corresponde ao percentual de 3,17%. Resumindo, temos que a isonomia
praticada com o objetivo de igualar as remunerações entre os Poderes, no caso dos servidores do
Poder Executivo, foi deduzida quando da concessão do reajuste geral havido em janeiro de 1995.
5.
Com base nessa diferença de tratamento, muitas ações judiciais têm sido movidas
pelos servidores e os recursos interpostos pelo Governo Federal não têm obtido sucesso nos
Tribunais Superiores. Neste contexto, insistir na disputa judicial poderá ser interpretado como
injustificável protelação do Governo em reconhecer o direito dos servidores ou mesmo velada
resistência em se render às decisões judiciais.
6.
Como agravante temos as concessões judiciais dos 3,17% em valores que já somam
R$ 30 milhões de reais anuais nos casos de cargos e carreiras reorganizadas ou reestruturadas. o que
é descabido, já que os ocupantes destes cargos obtiveram vantagens superiores ao índice apurado.
7.
A concessão do reajuste. portanto, além de findar vários processos judiciais. irá
estabelecer referências para que o Judiciário possa, imediatamente, fundamentar suas decisões. com
base nas diretrizes que estão sendo implementadas no sistema de remuneração dos servidores
públicos federais .
8.
Por outro lado, o orçamento previsto para este exercício não comporta a efetivação
desta despesa, razão porque a concessão do reajuste observará dois critérios, de forma que se possa
promover a necessana programação para o seu atendimento, em obediência à Lei de
Responsabilidade Fiscal:
8.1 .
Em relação ao fluxo, parcela mensal do reajuste será implantada nos contracheques a
partir de 1~ de janeiro de 2002 para os servidores que fizerem jus, nos termos da Medida Provisória;
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Em relação ao passivo, estão sendo considerados os créditos havidos no período de
8.2.
1~ de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 200 I. Neste caso. propõe-se o pagamento em até sete
anos. nos meses de agosto e dezembro, a partir do mês de dezembro de 2002.
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9.
Para este efeito, na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras,
concessão de adicionais, gratificações ou outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste somente
será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada, exceto em relação
às parcelas da remuneração pagas a título de vantagem pessoal e de quintos e décimos já
incorppradas, haja vista que estes servidores passaram a constituir um novo sistema remuneratório
da Administração Pública Federal, baseado em critérios objetivos que' consideraram as
características de cada cargo, seu grau de complexidade, parâmetros de mercados ou referências
internacionais, sem qualquer relação com os valores praticados anteriormente a título de
remuneração.

0>0
",z

.!l....l

.3a..

,

-'

'

10.
O reconhecimento desta dívida, reduzirá gastos de todas as naturezas com a
manutenção e execução de processos judiciais, e permitirá a programação de seu pagamento de
forma compatível com os orçamentos da União. Por outro lado. teremos o estabelecimento de

•

113
referência para que o Poder Judiciário possa fundamentar suas decisões, o que não é possível de se
efetivar mediante os pagamentos realizados por forças de liminares ou outras condenações judiciais,
que comprometem a execução de despesas classificadas como prioritárias e devidamente
programadas. especialmente as de cunho social.
lI.
Está sendo incluído, também. dispositivo que autoriza, excepcionalmente, observada
a definição de critérios objetivos e a disponibilidade orçamentária, o Ministro de Estado do
Planejamento. Orçamento e Gestão a antecipar o pagamento dos passivos objeto da presente
proposta de edição de Medida Provisória.
12.
Quanto à Lei de Responsabi lidade Fiscal, pode-se afirmar que, no presente caso. há
observância de ,seus dispositivos, isto porque trata-se de reconhecimento de dívida decorrente da
revisão geral e linear de remuneração ocorrida a partir de 1995. situação que se encontra
excepcionalizada das exigências prescri tas para as demais despesas. conforme o disposto no § 6!! do
art. 17 da referida Lei Complementar. Além disso. os recursos orçamentários necessários para
atendimento desta despesa, em 2002. estão previstos na respectiva P,roposta Orçamentária.
13 .
Estas. Senhor Presidente. são. em sintese. as razões de relevância e urgência que
envolvem a matéria e justificam a presente proposta que ora submetemos à elevada apreciação de
Vossa Excelência.

Respeitosamente.

MARTUS TA V ARES
Ministro de Estado do
Planejamento. Orçamento e Gestão

•

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado
da Fazenda

GILMAR FERREIRA MENDES
Advogado-Geral da União

Exposição de Motivos que acompanhou
a primeira edição desta Medida Provisória
EM

n!!

. 059-A

IMOG

Brasília, 04 de março de 1999.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
/

Encaminho a Vossa Excelência a anexa proposta de edição de Medida Provisória que
extingue o adicional por tempo de serviço previsto no art. 67 da Lei n!! 8.112, de 11 de dezembro de
1990, bem assim suspende a concessão de promoção e de progressão funcional ao servidor da
Administração Federal direta, autarquias e fundações públicas do Poder Executivo da União
até 7 de março de 2.000.

"
.1

2.
O adicional por tempo de serviço trata-se de vantagem concedida ao servidor público
pela implementação do tempo de serviço, ou seja, em razão da antigüidade, não se observando
nenhwn critério de merecimento e, portanto, contrário ao princípio de eficiência introduzido no
art. 37 da ConstItuição Federal.
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3.
A extinção da vantagem referida. além de se adequar à Reforma Administrativa
implementada pela Emenda Constitucional n~ 19, de 4 de j unho de 1998, implica estancar as
despesas com novas concessões estimadas em R$ 26,3 milhões.
4.
Outra medida proposta tem por objetivo suspender, até 7 de março de 2.000, as
despesas relativas à concessão de promoções e progressões previstas nos planos de classificação de
cargos e carreiras que, conforme dados extrai dos do Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos - SIAPE, são estimadas em R$182 milhões por ano.

5.

Considerando que as promoções das carreiras da Advocacia-Geral da União e da
Defensoria Pública da União encontram-se disciplinadas em leis complementares. a medida
suspensiva não se aplica a essas carreiras.
6.
único do art.

Esta suspensão também não se aplica à carreira de Diplomatas, razão do parágrafo
I~.

Atualmente, grande pane dos servidores públicos são agraciados com promoções e
progressões apenas por implementação de tempo de serviço de doze ou dezoito meses. sem que a
concessão esteja condicionada a cnte. : ~ :. efi cientes de avaliação de desempenho. O atual modelo de
avaliação de desempenho utilizaao ~ara algumas carreiras não é compatível com a proposta
apresentada no Projeto de Lei Complementar n!! 248, de 1998, que disciplina a perda de cargo
público por insuficiência de desempenho de servidor público estável, consoante à Reforma
Administrativa de que trata a Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998.
7.

.'"

."'.
K

0 .....

cn
cn
.....
-N

::20

oo~
.....
",0

",Z

8.
A proposta insere-se no conj unto de medidas que o Governo Federal vem adotando
no sentido de reduzir gastos com pessoal. em decorrência da atual conjuntura econômica em que se
encontra o paiS.
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9.
Estas. Senhor Presidente, são as razões que justificam a relevância e urgência na
edição de Medida Provisória ora proposta. que submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

~J\t ..
PAULOPAlVA
Ministro de Estado do
Orçamento e Gestão
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO E GESTÃO
N" 059-A
, DE 04 1 03 11999.

1. Síntese do roblema ou da situacão ue reclama rovidências:
Com vistas à adequar ao contexto da Refonna Administrativa e contribuir no esforço para alcançar
meta estabelecida para o superávit primárip, propõe-se, respectivamente, a extinção da vantager
concedida ao servidor público a título de adicional de tempo de serviço e a suspensão, até 07 de março a
2000, a concessão de promoções e progressões nos planos de classificação de cargos e carreiras.

2. Solu -es e rovidências contidas no ato normativo ou na medida
Edição de Medida Provisória

3. Alternativa às medidas ou atos ro

stos:

A alternativa proposta é a única aplicável a situação em questão.

4. Custos:

•
5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for Medida Provisória
ou Pro 'eto de Lei ue deveria transitar em R 'me de Urgência):

6. Im aeto sobre o meio ambiente (sem e ue o ato ou Medida Provisória """"nn

chido somente no caso de aIt

8. Síntese do arecer do ó ão 'uridico:

,

-'

'

ssa vira tê-lo):

de Medidas Provisórias):
Texto Pro to
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Em !O de janeiro de 1995.

Exceientissimo Senhor Presidente da Repúblic:l..

.'"
'"

><
oi;

Submeto à. .::onsideração ce VoS!>a Exceiê~c:J. propOSta de adoção de
Medida Provisória. nos te:mos do projel~ anexo. dispondo sobre a-,eorg:m.iuçjo da Presidência
da República e dos Ministérios.

u .....
a>
a>

.....

-M

~O

cooq-

.....
o

:l:Z

Torna-se necessária e urgente a providência propOSLl. objetivando a
reesrrururação dos órgãos que compõem a Presidê:1cia da Repúblic:l.. de fonna a lhe pennitir

!...J
.30..

uma amação integradora na coordenação e no acompanhamemo da ação efetiva do Governo.
Assi.-n. esú sendo propOSIO : J. Vossa Excelência nova sistemátic::J. de
funcionamento do Conselho de Governo. que passa .1 operar a~ves de C.1m3.r.l.S do Cansemo de
Governo que. por sua vez.. exerce::lo o papel de fórum de discussão e integlaçjo na ronnulação
de diretrizes e coordenação da ação governamental. cujo escopo ultrapasse a competência de um

único f!linistério.

É de se destacar. com ênfase. a preocupação de estabelecer efetiva
prioridade à área social. dotando-a de mecanismos para uma aruação eficiente e eficaz.. A
criacão
do Conselho e do PrO!!r.l.IIl:l
Comunidade Solidária. vinculados à Presidência da
.
RepúbJic:l.. é expressão e instrumento dessa determinaçjo de mobilizar a sociedade. para
emrentar e encontrar soluções dos probleI!l:lS esrrururais e emergenciais da rome e da pobreza..
que afligem grande p:me da população do Ptis.
~a

PresidênciJ da Repúblic;!. esLi propOSta também a criação da

Secret:lIia de ComunicJção Social para !ntegI:!.f : J. ação do Governo nesu área. de fonna a

otimiu: o uso dos rC:!.lf3OS disooníveis.
;!!:l
.

esoe:::~
.

na i.-noianucjo
de ~rom;;os
de eauCJc:o ::.
.
'.
-

distânCIa.
Ainda na Presidência da República

estalUCS propond~

a Vossa E'Ccelência

a criação da Cimara de Políticas Regionais que deverá ser o fórum da defutição e integração das
políticas que visam articula: a ação do governo na superação das marcanteS desigualdades
regionais do País.
DesracJ.-se. :guaimente. a valorização do exercício da cidadania.. da defesa
dos direitos da pessoa humana e da segurança públic:l.. expressos na reestruturação do Ministério
da Justiça. que passa a abrigar as atividades de defesa dos direüos da infância e adolescência.. das
,
.

'

'

pessoas portadoras de deficiências. c a coordenação. dentro das iimirações constitucionais. das
atividades de segurança pública em nível nacional .

•

117
ce
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Ressai te - sç.
Extraordinário dos Esoones. com:! incumbência de

dese~vol\'e:

Minisrru

novas formas

t!

Estaco
parcerias na

promoção do espone óo P:Ús.
A reestrutur.lÇão que

0;-;1

é proposta confere ainda m:tior ra.'ionalidade à

Administração Públic:l.. extinguindo Ministérios com competências dispersas e superpostas. e
órgãos com aúvidades úpicas das esferas estaduais e municipais. na busca da descentralização.
dentro de uma visão moderna que deve noneJ.f a aruculação entre o Estado e a sociedade. e
emr:! o Gove:":1o

Fede~

e as demais instã.'lcias fc::eraúvas.

Tais motivos .;usúficam. na

conjumur~

ll~.

adoção

:l

d~

~ecida

Provisória nos lermos do ar_ ó2 da Consu. ição recieraL pela inegável relevância e urgência ó
matéria.
RespeiLOsamenLC.

c

-:. . ':.

>--'-'-'- --'-,

CLÓVIS DE BARROS CARVALHO
Mir.lStIO ae Est.a.áo Chefe da Casa Civil
da Presidência da Rep:lbli.::.:!

•

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N.o 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre medidas de prevenção e
repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias
entorpecentes
ou
que
determinem dependência fisica ou psíquica.
e dá outras providências .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
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Art. 3° - As atividades de prevenção, repressão ao tráfico ilícito, uso indevido e produção não autorizada
de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência fisica ou psíquica, e a atividade de
recuperação de dependentes serão integradas num Sistema Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto
de órgãos que exercem essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Parágrafo único - O sistema de que trata este artigo será formalmente estruturado por decreto do Poder
Executivo, que disporá sobre os mecanismos de coordenação e controle globais de atividades, e sobre os
mecanismos de coordenação e controle incluídos especificamente nas áreas de atuação dos governos
federal, estaduais e municipais .
. ....... .. . .. ..... . ....... .. ..... . .. .. .. ... . ........ . ..... ........ .. .... .. . . ... . . . .. . . . .. . .. . .. . ... . . . . .. .... .. . . .. .. .. .. . .... . ... .. ..... .. . . .... . ....... .. ---+-

~

I

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

,

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias e das fundações publicas
federais.
'

'
o • •• ••••••• • • •• •• •• ••• ••• • • ••••• •• ••••• ••• ••
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Art. 25. Reversão é o retomo à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
Art. 26. A reversão far-se-à no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
Parágrafo único. E;tcontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga.

Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à
décima parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria
ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o débito.
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.
Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as
seguintes gratificações e adicionais:
I - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;
II - gratificação natalina;
IH - adicional por tempo de serviço;
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
VI - adicional noturno;
VII - adicional de férias;
VIII - o utros, relativos ao local ou à nattrreza do trabalho.
Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma
gratificação pelo seu exercício.
' _
,..<
§ 1° Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir
dos limites estabelecidos no art. 42.
§ 2° A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o
provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de
direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.
§ 3° Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano , a
import~ncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.
§ 4° Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses,
após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva
das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 5° Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso
li , do art. 9°, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo
segundo, quando exercidos por servidor.
.................................................................................................................................... ..........
Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão dé 1% (um por cento) por ano
de serviço público efetivo. incidente sobre o vencimento de que trata o art. 40.
Parágrafo único. O servidor fará j us ao adicional a partir do mês em que completar o
anuênio .

_
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Art 77. O servidor fará j us a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas ate o máximo de dois
períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haj a legislação específica.
(Repação dada pela Lei nO9.525, de 3. 12.97)
§ 1° Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício,
§ 2° É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.
§ 3° As férias podeÍ'ão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no
interesse da adminisrração pública. ( Parágrafo acrescentado pela Lei nO9.525, de 3. J2.97)
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Art 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do
respectivo período, observando-se o disposto no § I ° deste artigo,

119
§ I ° (Revogado pela Lei nO9.527, de 10.12.97)
§ 2° (Revogado pela Lei nO9.527, de 10.12.97)
§ 3° O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período
das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício,
ou fração superior a quatorze dias. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.216, de 13.8.91)
§ 4° A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato
exoneratório. (Parágrafo acrescentado pela Lei nO 8.216, de 13 .8.91)
§ 5° Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7° da
Constituição Federal quando da utilização do primeiro periodo (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.525,
de 3.12.97)
Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna,
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público
........•.......................•.......•.......................•••.•..............•.....•.•...••••.••.......... ......•.•......•.......... ............ ...... ...

Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.
§ 10 A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.
§ 20 Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior.
§ 3° Não se concederá a licença a servidores nomeados, removidos, redistribuídos ou transferidos, antes
de completarem 2 (dois) anos de exercício.
Art. 117. Ao servidor é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto
da repartição;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de
servIço;
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;

•

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho
de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou
sindical, ou a partido político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge,
companheiro ou parente até o segundo grau civil;
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública;
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil. ou
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XI - atuar. como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas. salvo quando se
tratar de beneficios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau. e de cônjuge ou
companheiro:
XII - receber propina, comissão, presente, ou vantagem de qualquer espécie, em razão de
suas atribuições;
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas ;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em servIços ou atividades
particulares;
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em
situações de emergência e transitórias;
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
função e com o horário de trabalho .
•• •
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A rt. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. nem ser
remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
,

'
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LEI N° 8.911 , DE 11 DE JULHO DE 1994.
Dispõe sobre a remuneração dos cargos em
comissão, define critérios de incorporação de
vantagens de que trata a lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, no âmbito do Poder
Executivo, e dá outras providências
......•.............. .....•.•.•..•... .....• •...........................................•......•..•.........•••••...•.•••..•••............•.•••.••.......

Art. 3° Para efeito do disposto no § 2° do art. 62 da lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o
servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão,
previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um
quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze
meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. (Artigo revogado pela Lei nO 9.527, de
10.12.1997)
§ 1° Entende-se como gratificação a ser incorporada à remuneração do servidor a parcela
referente à representação e a gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar de cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento dos Grupos:
Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Cargo de Direção - CO.
§ 2° Quando se tratar de gratificação correspondente às funçOes de direçao, chefia e
assessoramento do Grupo - FG e GR, a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total desta
remuneração.
§ 3° Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento
houver sido exercidos no período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base
de cálculo a exercida por maior tempo.
§ 4° Ocorrendo o exercício de cargo em comissâo ou de função de direçao, chefia ou
assessoramento de nível mais elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos
cinco quintos, poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado
o disposto no parágrafo anterior .
..••.......••.••...................•.......••..••.•..

Art. 10. É devida aos servidores efetivos da União, das autarquias e das fundaçOes públicas,
reg idos pela Lei nO 8.11 2. de 11 de dezembro de 1990, cedidos, por afastamento, para exerclcio
em órgão ou entidade do mesmo Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de quintos
decorrentes do exercício de cargo em com issão e de função de direçao, chefia e
assessoramento. (Artigo revogado pela Lei n° 9.527, de 10.12.1997)
§ 1° A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste artigo, será efetivada com
base no nível do cargo em comissão ou função de direção. chefia e assessoramento
equivalente no Poder..cedente do funcionário .
§ 2° Será admitida a conversão dos quintos incorporados, por parcelas equivalentes, n~s
seguintes situações :
I - quando ocorrer transformação do cargo ou função originária da incorporação efetivada; ou
11 - quando acontecer mudança de cargo efetivo, mediante provimento efetivo, para Poder
,
distinto do originário da incorporação efetuada.
§ 3° A conversão prevista no parágrafo anterior não se aplica ao servidor aposentado que t~nha
passado para a inatividade com a incorporação de quintos efetivada .
...•......••••......••.•........•....••••...........••....•.......•....•••....••.•.•••••••..•......•.•••.••••

LEI N° 9.624, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Altera dispositivos da Lei nO 8.911 , de 11 de
julho de 1994, e dá outras providências .
.•............•..•..•......••.....•....•••••..•..•.•••••....•.......•••••..••••••..•..•...•.•••...............•.......•...•......•..••.•...•..•...•.....•.
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Art. 3° Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no
perfodo compreendido entre 19 de janeiro de 1995 e a data de publicação desta Lei, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Leí nO 8.911 , de 1994, na redação original, para aqueles servidores que
completaram o interstlcio entre 19 de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;

r
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11 - estabelecidos pela Lei n° 8.911 , de 1994, com a redação dada por esta Lei, para o cálculo
dos décimos, para os servidores que completaram o interstlcio entre 1° de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstlcio a partir de 27 de outubro de 1995 é
assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei n° 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta Lei, com efeitos financeiros a partir da data em que completou o interstlcio .
....•.......•.............................................................................•.•..................•................................•.........

LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato. cargo, emprego ou função na administração
pública direta, ind ireta ou fundacional e dá outras
providências.
Art. I J. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
púbiica qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva pennanecer em
segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo ;
VII - revelar ou pennitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial,
teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

,

Art. 17. I ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica ír..Gressada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1° É veoaáa a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.
§ 2° A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessanas à complementação do
ressarcim~nto do patrimônio público.
§ 3° No caso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada
integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo suprir as omissões e falhas da inicial e apresentar
ou indicar os meios de prova de que disponha.
§ 4° O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da
lei. sob pena de nulidade .
...... ... .... ................. ...... ................. .. ........................... -... _.................................................................... -. . ........... . .

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Acresce e altera dispositivos das Leis n%
8.437, de 30 de junho de 1992, 9.028, de 12
de abril de 1995, 9.494, de 10 de setembro de
1997, 7.347, de 24 de julho de 1985, 8.429, de
2 de junho de 1992, 9.704, de 17 de novembro
de 1998, do Oecreto-Lei n2 5.452, de 1º de
maio de 1943, das Leis n2s 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, e 4.348, de 26 de junho de
1964, e dá outras providências.
\' ,
,
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Art
52:

r- o art 17 da Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte §
"§ 52. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo
para todas as ações posteriormente intentadas que
possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto."
(NR)

LEI W 9.525, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997.
Dispõe sobre as férias dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais. e
dá outras providências.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I ° Os arts. 77 e 78 da Lei n° 8. 112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois
períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

...
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§ 3° As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no
interesse da administração pública."
"Art. 78 ................................................................................................. .

~o
CIO'It
.....

§ 5° Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7° da

.....

-co

Constituição Federal quando da utilização do primeiro período."
Art. 2° Aplica-se aos Ministros de Estado o disposto nos arts. 77, 78 e 80 da Lei n° 8. 112, de 11 de
dezembro de 1990.
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LEI N° 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994.
Dispõe sobre o Programa de Estabilização
Econômica e o Sistema Monetário Nacional,
institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá
outras providências .
............................... ............. ...•.. ........... ........................•......•..............•.......•••........•......•.•••.•..........•...

Art. 28 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de
confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares da União serão revistos em 1°
de janeiro de 1995, observado o seguinte:
I - calculando-se o valor dos vencimentos, soldos e salários referentes a cada um dos doze
meses de 1994, em URV ou equivalente em URV, dividindo-se os valores expressos em
cruzeiros reais pelo equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente; e
1\ - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1° - Na aplicação do preceituado neste artigo, será observado o disposto nos §§ 2° a 7° do art.
22 e no art. 23 desta Lei.
§ 2° - Na hipótese de o valor decorrente da aplicação do disposto neste.artigo resultar infe~or
ao vencimento, soldo ou salário vigente no mês de dezembro de 1994, será mantido o maior
dos dois valores.
§ 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a antecipar a data da revisão prevista no caput .deste
artigo, quando houver redução dos prazos de suspensão de que trata o art. 11 desta LeI.
...... ....•....•.. .....•.•..•..••..••.........••••.•...•.•••.•...• .•...•..•.•....•....••••••.......•.••.....................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.17144, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Altera as Leis n~ 6.368 , de 21 de outubro de
1976,8.112, de 11 de dezembro de 1990,
8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.525, de 3 de
dezembro de 1997, e dá outras providências.

DECRETO N° 2.632, DE 19 DE
JUNHO DE 1998 (*)
Dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos
IV e VI , da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3° da Lei nO 6.368, de 21 de
outubro de 1976,

DECRETA:
Art 1° O Sistema Nacional Antidrogas , de que trata o art. 3° da Lei nO 6.368 r de 21 de
,

outubro de 1976, integra as atividades de prevenção e repressão ao tráfico.m~ito, ao u~o
indevido e a produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem
dependências física ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes.
Parágrafo único. Compõem o Sistema Nacional Antidrogas todos os órgãos e entidades da
Administração Pública que exerçam as atividades referidas neste artigo.
Art 2° São objetivos do Sistema Nacional Antidrogas :
I - formular a política nacional antidrogas;
li - compatibilizar planos nacionais com planos regiona is, estaduais e municipais, bem
como fiscalizar a respectiva execução;
111 - estabelecer prioridades entre as suas atividades, por meio de critérios técnicos ,
econômicos e administrativos;
IV - promover a modernização das estruturas das áreas afins;
V - rever procedimentos de administração nas áreas de prevenção, repressão e
recuperação;
VI - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações entre seus órgãos, bem
como entre o seu órgão central e organismos internacionais;
VII - estimular pesquisas , visando ao aperfeiçoamento das atividades de sua competência;
VIII - promover a inclusão de ensinamentos nos cursos de formação de professores, em
todos os níveis, referentes a substâncias entorpecentes e drogas que causem
dependência física ou psíquica ;
IX - promover, junto aos órgãos competentes , a inclusão de itens específicos nos
currículos de todos os graus de ensino, com a finalidade de esclarecer os alunos quanto à
natureza e aos efeitos das substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência
física ou psíquica .
, .
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Art 3° Integram o Sistema Nacional Antidrogas:
I - o Conselho Nacional Antidrogas , como órgão normativo;
II - a Casa Militar da Presidência da República, como órgão central;
111 - a Secretaria Nacional Antidrogas, da Casa Militar da Presidência da República, como
executivo;
IV - o Ministério da Saúde;
V - o Conselho Nacional de Educação;
VI - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda ;
VII - o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça ;
VIII - o Ministério da Previdência e Assistência Social;
IX - os órgãos dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios que exercem atividades
antidrogas e de recuperação de dependentes, mediante ajustes especificos.
Parágrafo único. Os órgãos mencionados neste artigo ficam sujeitos à orientação
normativa do Conselho Nacional Antidrogas no que tange às atividades disciplinadas pelo
Sistema , sem prejuízo da subordinação administrativa aos órgãos em cujas estruturas
estiverem integrados .
Art 4° À Secretaria Nacional Antidrogas compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de prevenção e repressão
ao tráfico ilícito, uso indevido e produção não autorizada de substâncias entorpecentes e
drogas que causem dependência física ou psíquica , e a atividade de recuperação de
dependentes;
11 - propor a Política Nacional Antidrogas ;
111 - definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para alcançar as
metas propostas na política nacional antidrogas e, ainda, acompanhar a execução dessa
política ;
IV - propor reformas institucionais, a modernização organizacional e técnica-operativa .
visando ao aperfeiçoamento da ação governamental nas atividades antidrogas e de
recuperação de dependentes;
V - promover o intercâmbio com organismos internacionais sobre tráfico ilícito, crimes
transfronteiriços e uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas que causem
dependência física ou psíquica ;
VI - atuar, em parceria com outros órgãos governamentais, junto a governos estrangeiros,
organismos multilaterais e a comunidade internacional para assuntos referentes às drogas
ilegais e delitos conexos , à cooperação técnica e à assistência financeira ;
VII - firmar convênios , acordos, contratos e quaisquer outros ajustes , objetivando o
desempenho de suas atribuições;
VIII - acompanhar a evolução e propor medidas para a redução dos crimes conexos com o
tráfico ilícito de drogas;
IX - propor a destinação dos recursos do Fundo de Prevenção, Recuperação e de
Combate ao Abuso de Drogas - FUNCAS;
X - prover os serviços de secretaria-executiva do Conselho Nacional Antidrogas.
Art 5° O Conselho Nacional Antidrogas, órgão normativo de deliberação coletiva , vinculado
à Casa Militar da Presidência da República , terá a seguinte composição:
I - o Chefe da Casa Militar da Presidência da República, que o presidirá;
" - o Secretàrio Nacional Antidrogas ;
111 - representantes dos seguintes Ministérios. titular e suplente. indicados pelos
respectivos Ministros de Estado;
a) um da Saúde;
b) um da Educação e do Desporto;
c) um da Previdência e Assistência Social ;
9) um das Relações Exteriores;
e) dois da Justiça, sendo um obrigatoriamente do órgão de repressão a entorpecentes;

:,

'"
)(

oi;;
U

....
....
O)
O)

M ......

,.,.,0
CIO 'V

....
",0

",Z
~...J

.3Q.

.1

125
IV - um do Estado-Maior das Forças Armadas ;
V - um jurista de comprovada experiência em assuntos de entorpecentes e drogas afins,
indicado pelo Ministro de Estado da Justiça;
VI - um médico psiquiatra de comprovada experiência e atuação na área de entorpecentes
e drogas afins, indicado pela Associação Médica Brasileira.
§ 1° O Secretário Nacional Antidrogas substituirá o presidente do Conselho Nacional
Antidrogas em suas ausências e impedimentos.
§ 2° Os membros referidos nos incisos 111 a VI serão designados pelo Presidente da
República para mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 3° Os membros do Conselho Nacional Antidrogas não farão jus a nenhuma
remuneração, sendo seus serviços considerados de relevante interesse público.
§ 4° As eventuais despesas com viagens dos conselheiros referidos nos incisos V e VI
correrão à conta da Secretaria Nacional Antidrogas, e a dos demais membros, por conta
dos órgãos que representam.
Art 6° Ao Conselho Nacional Antidrogas compete :
I - aprovar a Política Nacional Antidrogas ;
II - exercer orientação normativa sobre as atividades antidrogas e de recuperação de
dependentes;
111 - aprovar a destinação dos recursos do FUNCAB;
IV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do FUNCAB e o desempenho dos planos
e programas da Política Nacional Antidrogas;
V - elaborar seu regimento interno;
VI - integrar ao Sistema os órgãos congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art 7° As decisões do Conselho Nacional Antidrogas deverão ser cumpridas pelos órgãos
da Administração Pública Federal integrantes do Sistema, sob acompanhamento da
Secretaria Nacional Antidrogas .
Art 8° O detalhamento das competências do Conselho Nacional Antidrogas e suas
condições de funcionamento serão determinadas em regimento interno elaborado pelo
plenário e aprovado pelo Chefe da Casa Militar da Presidência da República.
Art 9° Extinto o Departamento de Entorpecentes da Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça, o Chefe da Casa Militar da Presidência da República e o
Ministro de Estado da Justiça disporão em ato conjunto sobre a transferência do acervo
patrimonial necessário ao funcionamento da Secretaria Nacional Antidrogas da Casa
Militar da Presidência da República.
Art 10. Ficam revogados os Decretos nO S 85.110, de 2 de setembro de 1980, 86.856, de
14 de janeiro de 1982, 89.283, de 10 de janeiro de 1984 e 93.171 , de 25 de agosto de

,

1986.
Art 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1998; 177° da Independência e 110° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Waldeck Ornélas
José Serra
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Clovis de Barros Carvalho
Publicado no Diário do Senado Federal. de 31-1 0-200 1
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Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasília - DF

SENADO FEDERAL
PARECER
N° 1.364, DE 2001

•

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Emenda nQ 4-CE
(substitutivo) ao Projeto de Lei da Câmara nQ
105, de 1996 (nQ 1.873/91, na Casa de
origem), que dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido
de entorpecentes e drogas afins, e dá outras
providências e ao Projeto de Lei do Senado
n~ 154, de 1997, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão à produção, ao uso indevido e ao
tráfico ilícito de substancias entorpecentes e
de drogas que causem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências, que
tramitam em conjunto. (Em audiência, nos
tennos do Requerimento nQ 645, de 2001)

RELATOR: Senador RlCARDO SANTOS

2
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1- RELATORIO

o Substitutivo qUe retoma 3 esta C omissão. para

novo exame, é
fruto do cmpenho dos iiuSlfeS Sen3.dores RO!'vlEU TU!v1A. LUCrO
.
,
ALC/\1\TAR/\. :\RTUR D.~ TA VOLA. CJ ER.'\ LDO C;\~ DrDO e
RI CARDO SANTOS, c, desde 2 sua (lri~cm. ilJ C jm ~l rJ dos Deputados.
contou com a c::;~ência d3 colaboraç31...1 dos l)cpuL1J~,~ E L l:\S 1\,1URAD.
URCIClNO Q UE iROZ, aUlOí da propost3. iniciJL c 1\,101\..-\ \:1 TURC.JA:\ .
A sociedade b:-3.sile ira. por provocação do nobre Senador
ROJ\1EU TUMA, manifestou-se sobre a i11atéri3 por suas mais representativas'
ve rtentes , que incluem a Ordem dos Ad\'ogados do Brasi l, a J\1agistratura e o
J\1inistério Público. Do aperfeiçoamento do texto paniciparam, também, a
Secretaria Nacional Antidro~as. a Polícia Federal e diversos Conselhos de
Juristas, entre os quais os de pensadores católicos, entidades médicas, de
assistência social e filantrópisas.

-

•

'

Estamos, pois, diante de um texto que resulta de grande esforço
social , submetido ao crivo desta Comissão, para analisar, no mérito, sua
capacidade de oferecer respostas à questão da produção, tráfico e consumo de
substâncias ilícitas, e servir paradigma às decisões judiciais.
Mas a despeito do grande esforço social, e da pertinácia de todos
os ilustres parlamentares que se dedicaram ao assunto, não é possível
congregar todas as filosofias num só projeto, porque há pensamentos
antípodas e discrepantes. Assim como há os que vêm os dependentes como
doentes sociais - e aí está o segmento mais representativo da sociedade - há
os que preferiam vê-los privados da liberdade. Há pessoas que não concordam
com a proliferação de presídios, e recomendam a adoção de melhores
políticas educacionais de prevenção e educação. E as que sugerem a total
reorganização estatal, descriminação de algumas drogas hoje consideradas
ilícitas .

...

.

'"

,!!

J .....
(7)
(7)

.....
MO)

r--O
OOv
.....
",0

"'Z
2-J
.3c..

No campo processual, existem os que apregoam o sobrestamento
do processo judicial até que se confirme a integral recuperação do

•

•

,
3
dependente. De outro lado, há os que defendem o arquivamento dos autos e a
minimização da questão processuaL sob a alegação de que aumenta o volume
de questões dessa natureza submetidas ao Poder Judiciário .

•

Nesse contexto, a proposta procura atender os segmentos de
maior representatividade sociaL aferidos em audiência pública realizada na
Comissão de Educacão
do Senado Feder::.!. e:~l setembro de 1000. Todas as
,
críticas ali manifestadas, ou para 3li remeTid3::;. foram sopesadas, analisadas. e
acolhidas ou não, confonne see J..Íestamemo 20 eixo de sustentação filosófica
da proposição. E muito foi aCeito: d2. 1\~\ · is3.o dosimétrica ;} natureza de
algumas sanções: dos procedimentos jurisdic ionais aos mecanismos de
arrecadação e destinação do património J.preend ido ao tráfico; de médicos,
juristas, sociólogos e educadores. a audiência pública colheu críticas e .
sugestões, e procedeu à revisão de todo o te\:to da proposta, o que resultou no
atual texto do substitutivo.
Submetido ao Plenário do Senado Federal, o tema retornou a esta
Comissão de Constituição e Justiça para verificação da consistência de lege
fierenda, objeto da análise que vem a seguir.
/ 1

•

•

Ao projeto foi apresentada emenda, de autoria do eminente
Senador R01v1EU TUMA, dispondo sobre a exceção que deve ser respeitada,
no art. 59, no que tange ao Sistema Nacional Antidrogas, de que trata o art. 3°
da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976.
,

lI-ANALISE
A Lei n° 6.368/76, que trata do tema está superada, pois seus dois
principais dispositivos, os arts. 12 e 16 - o primeiro, excessivamente punitivo,
e o segundo, excessivamente leniente - há muito deixaram de oferecer a
sustentação necessária aos julgados dessa natureza. Diante da excessiva
polarização dosimétrica, as sentenças proferidas nos feitos que tratam do tema
têm aplicado, preferencialmente, a Lei n° 9.099, de 1995, norma que se
destina a dirimir questões de menor potencial ofensivo de natureza cível e
criminal.

4
,

E inquestionável, portanto, a oportunidade da nonna em
elaboração que agora se examina.
Além da superação do texto da vetusta lei de drogas, toda a
estrutura oficial de repressão à produção e tráfico de substâncias ilícitas foi
revista e alterada~ com a transferência do Fundo de Prevenção" Recuperação e
de Combate ao Abuso de Drogas - FUNCAB I, do Ministério da Justiça para
a Secretaria Nacional Antidrooas da Casa l\1ilitar da Presidência da República -.
O mesmo Se deu com as respectivas dotações orçamentárias do s ó r~ãos que
iI1le~ram o referido sistema .'.
"\

No texto do Substitutivo, foi realizada a adequação dosimétrica
das penas e ampliada a possibilidade de sua aplicação" inclusive cumulativa.
F oram, igualmente, revistos e corrigidos os preceitos que contemplam os tipos :
penais_ o concurso de agentes, o bis in idem punitivo, as causas de aumento
de pena, a reincidência e os antecedentes do agente" além da correção d~
vocábulos, com observância das fases 4. Foram modificados, ainda, o instituto
da plea bargaining 5, a infiltração de policiais nas organizações criminosas e a
inclusão, no texto, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes 6. Também, foi
ajustada a revelia aos preceitos da Lei nO 9. ') 71, de 1996 .
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Por força de emendas de autoria do ilustre Senador GERALDO
CÂNDIDO, foi redimensionado o prazo de re~ulamentação (art. 57), para
noventa dias, condição que oferecerá oponunidade aos detalhamentos
procedimentais e atenderá às minúcias que escapam à norma da estatura de lei
ordinária.

Leis nOs 7.560. de 19 de dezembro de 1986. e 8.764, de 20 de dezembro de 1993.
" Medida Provisória n° 1.669/98, arts. 2" e 3°.
3 Art. 5° da Medida Provisória n° 1.669/98, republicada pela MP nO 2.0&8-39, de 26 de abril de 200 I.
~ Emendas. pelo Senador Lúcio Alcântara, substituiu-se o \'ocábulo :JL"Usado por indiciado (art. 35). porque a
!'ise processual inicial deve ser observada. e, só ~ois de se reu!lirem os indicios, procede-se á acusação.
, Lei n° 9.080, de 19 de julho de 1995 .
J/ /
'" Art. 6°, § 3°, do Substitutivo.
I
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•
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5
Todas as modificações introduzidas ao texto do PLC nO 105, de
1996, acima relatadas, deixaram de ser estendidas ao PLS nO 154, de 1997, e o
seu teor, por isso, restou desatualizado.

No concernente à Emenda nO 1, apresentada pelo ilustre Senador
RO:rv1EU TUMA, é medida que deve ser acolhida porque impede a revogação
de dispositivo que institui o Sistema Nacional Antidrogas. De fato, a
suprimir-se completamente do ordenamento jurídico da Lei nO 6.368, de / 1 de
outubro de 1976, conforme determina o art. 59, com essa nonna
desapareceria também o referido Sistema. instituído por força do seu art. 3°.
Diante dessas considerações, é de se acolher a Emenda n° l-CCJ, proposta
20 art. 59 da norma em elaboracào .
•

UI - VOTO

•

Com fundamento nos arts. == e -+8 da Constituicão
Federal.
,
manifestamo-nos pela constitucionalidade do Substitutivo ora examinado, e
com base no art. 10 1, incisos I e lI , do Regimemo Interno desta Casa,:
reiteramos o mérito dessa proposição e, com base nas considerações
expendidas, manifestamo-nos pela rejeição do PLS nO 154, de 1997, e a
aprovação do PLC n° 105, de 1996, na forma do referido Substitutivo, com o
acolhimento da Emenda nO I-CCJ, de autoria do eminente Senador ROMEU
Tillv1A.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001

, Presidente

/

, Relator

6
Substitutivo (Emenda n~ 4-CE)
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 105, de 1996
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SENADO FEDER"'L
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO-, JUSTIÇA E CIDADANIA

SUBSTITUTIVO ( El\1ENDA N° 4-CE) AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 105, DE 1996
(PL n° 1.873, de 1991 , na Casa de origem)

•

ASSINAM O PARECER, EM REUNIÃO ORDIN.Á.RIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO
DE 2001 OS SENHORES SENADORES:

01- BERNARDO CABRAL - Presidente
02 - RICARDO SANTOS- Relator
03 - ROMEU TUI\lA
04 - PEDRO SIMON

05 - MARIA DO CARMO ALVES
~

06 - PEDRO PIVA
,

07 - LUIZ OTAVIO

•

08 - BELLO PARCA
09 - GERSON CA1\lA TA

10- ADEMIR A!\DRADE

11 - JOSE FOGAÇA
12 - .JOSE EDUARDO DUTR-\
13 - ROMERO JUCÁ.

1.+ - EDUARDO SUPLICY
15 - ANTÔNIO CARLOS .JÚNIOR
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FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2001 , REFERENTES À
APRECIAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA cÂMARA N2 105, DE 1996,
QUE TRAMITA EM CONJUNTO COM O PROJETO DE LEI DO
SENADO N 2 154, DE 1997, CONTENDO DECISÃO DA COMISSÃO:
-

- - .I

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Srs. Senadores, ao retomar
a Presidência , o item 6 da pauta, requerido pelo eminente Senador Ricardo
Santos, para que a ela se desse preferência e aprovada, tem a devolução feita
pelo eminente Senador José Eduardo Dutra, que havia pedido vista sem
manifestação.
Como não se encontra presente o eminente Senador Lúcio Alcântara e
com a concordância do Relator, Senador Ricardo Santos, pediria ao eminente
Senador Romeu Tuma que providenciasse a leitura das Emendas 2 a 4, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, e, a seguir, darei a palavra ao Senador
Ricardo Santos.
Item 6 (Página 636) .
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Emendas 2 a 4
Emendas do Senador Lúcio Alcântara:
Emenda nO 2:
"Dê-se ao art. 3° do caput do Substitutivo do PLC 105/96 a seguinte
redação:
Art. 3° Para os fins desta lei são considerados ilícitos os produtos, as
substâncias ou as drogas que causem dependência física ou psíquica,
especificados em lei e em tratados internacionais firmados pelo Brasil,
relacionados periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde,
ouvido o Ministério da Justiça.
Justificação.
A autorização de ind icativo de outros produtos, como atualmente
consta do texto do art. 3°, permitiria ao Ministério da Saúde autuar como
legislador vicário, em substituição ao Congresso Nacional, quando, na
verdade, se pretende que o órgão competente daquele Ministério proceda
apenas ao elenco das proibições decorrentes do senso comum , como são a
cocaína , o LSD e outras drogas, observados em todos os casos os tratados
firmados pelo Brasil.
Autorizar ao órgão competente, o Ministério da Saúde, todos os
poderes para elencar drogas ilícitas significaria transferir os poderes que
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poderiam ultrapassar o aceitado pela sociedade. Por exemplo, certas variações
do fruto do guaraná, cipó do Santo Daime, Tiquira, fermentados de tubérculos
e outros e não apenas aqueles produtos, substâncias definidas por
convenções internacionais ou por manifestação da sociedade."
Emenda nO 3:
"Dê-se ao art. 10 do Substitutivo do PLC 105/96 a seguinte redação:
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas de
ensino, saúde e justiça, militar e policial , ou de entidade social, religiosa,
cultural, recreativa, desportiva ou beneficente, representativas da mídia, das
comunidades terapêuticas, dos serviços estacionais profissionalizantes, das
associações assistenciais, das instituições financeiras, dos clubes de serviços
e dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas
responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção, ao tráfico e ao
uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física
ou psíquica.
Justificação.
A partícula alternativa "ou", que inicia a última expressão do dispositivo
"ou que cause dependência física ou psíquica", se não retirado do texto
tornaria proibitivo o consumo de cerveja ou de quaisquer outras bebidas
alcoólicas até mesmo no ambiente de clubes e entidades recreativas.
Considerando-se que a proposta é dirigida ao combate a drogas
ilícitas, resulta excessivo incluir drogas consideradas lícitas naquele rol. Além
disso, a permanecer a partícula que torna proscritas as drogas ilícitas, o poder
da norma deslocaria para o Ministério da Saúde que, ao seu alvedrio, poderia
acrescentar o produto ou substância que, subjetivamente, entendesse danoso
à sociedade e não aqueles produtos ou substâncias definidos por convenções
internacionais e por manifestação da sociedade brasileira."
Emenda n04 EliSSãO de Constituição, Justiça e Cidadania:
"Dê-se ao art 12 d Substitutivo do PL 105/96 a seguinte redação:
Art. 11 - O de
ente ou usuário de produtos , substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica, relacionados pelo
Ministério da Saúde, fica sujeito às medidas previstas neste capítulo e seção."
Justificação.
As razões para a supressão da expressão "ou", que se encontra no
IniCIO da expressão "ou que cause dependência física ou psíquica" são as
mesmas que motivaram a emenda anterior. A partícula alternativa "ou", antes
da expressão "ou que cause dependência física ou psíquica", se não retirada
do texto , tornaria proibitivo o consumo de cerveja ou de quaisquer outras
bebidas alcóolicas, até mesmo no ambiente de clubes e entidades recreativas.
Considerando-se que a proposta é dirigida ao combate de drogas
ilícitas, é medida legal excessiva , incluir e congregar no mesmo rol drogas
consideradas lícitas e ilícitas. Além disso, a permanecer a partícula "ou", capaz
de tornar proscritas as drogas lícitas como o álcool , o tabaco ou outras, o
poder da norma se deslocaria do Poder Público, pois a norma é erga omnes
para o âmbito exclusivo do Ministério da Saúde, e, a partir de então, aquele
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órgão poderia, a seu talante, acrescentar ao rol de ilícitos produtos ou
substâncias que entendesse danosos à sociedade, como os cipós do Santo
Daime e folhas de fumo , produzidas pelo nosso homem no campo, e a
cachaça de alambique e não apenas aqueles produtos e substâncias definidos
por convenções internacionais ou manifestações da sociedade.
Essas são as três emendas do Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Pergunto ao eminente
Relator, Senador Ricardo Santos, se V Exa acolhe as emendas apresentadas
pelo Senador Lúcio Alcântara, lidas e ratificadas pelo Senador Romeu Tuma .
(Pausa.)
Tem V. E~ a palavra.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) - Por intermédio da
Emenda nO 2 o Senador Lúcio Alcântara aperfeiçoa a redação do art. 3°. Como
afirmou o Senador Romeu Tuma, tal artigo define o que seriam considerados
produtos ilícitos, ou seja, aqueles especificados em lei e em tratados
internacionais firmados pelo Brasil e outros, relacionados periodicamente pelo
órgão competente do Ministério da Saúde.
O que propõe o Senador Lúcio Alcântara é que eles devam ser
relacionados periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde,
ouvido o Ministério da Justiça.
Portanto, é perfeitamente aceitável a Emenda nO 2, do Senador Lúcio
Alcântara , na medida em que a proposta de S. E~ aperfeiçoa a redação da
mesma.
Com relação às Emendas de nOs 3 e 4, em síntese, elas incluem no
capítulo da prevenção e de tratamento não apenas drogas ilícitas, mas
também as lícitas, conforme está no substitutivo, na medida em que, conforme
bem explicitou o Senador Romeu Tuma ao defender e ao relatar aqui a
emenda do Senador Lúcio Alcântara , a utilização da partícula alternativa "ou"
dá abertura para que os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das
áreas de ensino, saúde, justiça, militar e policial, ou de entidade social,
relig iosa, cultural, etc., no âmbito de suas responsabi lidades, adotem todas as
medidas necessárias à prevenção ao tráfico e ao uso de produtos , substâncias
ou drogas ilícitas, "ou" que causem dependência física ou psíquica.
A Emenda de nO 4 é, de certa forma , de igual teor, porque a utilização
da partícula alternativa "ou" permite que também se inclua, no item
"tratamento", substâncias que são drogas lícitas, especialmente tabaco e
álcool.
Considerando que as Emendas nOs 3 e 4 foram objeto de subemendas
já no substitutivo que apresentei, o Relator não as acolheria. Resumindo, o
Relator acolheria a Emenda nO 2 e as Emendas nOs 3 e 4 deixariam de ser
acolhidas .
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com a palavra , o Senador
Romeu Tuma, para defesa das emendas.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Eu insistiria na posição do
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Senador Lúcio Alcântara. Não sei , não vi o substitutivo. V. Exa alterou o
substitutivo nesse período do pedido de vistas ou é o relatório anterior?
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) - É o relatório.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Então, não. Eu penso que tem ... O
Senador Lúcio Alcântara conversou muito comigo. Penso que misturar drogas
lícitas com drogas ilícitas, em um projeto dessa envergadura, vai dar amplitude
de poder aos órgãos competentes , o que permitirá que eles possam baixar
portarias e legislar. Com relação ao problema das bebidas e do fumo , por
exemplo, o Ministério da Saúde tem feito solicitações, e temos atendido a
todas elas, no sentido de restringir, orientar e conscientizar a população sobre
os riscos do seu uso. Assim, penso que relatório do Senador Ricardo está
perfeito, está ótimo.
A matéria da revista Época sobre o fumo traz uma discussão muito
grande sobre o consumo de maconha; já se fala em discriminação e uma série
de outras providências. Inclusive, há um artigo muito bom , do Paulo Moreira
Leite, que fala sobre o problema de uma jornalista da TV-2, que foi demitida
por dizer que era consumidora de maconha, o que seria, em tese, um mau
exemplo.
Não vou entrar no mérito disso, mas esse projeto esclarece as dúvidas
que existem sobre o consumidor de drogas e não sobre o traficante, que
permanece em uma situação mais agravada. Ou seja, a tese da
conscientização, da recuperação e do tratamento têm uma incidência maior no
novo projeto. É importante, portanto, que ele seja aprovado.
Nesse sentido, faço um apelo ao Relator para que acate as emendas
do Senador Lúcio Alcântara, porque seu parecer não mostra apenas a visão de
um parlamentar, mas também de um médico, pois terá uma envergadura maior
se permanecer o relatório original, com todo o respeito ao Senador Ricardo
Santos pelo trabalho eficiente, já que esse projeto circula nesta Casa há quase
cInco anos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Ricardo Santos ...
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB - PA) - Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu poderia usar da palavra?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V. Exa tem a palavra pela
ordem .
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB - PA) - Apenas para pedir destaque
das duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedido o destaque, a
não ser que o Relator acate ....
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSOB - ES) - Sr. Presidente, penso
que seria a melhor alternativa. Ou seja, o relatório seria votado, incorporando a
Emenda nO 2, do Senador Lúcio Alcântara, e depois seriam votadas as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Perfeito.
Com a palavra , o Senador Romero Jucá.
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SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB - RR) - Sr. Presidente,
corroborando com as palavras do Senador Romeu Tuma, gostaria de registrar
a importância do relatório do Senador Ricardo Santos, a importância da
matéria e a posição do Governo, que é a de aprovar o relatório do Senador
Ricardo Santos já com a emenda e também pedir destaque às duas emendas
do Senador Lúcio Alcântara, encaminhando pela aprovação do destaque,
portanto a inclusão das duas emendas.
Essa é a posição do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador José Eduardo
Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT - SE) - Eu quero pedir um
esclarecimento. O parecer é contra as Emendas nOs 3 e 4?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - É. O eminente Relator não
acolhe as Emendas nOs 3 e 4, daí a razão do destaque, que está sendo levado
a efeito.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT - SE) - A posição da
Oposição é semelhante à do Governo: vai votar pela aprovação das Emendas
nOs 3 e 4, do Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A Oposição e a Situação
estão caminhando de mãos dadas, olhando na mesma direção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT - SE) - O Governo às
vezes acerta.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Está certo.
Encerrada a discussão .
O SR. EDUARDO SUPLlCY (Bloco/PT - SP) - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Desculpe, Senador Eduardo
Suplicy, V. E~ tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLlCY (Bloco/PT - SP) - Sr. Presidente, em
relação à questão da prevenção de drogas, gostaria de pedir a atenção do
Senador Romeu Tuma, que se especializou na área de prevenção de drogas .
Ocorreu um fato inusitado anteontem: em entrevista à revista Época, a
apresentadora Sonia Francini , conhecida como Soninha, acabou por declarar
que, às vezes, também fumava cigarros de maconha. Por essa razão, foi
demitida pela direção da Fundação Padre Anchieta e da TV Cultura. Ou seja ,
foi demitida após uma manifestação espontânea, o que vai contra a liberdade
de expressão instituída pela Constituição Federal. O fato de uma pessoa
admitir publicamente que já fez uso de drogas, como tantas outras pessoas
neste País, não é motivo para que seja demitida. Portanto, Senador Romeu
Tuma, penso que também cabe uma reflexão do Congresso Nacional a
respeito do problema.
Da minha parte, faria uma recomendação à direção da TV Cultura no
sentido de rever a demissão, porque não é com essa atitude que se vai
informar melhor os jovens do País sobre quais os efeitos que têm a utilização
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dos mais diversos tipos de drogas. Estudiosos do assunto, inclusive o
Deputado Fernando Gabeira, que tanto estudou esse projeto, vem-se
manifestando a respeito da decisão da TV Cultura, pedindo que a decisão seja
revista.
Nesta oportunidade, portanto , Sr. Presidente, também faço um apelo à
TV Cultura para que reflita melhor e reveja a decisão de afastar a Soninha da
programação simplesmente porque ela revelou à Época o seu ponto de vista
sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com a palavra, o Senador
Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Senador Eduardo Suplicy, entendo
as colocações de V . Exa, mas as atividades de certos profissionais servem de
exemplo à sociedade. Assim, se verificarmos a legislação atual, o estímulo ao
uso de drogas é considerado crime. Daí a importância de se aprovar o projeto
que trata da prevenção, do tratamento e de outras nuanças que não são só as
repressivas . Não vou entrar no mérito da demissão, se a empresa deve ou não
rever a sua posição, mas penso que V. Exa pode e deve fazer esse apelo pelas
colocações que ela fez. Se chega um professor para seus alunos em uma sala
de aula - vamos esquecer a maconha, porque sou contra a tese de
descriminar as drogas, sou contra, não sou favorável a que se prenda o
usuário e, sim, que se lhe dê oportunidade de verificar o prejuízo que lhe causa
a droga. A maconha é ruim também, causa males profundos à estrutura da
saúde. O que se defende aqui nesses projetos é a saúde pública, não é a
prática do crime de uso de drogas, é a saúde pública que está em jogo. Temos
que prevenir para que a juventude no futuro não seja com a maconha uma
porta aberta para drogas mais pesadas. Então, ela fez as colocações, li a
matéria com muito cuidado, e verifiquei que ela foi sincera numa conversa em
que não imaginava a repercussão que causou . A explicação dela, os outdoors
e tudo que a projetaram como viciada em uso de drogas. Então, são coisas
que têm que ser discutidas mesmo dentro do amplo projeto relatado pelo
Senador Artur da Távola e tantos outros que participaram desse projeto.
O SR. EDUARDO SUPLlCY (Bloco/PT - SP) - Permita-me, Senador
Romeu Tuma. V. Exa usou um termo que eu não consideraria dessa forma. O
fato de ela dizer que é usuária em alguns momentos não a coloca como uma
pessoa viciada.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Foi o que falei.
O SR. EDUARDO SUPLlCY (Bloco/PT - SP) - É importante. Tenha V.
Exa a certeza de que, por exemplo, a todos os jovens, aos meus filhos, faço
questão de sempre informar sobre quais são os efeitos que podem ser
prejudiciais à saúde de cada tipo de droga. Então, penso que é mais
importante - com o que V. Exa concorda - conscientizar, mas a outra coisa é a
dificuldade que houve ...
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Mas V. Exa não está
conscientizando ninguém quando diz que tem prazer no efeito de fumar
maconha. Imagine um professor em uma sala de aula dizer: eu fumo maconha,
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ou de vez em quando, antes do almoço, bebo uma garrafa de uísque. Ele está
estimulando esse comportamento porque, como professor, é o ídolo, é o
exemplo. Vou citar o exemplo de um fato que ocorreu quando eu ainda estava
na Polícia Federal. O Presidente Sarney queria uma campanha de
conscientização contra o uso de drogas. Mandou uma grande atriz falar
comigo. Discutimos um pouco e chegamos à conclusão de que, se ela
participasse, seria um mau exemplo, porque ela conseguiu se afastar do uso
de drogas - e era cocaína. Por quê? Porque qualquer pessoa que tenha a
vontade de ser uma atriz como ela pensa : vou usar a cocaína ou a maconha
porque, na hora em que quiser largar, eu largo, como ela fez. Sendo que ela
sofreu muito para que isso acontecesse.
Temos que ser cautelosos nesses exemplos, principalmente pela
responsabilidade no exercício de uma profissão que chega à sociedade, ao
jovem. Não estou querendo dizer que foi correta ou não a ação da TV Cultura,
não estou discutindo o mérito disso. Estou discutindo como é que vamos
conscientizar se opinarmos sempre por um exemplo livre de pregação do uso.
É só isso que estou querendo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As s~s. e os Srs. Senadores que aprovam o parecer do eminente
Senador Ricardo Santos, com as suas emendas de nOs 3 e 4, com o destaque
de autoria do eminente Senador Luiz Otávio queiram permanecer sentados.
Aprovado, ressalvado o destaque.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio para se manifestar sobre o
destaque requerido, Emendas 3 e 4. Aliás, Senador Luiz Otávio, a Presidência
lembra a V. E)éi que as Lideranças do Governo e da Oposição, ou da Oposição
e do Governo são favoráveis à aprovação dessas duas Emendas nOs 3 e 4,
com o destaque de V. E)éi.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB - PA) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, no art. 10 da Emenda nO 3, os dirigentes de estabelecimentos ou
entidades das áreas de ensino, saúde , justiça militar e policial, ou de entidade
social, religiosa , cultural , recreativa, desportiva, beneficente e representativa da
mídia,
das
comunidades
terapêuticas ,
dos
serviços
nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições financeiras ,
dos clubes de serviços e dos movimentos comunitários organizados adotarão,
no âmbito de suas responsabilidades, todas as medidas necessárias à
prevenção ao tráfico e ao uso de produtos, substâncias ou drogas ilícítas que
causem dependência física ou psíquica .
Justificação.
A partícula alternativa "ou" que inicia a última expressão do dispositivo
"ou que causem dependências físicas ou psíquicas", se não retirada do texto,
tornaria proibitivo o consumo de cervejas ou de quaisquer outras bebidas
alcoólicas até mesmo no ambiente de clubes e entidades recreativas.
Considerando-se que a proposta é dirigida ao combate às drogas
ilícitas, resulta excessivo incluir drogas consideradas lícitas naquele rol. Além
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disso, a permanecer a partícula que torna proscritas as drogas lícitas, o poder
da norma se deslocaria para o Ministério da Saúde, que, ao seu alvitre, poderia
acrescentar o produto ou substância que subjetivamente entendesse danos à
sociedade, e não aqueles produtos e substâncias definidos por convenções
internacionais e por manifestação da sociedade brasileira .
Essa é a emenda , Sr. Presidente.
O SR. GERSON CAMATA (PMOB - ES) - Sr. Presidente , peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com a palavra , o eminente
Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMOB - ES) - Sr. Presidente, o projeto
original, embora possa parecer, principalmente nesse art. 10, um artigo meio
"talibã", quer dizer, meio rigoroso , duro, acho que se justifica. Estamos tratando
de uma lei que visa controlar as drogas. Ele proíbe, e acho que é lógico, e vou
manter a posição que tive lá na Comissão de Educação, uma associação
religiosa não é um ambiente nem para droga ilícita, nem para droga lícita, se é
que existe droga lícita. O ambiente de uma associação religiosa , onde se
consuma bebida alcoólica, se fume, acho que não cabe, mas um ambiente
recreativo , um clube esportivo... É exatamente o instrumento da sociedade
para lutar contra isso. Embora no original o art. 10 seja um pouco rigoroso ,
meio "talibã", voto com ele, apesar de reconhecer que, com o voto da Oposição
e da Liderança do Governo, vamos perder, mas vou manter essa posição, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V . Ex'I, Senador Gerson
Camata, se opõe às duas emendas?
O SR. GERSON CAMATA (PMOB - ES) - Contra a emenda e a favor
do artigo original, o art. 10 do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Portanto, V. Exa está na
linha do destaque?
. O SR. GERSON CAMATA (PMOB - ES) - Na linha do destaque. contra
o relator.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Continua em discussão.
(Pausa)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam as Emendas nOs 3 e 4, com o
destaque que foi levado a efeito, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, apenas com dois votos discordantes, do Senador Ricardo
Santos e do Senador Gerson Camata.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB - PA) - Voto com o Senador Ricardo
Santos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V. Ex'I vota com o Senador
Ricardo Santos?
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Não entendi, V. Ex'I defendeu o
destaque e vota a favor do ... e foi contra o destaque?
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SR. LUIZ OTÁVIO (PPB - PA) - Na verdade, Sr. Presidente, por
uma apenas, porque a outra nem foi lida. Então, fico com a emenda ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Será feito o registro.
Eminentes Senadores, antes de proceder à leitura do requerimento de
autoria do eminente Senador José Eduardo Dutra, a Presidência quer fazer um
apelo aos eminentes colegas ...
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) - Sr. Presidente, pela
ordem , tem um requerimento aqui assinado pelo Senador Romeu e por mim,
solicitando regime de urgência para esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Não está em urgência? Pode
entregar à Secretária. Acho que já está na pauta. Se não está, será
encaminhado ainda hoje.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSOB - ES) - Não, porque o regime
de urgência tinha sido derrubado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Será encaminhado à
Secretaria-Geral da Mesa ainda hoje, e a Secretária Gildete tomará as
providências. Está deferido o requerimento de V. E~ .
..___.
.
Emine~t
~adores,.,
~ estão lem ra. os d~ ~ue aqui estev~
eminente PreSidente ' upenor Tnbunal de Justiça, MInistro ' osta Leite,
trazendo contribuição a esta o . sãQ~do de agilizar o processo de
conhecimento que transita no COng~aCiOn~ra já se manifestou
favorável.
~,
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SUBEMENDA, N~ 2-CCJ À EMENDA 4-CE

COMISSÃO: CCJ

Z

Suo Elv1ENOA N.o

(

Dê-se ao art. 3°, caput, do Substitutivo ao PLC n° 105/96 a
seguinte redação:
"Art. 3°. Para os fins desta Lei, são considerados ilícitos os
produtos, as substâncias ou as drogas que causem dependência fisica
ou psíquica, especificados em lei e tratados internacionais firmados
pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, ouvido o Ministério da Justiça."

JUSTIFICAÇÃO

•

A autorização de indicativos de OUTROS produtos, como
atualmente consta do texto do art. 3°, permitiria ao Ministério da Saúde atuar
como legislador vicário, em substituição ao Congresso Nacional, quando, na
verdade, se pretende que o órgão competente daquele Ministério proceda
apenas ao elenco das proibições decorrentes do senso comum, como o são a
cocaína, o LSD e outras drogas, observado, em todos os casos, os tratados
finnados pelo Brasil.
Autorizar ao órgão competente do Ministério da Saúde todos os
poderes para elencar drogas ilícitas significaria transferir-lhe poderes que
poderiam ultrapassar o acei tável pela sociedade, por exemplo, certas
variações do fruto do guaraná, cipós de sGn to-daúne, tiquira, fermentados de
tubérculos, e outros, e não apenas aqueles produtos e substâncias definidos
por convenções internacionais e por manifestação da sociedade.
Sala da Comissão,
1

'
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SUBEMENDA, N~ 3-CCJ À EMENDA 4-CE
! COfViISSÃO: CCJ
•
..::)l~ E~v,ENOA N.O ,-i

Dê-se ao art. lOdo Substitutivo ao PLC nO 105/96 a seguinte redação:

"Art. 10 Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das
áreas de ensino, saúde, justiça, militar e policial, ou de entidade social,
religiosa, cultural, recreativa, desportiva, beneficente e representativas da
mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições
financeiras , dos clubes de serviço e dos movimentos comunitários
organizados adotarão, no âmbito de suas responsabilidades, todas as
medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos
substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física ou psíquica.

Justificação
A partícula alternativa OU, que inicia a última expressão do
dispositivo "ou que causem dependência fisica ou psíquica" , se não
retirada do texto, tomaria proibitivo o consumo de cervejas ou de
quaisquer outras bebidas alcoólicas até mesmo no ambiente de cl ubes e
entidades recreativas.
Considerando-se que a proposta é dirigida ao combate às
drogas ilícitas, resulta excessivo incluir drogas consideradas lícitas
naquele rol.
..,a>

Além disso, a permanecer a partícula que toma proscritas as
drogas lícitas, o poder da norma se deslocaria para o Ministério da Saúde,
que, ao seu alvedrio, poderia acrescentar o produto ou substância que,
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subjetivamente, entendesse danoso à sociedade, e não aqueles produtos e
substâncias definidos por convenções internacionais e por manifestação da
sociedade brasileira.
.
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SUBEMENDA, N~ 4-CCJ À EMENDA 4-CE

, COMISSÃO: CCJ

')LI3\ EMENDA N."

'i

Dê-se ao art . .1 ( do Substitutivo ao PLC n° 105/96 a seguinte redação:

I

"Art. 11 O dependente ou usuário de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, que causem dependência fisica ou psíquica, relacionados
pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo e
Seção."
Justificação
As razões para a supressão da expressão "OU", que se
encontra no início da expressão fIOU que causem dependência física ou
psíquica", são as mesmas que motivaram a emenda anterior.
A partícula alternativa OU, antes da expressão "ou que
causem dependência física ou psíquica", se não retirada do texto, tomaria
proibitivo o consumo de cervejas ou de quaisquer outras bebidas
alcoólicas, até mesmo no ambiente de clubes e entidades recreativas.
Considerando-se que a proposta é dirigida ao combate às
drogas ilícitas, é medida legal excessiva incluir congregar, num mesmo
rol, drogas consideradas lícitas e ilícitas.

,

20
Além disso, a permanecer a partícula "OU", capaz de tomar
proscritas as drogas lícitas como o álcool, o tabaco ou outras, o poder da
nonna se deslocaria de todo o Poder Público (pois a nonna é erga omnes),
para o âmbito exclusivo do Ministério da Saúde, e a partir de então aquele
órgão poderia, ao seu talante, acrescentar ao rol de ilícitos o produto ou
substância que entendesse danoso à sociedade - como cipós de santodai me, a folha de fumo produzida pelo nosso homem do campo e a cachaça
de alambique - e não apenas aqueles produtos e substâncias definidos por
convenções internacionais e por manifestação da sociedade.

REQUERIMENTO N~ 645, DE 2001
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Nos termos do art. 255, item 12, do Regimento Interno
do Senado, requeiro audiência da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para análise do mérito do Substitutivo apresentado pela
Comissão de Educação.
O presente Projeto de Lei n° 105, de 1996, foi apreciado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que aprovou
Substitutivo à proposição. Posteriormente, mediante aprovação de
Requerimento, a matéria foi analisada pela Comissão de Educação, que
também ofereceu Substitutivo.
Sendo, portanto, a Comissão de Constituição e Justiça
competente para análise do mérito, reíqir~;\nova audiência daquele
órgão.
Senado Federal, em

f

Senador

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal- Brasília - DF
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROJETO DE LEI N° 1.873, de 1991

APROVADO:

- o Substitutivo do Senado Federal, ressalvados os destaques.

MANTIDOS:

_ o parágrafo único do art. 34 do Substitutivo do Senado Federal , objeto do
Destaque de Bancada apresent ado pelo PT ;
- o art. 36 do Substitutivo do Senado Federal, objeto do Destaque de Bancada
apresentado pelo PT;
- o art. 44 do Substitutivo do Senado Federal , objeto do Destaque de Bancada
apresentado pelo PT.

A MATÉRIA VAI À SANÇÃO.
Em 13.12.01 .

•

e Paiva
ecretá rio- eral da Mesa

GER 3.17.23 .004-2 (JUN/OO)
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PROJETO DE LEI N.o 1.873-B, DE 1991
(DO SR. ELIAS MURAD)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚN1CO, DO SUSBTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N.o 1.873-A, DE 1991 , QUE
DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO, O TRATAMENTO, A FISCALIZAÇÃO, O
CONTROLE E A REPRESSÃO DO TRÁFICO ILÍCITO E DO USO INDEVIDO
DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PENDENTE DE PARECERES DAS COMISSÕES: DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA; DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL; DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO .

•
PARA OFERECER PARECER AO SUBSTITUTIVO, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA, CONCEDO A
PALAVRA AO DEPUTADO .. .~..... ~ .A V.P.~J1:: .....Çfi. f.)!~-J&tÇL .................. .

PARA OFERECER PARECER AO SUBSTITUTIVO, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL,
CONCEDO
A
PALAVRA
AO
DEPUTADO

..........L..7~:eGJ)kJ.. ..... :.ftJ~Lf!(~............... ...... .................................... ....... ... .

•

PARA OFERECER PARECER AO SUBSTITUTIVO, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A
PALA VRA AO DEPUTADO .... f0..fJ. .(VJ.IVf. .. :to. fh.~ . /JW.. .. ........ .. ........ .... ...... .. .

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO

PASSA-SE À VOTAÇÃO

FOLHA DE INSCRIÇÃO PARA DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO
PROJETO DE LEI N.o 1.873, DE 1991
(CONTROLE E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS)

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES A FAVOR DA MATÉRIA

2 ............................ ........... ..................... ........... ...... .. .......................... ....................... ...... .

3 ...................................................................................................................................... .

4 ............. ............... ............... ....... .................... ................... .................. ......... ...... .. .......... .

5 ........................ ..................... .................. ......... ................. ................. ...... ...... ......... ....... .

6 ...................................................................................................................................... .
7 .......... .......... .............................. .......... ................................. ............ ................ ........ ..... .

8 ...................................................................................................................................... .
9 ...................................................................................................................................... .
10 .................. .................... ...................... .......................................................................... .
11 ...................................................................................................................................... .

•

12 ............................................................ .. ................. ............ ............... ............. ............... .
13 ...................................................................................................................................... .
14 ........... .. .......... ........................ .. ........................... .......... ................. ...... ......................... .
15 ............................... ............... .......... .. ......................................................... .................. ..

16 ....................................................... .. ............................................................................. .
17 ........................................................ .. ...................... .................... ........ .......................... .
18 ....................................................... .. ............................................................................. .

FOLHA DE INSCRIÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO, EM TURNO ÚNICO,
DO PROJETO DE LEI N.o 1.873, DE 1991
(CONTROLE E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS)

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES CONTRÁRIOS À MATÉRIA

1 ............................................................... ........................ ............................ .. .......... ....... .
2 ...... ...................................... .............. .......... ................................................................. . .

•

3 ....................................................................... ... ... ............... .............. .......... ................ ...
4 ...................................................................................................................................... .

5 ...................................................................................................................................... .

6 ..................................... ....... ................. .... ..................................................................... .
7 ............................................................................................................... ....................... .
8 ........................................................................................ .... ...... .. ... .. ...... ...... ... ... ...... ..... .

9 .............................................................. .... ... .... .... ... .. .. .. ....... ......................................... .

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES A F A VOR DA MATÉRIA
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3 .............................................................. ........................................................................ .
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5 ......................................................... .... ................. ....................... ................................. .

6

................................. ...... .................. ................................................ ..............................

7

..................................................................................... ... .... .... .......................................

8

..................................................................................................... ... .... ........ ...................

9 ....................................... ............. ..................................................... ............................. .

EM VOTAÇÃO O SUBSTITUTIVO Dp S ~~~DO FEDERj\L JAO PROJETO
DE LEI N.o 1873-A, DE 19
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AQUELES QUE FOREM PEL
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APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

o
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do artigo 161 , inciso I, e § 2° do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em
separado, com vistas à supressão do parágrafo único do artigo 34 do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nO 1.873-A, de 1991 que
dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas
afms.

Sala das Sessões,

•
Deputado Walter Pinheiro
Líder do Partido dos Trabalhadores
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

o(
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do artigo 161 , inciso I, e § 2° do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em
separado, com vistas à supressão do artigo 36 do Substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de Lei n° 1.873-A, de 1991 que dispõe sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do tráfico
ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afms.

Sala das Sessões,

•

Deputado Walter Pinheiro
Líder do Partido dos Trabalhadores

(

)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

o
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do artigo 161 , inciso I, e § 2° do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em
separado, com vistas à supressão do artigo 44 do Substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de Lei n° 1.873-A, de 1991 que dispõe sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do tráfico
ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins.

Sala das Sessões,
(

Deputado Walter Pinheiro
Líder do Partido dos Trabalhadores

,
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EM VOTAÇÃO A

DAÇÃO FINAL.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM .
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A MATÉRIA VAI A SANÇÃO
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FOLHA DE INSCRIÇÃO PARA DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO
PROJETO DE LEI N.o 1.873, DE 2001
(CONTROLE E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS)

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES CONTRÁRIOS A MATÉRIA

1 .................. ..... ..... .......................................................................................................... .

2 .................. ............ ...... ... ............. .... .... ... ... ...... .... .... ...................................................... .
3 .... ... ............. ........ .......................... ................................................................................ .
4 .............................. ....................... ..... ........ ............. .... ................................................... .

5...................................................................................................................................... .
6 ............................................................................ .... .... .. ................................................ .

7 .............................. ... ..................................................................... .............. .................. .

8 ............................................... ..................................... ...................................................
9 ........................................................................... .. .. ..... .................................................. .

10 ..................................................................................... .... ......... .................................... .
11 ...................................................................................................................................... .
12 ........................................................................ .. ............................................................ .
13 ............... ........................................................................................................................

14 .................................................................................................... ... ....... ........ ................ .
15 ...................................................................................................................................... .

16 .......................................................................................................................................
17 .......................................................................................................................................
18 ...................................................................... ................................................ .. .............. .

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete da Deputada TELMA DE SOUZA

REQUERIMENTO N°

/2001.

( Da Senhora Teima de Souza e outros)

Requer regime de urgência na ~rec '
do Projeto de Lei N° 01873, de 1.9 1. / /

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 155 d Regimento Interno,
requeremos regime de urgência urgentíssima na apreciação
do Projeto de Lei 01873, de 1991, que \\ Dispõe sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de
entorpecentes e drogas afins, e dá outras providências".

Sala das Sessões, em 11 de Dezembro de 2001.
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sis t e ma funcionando em fa se experimental
Proposição: PL-1873/1991 ~

***

9:1.

Autor: ELIAS MURAD - PSDB /MG
Data de Apresentação: 18/9/1991
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Regime de Tramitação: Ordinária
Situação: Aguardando Respo st a
Ementa: DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO , O TRATAMENTO, A FISCALIZAÇÃO, O CONTROLE E A REPRESSÃO DO TRI
USO INDEVIDO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS .
Explicação da Ementa: ATENUANDO A SITUAÇÃO DO VICIADO E USUARIO, DEPENDENTE OU NÃO; CRIANDO A I
INTERMEDIARIA ENTRE O USUARIO E O TRAFICANTE; DANDO MAIOR RIGOR NO TRATAMENTO lEGAL A SER DAD(
E FIXANDO AS SANÇÕES PARA QUEM CULTIVA PLANTAS PSICOTROPICAS, REGULAMENTANDO O ARTIGO 243 DA I
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
Despacho:
10/12/1996 - DESPACHO AO SENADO FEDERAL. Pl. 1873-A/91. DCD 11 1296 PAG 32699 COl 02.
Última Ação:
12/12/1996 -

MESA DI RETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (MESA) - REMESSA AO SF, ATRAVES DO O

Andamento:
18/9/1991

PLENÁRIO ( PLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP ELIAS MURAD. gDCNl19 09 91 PAG 17428 CO L 01.

30/ 10/ 1991

Comissão de Seguridade Social e Família ( CSSF)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 3010 A 0511 91. gDCN1 30 1091 PAG 21465 CO L

30/10/1991

Comissão de Seguridade Social e Família ( CSSF)
RELATOR DEP CLOVIS ASSIS . gDCN1 31 1091 PAG 21631 COL 02.

6/11/1991

Comissão de Seguridade Social e Família ( CSSF)
APRESENTAÇÃO DE 07 EMENDAS PELO DEP EDUARDO JORGE.

13/11/1991

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
DESPACHO INICIAL A CSSF E CCJR.

13/ 11/ 1991

PLENÁRIO ( PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA . gDCNl14 1191 PAG 23058 COL 02.

19/7/1992

Comissão de Seguridade Social e Família ( CSSF)
OF 277/92-P, DO DEP EULER RIBEIRO, PRESIDENTE DA CSSF, SOLICITANDO A APENSAÇÃO DO PL. 276 5/ ~
gDCN1 25 07 92 PAG 17159 COL 01.

22/7/1992

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
DEFERIDO OF 299/92-P, DO DEP EULER RIBEIRO, PRESIDENTE DA CSSF, SOLICITANDO TORNAR SEM EFE
APENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO OF 277/ 92 -P. PREJUDICADO O OF 277/ 92 - P.

9/11/1993

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
DEFERIDO OFICIO P-122/93, DA CECD, SOLICITANDO A APENSAÇÃO DO PL. 3901 / 93 A ESTE . gDCN1
24339 COL 02.

17/ 6/ 1994

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
APENSE-SE AO PL. 4591/94.
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10/12/1996

PLENÁRIO ( PLEN )
VOTAÇÃO EM TURNO UNICO (PL.4591/94). ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO PELOS DEP ELIAS MURAD E E
APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO DA CESP, OFERECIDO A ESTE PROJETO . APROVAÇÃO DAS EMENDAS DE P
PARECERES FAVORAVEIS, RESSALVADOS OS DESTAQUES. REJEIÇÃO DAS EMENDAS DE PLENARIO, COM P
CONTRARIOS, RESSALVADOS OS DESTAQUES. APROVAÇÃO DA SUBEMENDA 01, OFERECIDA A EMENDA D
APROVAÇÃO DA SUBEMENDA 02, OFERECIDA A EMENDA DE PLENA RIO 13, RESSALVADO O DESTAQUE. AP
SUBEMENDA 03, OFERECIDA A EMENDA DE PLENARIO 14. APROVAÇÃO DA EMENDA DE PLENARIO 16, RES
SUBEMENDA. APROVAÇÃO DA SUBEMENDA 04, OFERECIDA A EMENDA DE PLENARIO 16. APROVA ÇÃO DA ~
OFER ECIDA A EMENDA DE PLENARIO 19. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DO DEP BENITO GAMA , LIDER [
OUTROS, SOLICITANDO A VOTAÇÃO EM GLOBO DOS DESTAQUES SIMPLES RELATIVO AS EMENDAS DE PU
24, 28, 31 E ARTIGO 2 1 DA EMENDA 11, APRESENTADAS AO SUBSTITUTIVO . APROVA ÇÃO DOS REQUERIM
APROVAÇÃO DAS MATERIAS DESTACADAS EM GLOBO. REJEIÇÃO DO PARAGRAFO PRIMEIRO E O PARAGRA
ARTIGO 25 DO SUBSTITUTIVO DA CESP PARA SUBSTITUIR OS PARAGRAFOS PRIMEIRO, QUARTO E QU INT'
ARTIGO 25, NOS TERMOS DA REDAÇÃO DA SUBEMENDA 02 A EMENDA DE PLENARIO 13 DA CESP, OBJETe
MATHEUS SCHMIDT. REJEIÇÃO DO PARAGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 25 DO SUBSTITUTIVO DA CESP PAF
TEXTO DADO NA SUBEMENDA A EMENDA DE PLENARIO 13 E SEUS PARAGRAFOS PRIMEIRO E QUARTO, RE
4591/9 4, OBJETO DE DVS DO DEP PAULO ROCHA. RETIRADO A EMENDA DE PLENA RIO 01, OBJETO DE DV~
JORGE. PREJUDICADOS : O PROJETO INICIAL, O PL. 45 91/9 4 , PL. 2454/9 1, PL. 3901/93, PL. 2765/92, PL. '
APENSADOS, E AS EMENDAS DE PLENARIO 07, 13, 14 E 19. APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL, OFERECIDA
DEP PRISCO VIANA .

10/12/1996

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS . ( MESA )
DESPACHO AO SENADO FEDERAL. PL. 1873 -A/91. gDCD 11 12 96 PAG 32699 COL 02.
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o

•

GRE

3 . 17 . 23 . 00B~

IJUN/96)

PARECERES AO SUBSTITUTIVO
DO SENADO FEDERAL AO

•

PROJETO DE LEI
N° 1 . 873, DE 1991 .

•

I

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA,
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA,
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1.873, DE 1991.

O SR. LlNCOLN PORTELA (PSL-MG . Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, encontrei avanços no substitutivo do Senado, que considera o
usuário de drogas um problema médico, social , de acordo com a Organização Mundial de
Saúde, e não um problema policial.
Ao invés também de prisão , aplica-se ao usuário penas restritivas de Direito , como
no art. 21, e também como prestação de serviços comunitários . Ainda aumenta as penas
para os traficantes que, ao invés de serem de quinze anos , passam a ser de vinte anos.
Finalizando , para aqueles que se associam aos formadores de quadrilhas , a pena
aumenta em um terço.
Sou, então , pela aprovação do substitutivo .

•

1

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA,
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO,
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1.873, DE 1991.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente , o substitutivo do Senado apresenta avanços . Preocupa-me só o art. 15
em que o verbo participar não está contemplado e onde a associação é de três ou mais
pessoas , quando temos , no Código , duas ou ma is pessoas .
Então , não há como modificar alguns outro s senões de que poderíamos fa lar,
como o agravamento das penas, conseqüentemente vamos ser pela aprovação do
substitutivo do Senado .

1

/

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUBSTITUiÇÃO A
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1.873, DE 1991.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB-MG . Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o parecer é pela aprovação.

1
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REDAÇAO FINAL
PROJETO DE LEI N° 1.873-C , DE 1991

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos,
substâncias
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
,

CAPITULO I
DISPOSIÇOES GERAIS
Art.
União,

1°

Esta

Lei,

que

tem

aplicação

no

ãmbi to

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

gula as operações e ações relacionadas aos produtos,

da
re-

substân-

c1as ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psí-

•

qu1ca.
Art.
rídicas ,
País,

,

2 ° E dever de todas as pessoas,

nacionais

ou estrangeiras

físicas ou JU-

com domicílio

colaborar na prevenção da produção,

do

ou

sede

no

tráfico ou uso

indevidos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica .
§

1 ° A pessoa jurídica que,

injustificadamente,

ne-

gar-se a colaborar com os preceitos desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções,
torização

de

funcionamento,

pela União,

pelos

ou au-

Estados,

pelo

Distri to Federal e pelos Municípios, e · suas autarquias, empresas públicas,

sociedades de economia mista e

fundações ,

pena de responsabilidade da autoridade concedente.

GER 3.17.23.004-2 (JUN/OO)
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2o

§

A União ,

os Estados,

Municípios criarão estímulos fiscais
pessoas

físicas

e

o Distrito Federal e
e

outros,

os
,

destinados as

jurídicas que colaborarem na prevençao da

produção, do tráfico e do uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
Art.

3o

Para

ilícitos os produtos,

os

fins

desta

Lei,

são

considerados

as substâncias ou as drogas que causem

dependência física ou psíquica, especificados em lei e

trata-

dos internacionais firmados pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde, ouvido o
Ministério da Justiça.
10

§

Compete ao Ministério da

comércio de produtos,

Saúde disciplinar

o

substâncias ou drogas que causem depen-

dência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica.
2o

§

,

Sempre que as circunstâncias o eXJ..gJ..rem,

revista a especificação a que se refere o caput,
ou exclusão de produtos,

sera

com inclusão

substâncias ou drogas que causem de-

pendência física ou psíquica .
,

Art.
os Estados,

E

facul tado à

visando

controle,

~

com o Distrito Federal e com os Municípios,

entidades públicas e privadas,
ros,

.
União celebrar convenJ..os com

à

à

prevenção,

ao

e com

além de organJ..smos estrangeitratamento,

à

fiscalização,

ao

repressão ao tráfico e ao uso indevido de produ-

tos, substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e orçamentários, o disposto no art . 47.
Parágrafo único.

Entre as medidas de prevenção

J..n-

clui-se a orientação escolar nos três níveis de ensino.
Art.
liciais e

5 0 As autoridades sanitárias,

alfandegárias

organizarão e

judiciárias,

po-

manterão estatísticas,

registros e demais informes das respectivas atividades relaci-
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onadas com a prevençao, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta Lei, e remeterão, mensalmente,

à Secre-

taria Nacional Antidrogas -- Senad e aos Conselhos Estaduais e
Municipais de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões
pertinentes.
Parágrafo único.
gas
te,

Cabe ao Conselho Nacional Antidro-

Conad elaborar relatórios global e anuais e,

anualmen-

remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpe-

centes.
Art.

,

6 ° E facultado à Secretaria Nacional Antidrogas

- Senad, ao Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais requisitar às autoridades sani tárias

a

realização de

inspeção em empresas

industriais

e

comerc1a1s, estabelecimentos hospitalares, de pesqu1sa, de ens1no,

ou congêneres, aSS1m como nos serv1ços médicos e farma-

cêuticos

•

que

prescreverem

produzirem,
ou

venderem,

fornecerem

comprarem,

produtos,

substâncias

consum1rem,
ou

drogas

ilícitas que causem dependência física ou psíquica .
§

1 ° A autoridade requisitante pode designar técnico

especializado para assistir à inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realizacão
.
•
§

2 ° No caso de falência ou liquidação extrajudicial

das empresas ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de
qualquer outro em que existam produtos,

substâncias ou drogas

ilicitas que causem dependência física ou psíquica, ou espec1alidades farmacêuticas que as contenham,

incumbe ao juízo pe-

rante o qual tramite o feito:
I

-

determinar ,

imediatamente à ciência da falência

ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;
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II - ordenar à autoridade sanitária designada em lei
a

urgente

adoção

das

medidas

necessárias

ao

recebimento

e

guarda, em depósito, das substâncias ilícitas, drogas ou especialidades farmacêuticas arrecadadas;
III

.

~

.

dar C1enC1a ao

órgão do Ministério

Público,

para acompanhar o feito .
§

3 ° A alienação, em hasta pública, de drogas, espe-

cialidades farmacêuticas ou substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas -

Senad, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do

Ministério Público .
§

,

4 ° O restante do produto nao arrematado sera,

ato

contínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária,
na presença das autoridades referidas no § 3 ° .
Art . 7 ° Da licitação para alienação de drogas, especialidades

farmacêuticas

participar pessoas

ou

substâncias

ilícitas,

só

podem

jurídicas regularmente habilitadas na área

de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação
lícita a ser dada ao produto a ser arrematado .
Parágrafo único . Os que arrematem drogas, especiali dades farmacêuticas ou substâncias ilícitas, para comprovar a
destinação declarada , estão sujeitos à inspeção da Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad e do Ministério Público .
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,

CAPITULO 11
DA PREVENÇAO, DA ERRADICAÇAO E DO TRATAMENTO
Seção I
Da Prevenção e da Erradicação

•

Art .
nal,

8 ° São proibidos,

em todo o

território nacl..O-

o plantio, a cultu ra, a colheita e a exploração de todos

os vegetais e substratos , alterados na condição original,
qual..s

possam

ser

extraídos

produtos,

substâncias

ilícitas que causem dependência física ou psíquica,

ou

dos

drogas

especifi-

cados pelo ó r gão competente do Ministério da Saúde .
§

1 ° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio,

a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput , em 10cal predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou Cl..entíficos,

sujeitos à

fiscalização e

à cassacão
da autoriza•

ção, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele Ministério que

•

a tenha concedido , ou por outro de maior hierarquia .
§

autoridades

2 ° As plantações ilícitas
policiais

mediante

,

.

preVl..a

serão des truídas pelas
autorização

judicial,

ouvido o Ministério Público e cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas -- Senad o
§

3 ° Em hipóteses excepci onais , as plantações ilíci-

tas poderão , sem a prévia autorização judicial, ser destruí das
por determinação do delegado de polícia da circunscrição,

que

imediatamente comunicará a ocorrência e as razões da medi da às
autoridades e órgãos previstos no § 2 ° , e registrará a localização ,

extensão do plantio e

promover a responsabilização .

GER 317 .23 .004-2 (JUN/OO)
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4 ° A destruição de produtos , substâncias ou drogas

§

ilícitas que causem dependência física ou psíquica será feita
por incineração e somente pode ser realizada após lavratura do
auto de levantamento das condições encontradas,
tação

do

local

e

a

apreensão

de

substâncias

com a deliminecessárias

ao

exame de corpo de delito.
§

5 ° Em caso de ser utilizada a queimada para des-

truir a plan t ação, observar-se-á, no que couber, o disposto no
Decreto n O 2 . 661, de 8 de julho de 1998, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama .
§

6 ° A erradicação dos vegetais de que

trata este

artigo far-se-á com cau tela, para não causar ao meio ambiente
dano além do necessário.
§

7 ° A autoridade que descumprir o preceito do §

sujeitar-se-á às sançoes administrativas da Lei n °

9 . 605,

6°
de

12 de fevereiro de 1998, após apuração em processo administra-

•

tivo .
§

8 ° As

glebas

em que

ilíci tas serão expropriadas,

forem

cul ti vadas

plantações

conforme o disposto no art.

243

da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário
que não esteja na posse direta.
,

Art.

9 ° E ind ispensável a licença prévia da autori-

dade sanitária para produzir,
preparar,

possu~r,

exportar,

remeter ,

prar

f

trocar,

extrair,

fabricar,

transformar,

manter em depósito, importar, exportar, retran sportar,

expor,

ceder ou adquirir,

oferecer,

vender ,

para qualquer fim,

substância ou droga ilícita que cause dependência
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psíquica,

ou produto químico destinado à

sua preparação,

ob-

servadas as demais exigências legais.
,

Parágrafo único.

E dispensada a

exigência prevista

neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrlçao
médica, de acordo com os preceitos legais e regulamentares;
II ral,

a compra e venda de produto químico,

em pequena quantidade,

a

ou natu-

ser definida pelo órgão compemedicinal, Cl-

tente do Ministério da Saúde, destinado a uso
entífico ou doméstico.
Art.

10. Os dirigentes de estabelecimentos ou enti-

,

dades das areas de enSlno, saúde,
ou de entidade social,

justiça, militar e policial,

religiosa,

cultural,

recreativa,

des-

portiva, beneficente e representativas da mídia, das comunidades

terapêuticas,

das

associações

dos servlços nacionais profissionalizantes,
assistenciais,

das

instituições

financeiras,

dos clubes de servlço e dos movimentos comunitários organlza•

dos

adotarão,

no

âmbi to de

suas

responsabilidades,

todas

as

medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos,

substâncias

ou

drogas

ilícitas,

que

causem dependência

física ou psíquica .
§

1 ° As pessoas jurídicas e as instituições e enti-

dades, públicas ou privadas, implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e uso de produtos, substâncias ou
,
.
drogas ilíci tas que causem dependência física ou pSlqulca
em

seus

respectivos

locais

de

trabalho,

incluindo

campanhas

e

açoes preven t ivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§

2 ° São medidas de prevenção referidas no caput as

que visem, entre outros objetivos, os seguintes:
I - evitar mensagens alarmistas;
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II -

incentivar atividades esportivas,

artísticas e

culturais;
III - promover debates de questões ligadas à saúde,
cidadania e ética;
IV - manter nos estabelecimentos de enS1no serV1ços
de apo1o, or i entação e supervisão de professores e alunos ;
V

manter nos hospitais atividades de

-

recuperação

de dependentes e de orientação de seus familiares.

Seção II
Do Tratamento
ou

Art . 11. O dependente

de produ tos,

o usuário

substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física
ou psíquica,

relacionados pelo Ministério da Saúde,

fica

su-

jeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art.

12 . As

redes dos

serv1ços de

saúde da União,

dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios , observado o

4t

disposto nos arts.

4 ° e 47, desenvolverão programas de trata-

mento do usuário de substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica .
,

.

,

o tratamento do dependente ou do usuar10 sera

§

feito de forma multiprofissional e , sempre que possível, com a
assistência de sua família.
§

2°

Cabe

ao

Ministério

da

Saúde

regulamentar

as

açoes que V1sem à redução dos danos sociais e à saúde.
§

mas

de

3 ° As empresas privadas que desenvolverem progra-

reinserção

no mercado

usuário de produtos ,

de

trabalho,

substâncias ou drogas

causem dependência física ou psíquica,
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oficial, poderão receber benefícios a serem criados pela Uniao, Estados, Distri to Federal e Municípios.
§

cos,

4 ° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátri-

públicos

usuários

para

ou particulares,
tratamento,

que

receberem

encaminharão

Antidrogas -- Conad, até o dia 10

(dez)

ao

dependentes

Conselho

ou

Nacional

de cada mês, mapa es-

tatístico dos casos atendidos no mês anterior, com a indicação
do código da doença, segundo a classificação aprovada pela Organização Mundial de Saúde, vedada a mençao do nome do paciente .
§

torial por

5 ° No caso de internação ou de tratamento ambulaordem

judicial,

será feita

comunicacão
mensal
•

do

estado de saúde e recuperaçao do paciente ao juízo competente,
se esse o determinar .
Art .
aJ.s

13. As instituições hospitalares e
,

comunicarão a

ambulatori-

Secretaria Nacional Antidrogas

Senad os

óbitos decorrentes do u so de produto, substância ou droga ilícita .

CAPITULO III
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art.

14.

Importar,

exportar,

citamente, preparar, produzir, fabricar,
nanciar,
tar,

expor à

venda,

trazer consigo,

gar a

consumo e

oferecer,

remeter,

traficar ili-

adquirir , vender,

ter em depósito,

,

.

oferecer,

ainda que gra tui tamen te,

produ to,
física

ou

sem autorização do órgão competente ou em desacordo

com determinação legal ou regulamentar:
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Pena :

reclusão,

de 3

(três)

a

15

(quinze)

anos,

e

multa .
§

1 ° Nas mesmas penas incorre quem:

I

importa,

nanC1a,

vende,

mente ,

fornece,

exporta,

remete,

produz,

expõe à venda ou oferece,
tem em depósito,

fi-

ainda que gratuita-

transporta,

1nsumo ou produto

guarda matéria-prima,

fabrica,

traz cons1go ou

químico

destinado

,

a

preparação de produto, substância ou droga ilícita ou que cau,

.

,
orgao

sem autorização do

ou pS1qu1ca,

se dependência física

competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
11

seme1a,

cultiva ou faz

destinadas ao consumo direto

ou

colheita de plantas

preparação de produtos,

à

,
como ilíci tas pelo orgao

relacionadas

substãncias ou drogas,

a

competente do Ministério da Saúde;
fabrica,

111 -

tem em depósito ou vende,

sem autori-

zaçao do órgão competente ou em desacordo com determinação le-

4t

gal ou regulamentar,

medicamentos,

solventes,

briantes ou produtos que os contenham,

inalantes,

1ne-

de uso não autorizado

pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
IV administração,

utiliza local de que tem a propriedade, posse,
guarda

dele se utilize,

ou

vigilância,

ou

consente

que

outrem

ainda que gratuitamente , para tráfico ou de-

pósito de produto, substãncia ou droga ilícita.
Induzir ,
produto,

instigar ou auxiliar alguém a

substãncia ou droga ilícita,

bem assim

usar

contribuir,

efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso indevido ou o tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 3
ta .
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Art.

15.

Promover ,

nização ou associação de 3
em conjunto , pratiquem ,

fundar ou financiar grupo ,

orga -

(três) ou mais pessoas que , atuando

reiteradamente ou não,

algum dos cri-

mes previstos nos arts . 14 a 18 desta Lei :
Pena :

reclusão ,

de

8

(o i to)

a

15

(quinze)

anos ,

e

multa .
Art .
distribuir,

16.

Utilizar,

entregar

a

transportar ,

qualquer

título ,

ainda que gratuitamente, maquinismo ,

oferecer,

guardar

e

vender ,
fornecer ,

aparelho ou instrumento,

ciente de que se destina à produção ou fabricação ilícita de
produto , substãncia ou droga ilícita que cause dependência fí,
.
S1ca ou pS1qu1ca :
Pena : reclusão , de 2

(dois)

a 8

(oito)

anos , e mul-

ta .
Art.

17.

Prestar

colaboração,

direta

ou

indireta,

ainda que como informante, ou apoiar grupo, organização ou associação responsável por crimes previstos nos arts .

14 ,

15 e

16 desta Lei :
Pena : reclusão , de 2

(dois)

a

6

(seis)

anos , e mul-

ta .
Art. 18. Ocultar ou
gem,

localização,

disposição,

dissimular

a

movimentação

natureza , or1-

ou propriedade de

bens, direitos ou valores provenientes , direta ou indiretamente , do tráfico de produtos, substâncias ou drogas ilícitas :
Pena : reclusão , de 2

(dois)

a 8

(oito)

anos , e mul -

ta .
§

1 ° Influenciar, induzir ou instigar terceiro a re-

ceber ou ocultar, de boa-fé, bem ou valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga il í cita :
Pena: reclusão, de 1
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§

ilícito

de

2 ° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico
produto ,

s ubstância

ou

droga

ilícita,

que ,

pela

desproporção entre o valor e o preço , ou pela condição da pessoa que o oferece , deva presumir ter sido obtido por meio ilícito :
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (doi s) anos, e multa.
Art.
médico,

19 .

dentista,

de saúde , produto,

Prescrever

ou

ministrar,

culposamente ,

o

farmacêutico ou outro profissional da área
substância ou droga il í cita que cause de-

pendência física ou psíquica, em dose evidentemente superior à
necessária,

ou em desacordo com determinação legal ou regula-

mentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art . 21 .
Parágrafo único .
Conselho

O

juiz comunicará a

Federal da categoria profissional a

condenação ao
que pertença o

agente .
Ar t . 20. Adquirir,
portar

ou

trazer

quantidade,

cons~go,

guardar,
para

ter em depósito,

consumo

pessoal,

a ser definida pelo perito, produto,

trans-

em pequena

substância ou

droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar :
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21 .
§

1 ° O agente do delito previ sto nos arts.

19 e 20,

salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts . 14,
15, 16, 17 e 18, será processado e julgado na forma do art . 60
e

seguintes da Le i

n O 9 . 099, de 26 de setembro de 1995 -

Lei

dos Juizados Especiais , Parte Criminal.
§

2 ° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos

mes previstos neste ar t igo , e sob igual procedimento ,
quem cede,
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seu relacionamento ,

ma~or

de 18 (dezoito) anos, produto, subs-

tância ou droga il í cita , para juntos a consumirem.
§

3 ° É isento de pena o agente que, tendo cometido o

delito previsto neste artigo, era, ao tempo da açao,

inteira-

mente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,

em razao de de-

pendência grave, comprovada por peritos.
§

4 ° Quando o

JU~z

absolver o agente,

reconhecendo

por força de perícia oficial, que ele, à época do delito previsto neste artigo,
determinará,
r~a,

apresentava as condições prescritas no §

ato contínuo,

na

,

.

propr~a

sentenca
absolutó•

o seu encaminh amento para o tratamento devido.
Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - pres t ação de serviços à comunidade;
II -

internação e tratamento para usuários e depen-

dentes de produtos,

substâncias ou drogas ilícitas,

em

reg~me

ambulatorial ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
III - comparecimento a programa de reeducação,

curso

ou atendimento psicológico;
IV
z~r

suspensão temporária da habilitação para condu-

qualquer espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos ;
VI - cassação de licença para porte de arma ;
VII - multa;
VIII - i n terdiçâo judicial;
IX

suspensão

da

licença

para

exercer

função

ou

profissão .
§

1 ° Ao aplicar as medidas

previstas neste artigo,

cumulativamente ou não, o juiz considerará a natureza e gravi-
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dade do delito, a capacidade de autodeterminação
a sua

periculosidade e os fatores

referidos

do

agente,

no art. 25.

2 ° Para determinar se a droga destinava-se a

§

uso

pessoal e formar sua convicção, no âmbito de sua competência,
o

]U1Z ,

ou a

cunstâncias

autoridade policial,
,

se

e,

.

necessar10,

considerará todas

determinará

as

C1r-

realizacão
•

a

de

exame de dependência toxicológica e outras perícias.
Art .

22 .

Dirigir

veículo

de

,

.

espec1e

diversa

das

classificadas no art. 96 da Lei n O 9.503, de 23 de setembro de
1997

Código de

produto,

Trânsito

, após ter consumido

Brasileiro

substância ou droga relacionados

como ilícitos pelo

órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena:

apreensão do veículo,

cassaçao da habilitação

respectiva e multa, sem prejuízo de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17
e 18 sao aumentadas de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se:
I

-

dada a

natureza,

a procedência ou a quantidade

da substância, droga ilícita ou produto

apreendidos,

as C1r-

cunstâncias do fato evidenciarem o envolvimento do agente com
o tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional;
II
função pública,

o

agente praticar o

cr1me prevalecendo-se de

ou se desempenhar missão de educação,

guarda

ou vigilância;
III - a prática V1sar atingir ou envolver pessoa menor de 18

(dezoito)

anos,

ou que tenha,

por qualquer motivo,

diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminacão;
•
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências
de serv1ços de tratamento de dependentes de drogas ou de rein-
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serção social,

em estabelecimento penal, militar ou policial,

em transporte público, ou em locais onde alunos se dediquem à
prática

de

atividades

esportivas ,

educativas

ou

soc~a~s ,

ou

nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência , grave ameaça ou emprego de arma ;
o

VI
~

agente obteve ou procura obter

compensaçao

.

econom~ca ;

VI I - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos para
o

VIII

ma~s

de 3 (três) pessoas;

agente portava mais de uma modalidade de

produto , substãncia ou droga ilícita.
Art.
os

cr~mes

24.

São inafiançáveis e insuscetíveis de graça

previstos nos arts . 14, 15, 16 , 17 e 18 desta Lei .
§

10

A prisão

previstos nos arts.

14 ,

temporária
15 ,

16,

requerida para os

17 e

cr~mes

18 terá o prazo de 30

(trinta) dias , prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade .
§

arts.

14 ,

20
15,

As
16,

penas
17 e

aplicadas

art.

25 .

Na

cr~mes

previstos

nos

18 terão pelo menos a primeira terça

parte cumprida integralmente em
Art .

aos

fixação

reg~me

fechado .

da pena ,

além do

disposto

no

59 do Código Penal , o juiz apreciará a gravidade do cri-

me, a natureza e a quantidade dos produtos , das substãncias ou
das drogas

ilíci tas apreendidos,

o

local ou as

condições em

que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisao, a conduta e os antecedentes do agente, podendo,

justifi-

cadamente, reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) .
Art.

26 . O d ependente ou usuário de produto ,

tãncia ou droga ilíci ta que,
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infração penal,
de

liberdade

tratamento

se encontrar em cumprimento de pena privativa

ou medida de

em

ambulatório

segurança poderá
interno

do

ser

sistema

submetido

a

penitenciário

respectivo.
Parágrafo
ambulatórios I

único.

Enquanto

nao

forem

instalados

os

o tratamento será realizado na rede pública de

saúde.
,

CAPITULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL
Seção Única
Do procedimento comum
Art.
cr~mes

lo,

27.

O procedimento relativo aos processos por

definidos nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capítu-

aplicando-se,

subsidiariamente,

as

disposições

do

Código

Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante,

4t

policial, no prazo de 24

(vinte e quatro)

horas,

a autoridade
fará comuni-

cação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado.
§

1 ° Para efeito da lavratura do auto de prisão em

flagrante e estabelecimento da autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade do produto , da substância ou da droga ilícita,

firmado

por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea, escolhida,

preferencialmente,

entre

as

que

tenham

habilitacão
•

técnica .
§

2 ° O perito que subscrever o laudo a que se refere

o § 1 ° não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.
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Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se o indiciado estiver preso, e
de 30 (trinta) dias, quando solto .
Parágrafo único.

Os prazos a que se refere este ar-

tigo podem ser duplicados pelo

JU~z ,

mediante pedido justifi-

cado da autoridade policial .
Art.

30 . A autoridade policial relatará sumariamente

as circunstâncias do fato e
ram à

justificará as razoes que a leva-

classificação do delito,

com indicação da quantidade e

natureza do produto, da substância ou da droga ilícita apreendidos ,

o

local ou as condições em que se desenvolveu a

cr~m~nosa

e as circunstâncias da

pr~sao,

acao
•

a conduta, a qualifi-

caça0 e os antecedentes do agente.
Art.

31.

Findos os prazos previstos no art.

29,

os

autos do inquérito policial serão remetidos ao juízo competente,

sem prejuízo da realização de diligências

complementares

destinadas a esclarecer o fato.

•

Parágrafo único.

As conclusões das diligências e

os

laudos serão juntados aos autos até o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32 . Antes de iniciada a ação penal , o representante do Ministério Público ou o defensor poderão requerer à
autoridade

judiciária competente o

arquivamento do

inquérito

ou o seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do fato,

,

a

personalidade do indiciado, à insignificância de sua

partici-

paçao no

tempo da

açao,

cr~me,

ou à

condição de que o

agente,

ao

era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito

do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, em
razão de dependência grave, comprovada por peritos.
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§

a

1 ° A solicitação, qualquer que seJa a natureza ou

fase do processo,

também poderá se basear em qualquer das

condições previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.
§

2°

O sobrestamento

do

processo

ou

a

redução

da

pena podem ainda decorrer de acordo entre o Ministério Público
e

o

indiciado que,

espontaneamente,

organização criminosa,

revelar

a

existência de

permitindo a prisão de um ou mais dos

seus integrantes, ou a apreensão do produto, da substância ou
da

droga

ilícita,

ou

que,

de

qualquer modo,

justificado no

acordo, contribuir para os interesses da Justiça.
§
r~or

3 ° Se o oferecimento da denúncia tiver sido ante-

à revelação, eficaz, dos demais integrantes da quadrilha,

grupo,

organização

ou

bando,

ou

da

localização

do

produto,

substância ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público,
deixar de aplicar a pena,

ao proferir a

ou reduzi-la,

sentença,

de 1/6

poderá

(um sexto)

a

2/3 (dois terços), justificando a sua decisão .

•

Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos

cr~mes

previstos

nesta Lei,

são permitidos,

além

dos previstos na Lei n ° 9.034, de 3 de maio de 1995, mediante
autorização

judicial,

e

ouvido o representante do Ministério

Público , os seguintes procedimentos investigatórios :
I

-

inf i ltração de policiais em quadrilhas,

organizações ou bandos,

grupos,

com o objetivo de colher informações

sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas associações;
II
produtos,

a

não-atuação policial sobre os portadores de

substâncias ou drogas ilícitas que entrem no terri-

tório brasileiro, dele saiam ou nele transitem , com a finalidade de, em colaboração ou não com outros países,

GER 3.17.23.004-2 (JUNtOO)

identificar

19
CÂMARA DOS DEPUTADOS

e responsabilizar maior número de integrantes de operaçoes de
tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso lI, a autorizaçao será concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores ;
II - as autoridades competentes dos países de

or~gem

ou de trânsito ofereçam garantia contra a fuga dos suspeitos
ou de

extravio dos produtos,

substâncias

ou drogas

ilícitas

transportadas.
Art.

34.

Para a persecução criminal e

procedimentos investigatórios previ stos no art.

a

adocão
dos
•

33, o Ministé-

rio Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade judicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I
ca~s,

•

-

o acesso a dados,

documentos e informacões
fis•

bancárias , patrimoniais e financeiras;
II - a colocação, sob vigilância , por período deter-

minado , de contas bancárias ;
III -

o acesso, por período determinado,

aos siste-

mas informatizados das instituições financeiras;
IV telefõnicas,

a

interceptação e

a

gravação das comunicações

por período determinado,

legislação pertinente e

no

Capítulo

observado o disposto na
II

da Lei

n O 9.034,

de

1995 .
Parágrafo ún i co . Nos delitos de que trata esta Lei,
o flagrante estende-se a até 72 (setenta e duas) horas .
Art.

35 . O juiz decidirá sobre requerimento de

são cautelar do indiciado,

para a garantia da ordem pública,

ou para assegurar a ap l icação da lei penal .
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Art. 36. O

,

.

usuar~o

encontrado com pequena quantidade

de substância ou droga ilícita, ou que cause dependência física ou psíquica,

destinada a

consumo pessoal

(art.

20),

ou o

agente do delito previsto no art. 19, se, em ambas as hipóteses, a prática nâo configurar concurso com os crimes previstos
nos arts . 14, 15, 16, 17 e 18, será conduzido à autoridade policial para prestar declarações.
§

cial em,

no

1 ° A declaração será tomada pela autoridade poli,

.

max~mo,

4

(quatro)

usuário à delegacia po l icial e,

horas,

a contar da chegada do

no mesmo período, examinada a

natureza e quantidade do produto ou substância.
§
r~o

2 ° Concluídos os procedimentos policiais,

será submetido a exame de corpo de delito,

,

o usua-

se o requerer,

ou se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida
liberado.
§

3 ° Constitui falta disciplinar a desobediência por

parte da autoridade policial, quanto à liberação do usuário .

•

,

CAPITULO V
DA INSTRUÇAO CRIMINAL
Art . 37. Recebidos os autos do inquérito policial em
juízo, dar-se-á vista ao Ministério Público para,

no prazo de

10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento;
II - requisitar as diligências que entender necessár~as;

III -

oferecer denúncia,

arrolar até 5

(cinco)

tes-

temunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes;
IV -

deixar,

justificadamente,

de propor açao penal

contra os agentes ou partícipes de delitos.
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1 ° Requerido o arquivamento do inquérito pelo re-

§

presentante do Ministério Público, mediante fundamentação,

os

autos serao conclusos à autoridade judiciária.
2 ° A autoridade

§

judiciária que discordar das

ra-

zões do representante do Ministério público para o arqu1vamento do inquérito fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça , mediante decisão fundamentada .
3 ° O Procu r ador-Geral de Justiça oferecerá denún-

§

C1a ou designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou ,

se entender

incabível

proposta de arquivamento, que,

a

denúncia,

nesse caso,

ratificará

a

não poderá ser re-

cusada pela autoridade judiciária .
Art . 38. Oferecida a denúncia,
e quatro)

horas,

o ]U1Z,

em 24

(vinte

ordenará a citação do acusado para responder

à acusaçao, por escrito, no prazo de 10

(dez) dias, contado da

data da juntada do mandato aos autos ou da primeira publicação
do edital de citação, e designará dia e hora para o interroga-

4t

tório, que se realizará dentro dos 30

(trinta)

dias seguintes,

se o réu estiver solto, ou em 5 (cinco) dias, se preso .
§

ceçoes ,

1 ° Na resposta, consistente de defesa prévia e ex-

o acusado poderá argüir preliminares e

as razoes de defesa , oferecer documentos e

1nvocar todas

justificações,

pecificar as provas que pretende produzir e

es-

arrolar testemu-

nhas .
§

2 ° As exceçoes serão processadas em apartado,

nos

termos dos arts . 95 a 1 13 do Código de Processo Penal.
§

3 ° Se a resposta não for apresentada no prazo,

o

]U1Z nomeará defensor p ara oferecê-la em 10 (dez) dias , concedendo-lhe vista dos au t os no ato de nomeacão
.
•
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§

5

(cinco)

r~o

4 ° Apresentada a defesa, o

JU~Z

concederá prazo de

dias para manifestar-se o representante do Ministé-

Público e em igual prazo proferirá decisão.
§

5°

Se entender imprescindível,

o

JU~z

determinará

a realização de diligên cias, com prazo máximo de 10

(dez)

di-

as .
§

6 ° Aplica-se o disposto na Lei n O 9.271, de 17 de

abril de 1996,

ao processo em que o acusado,

citado pessoal-

mente ou por edital, o u intimado para qualquer ato processual,
deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art.

39.

Observado o disposto no art .

43 do Código

de Processo Penal, a denúncia também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
II - nao houver justa causa para a acusação .
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e
hora para a audiência de instrução e julgamento, e ordenará a

4t

intimação do acusado, do Ministério Público e,

se for o caso,

do assistente.
Art.

41.

Na

audiência

de

após o interrogatório do acusado e

instrução

e

julgamento,

a inquirição das

testemu-

nhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do
Ministério Público e ao defensor do acusado, pelo prazo de 20
(vinte) minutos para cada um , prorrogável por

ma~s

10

(dez),

a critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
Parágrafo

,

.

un~co.

gar de imediato a causa, o

Se não se sentir habilitado a
JU~Z

jul-

ordenará que os autos lhe se-

Jam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir a sentença.
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Art.

JU~Z,

42. O

observado o disposto no art.

77 do

Código Penal e as disposições contidas nesta Lei, poderá,
vido o representante do Ministério Público,
pensão do processo,

determinar a

ousus-

com a adoção de uma das medidas previstas

no art. 21 desta Lei.
§

1° O

vistas no art.
psicológico,

JU~Z

21,

ou

a

poderá determinar,

além de medidas pre-

sujeição do réu a

tratamento médico ou

a

internação

em

estabelecimento

clínico

ou

hospitalar adequado.
§

2° Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou

das medidas previstas no art.
do,

submeter-se-á à

ma~s

21, ou ao tratamento recomenda-

pena privativa de liberdade,

cumulada ou

não com penas restritivas de direitos.
Art.

43. O réu condenado por infração dos arts.

14,

15, 16, 17 e 18 não poderá apelar sem recolher-se à prisão.
Art.
do
•

44. O juiz,

Ministério

Público

requerimento

do

representante

ou da autoridade policial,

Ministério Público em 24
tar,

a

(vinte e

quatro)

horas,

ouvido o

pode decre-

no curso do inquérito policial ou da ação penal,

qüestro
qualquer

ou

a

bem

agente com a

indisponibilidade
ou

valor

que

prática dos

do

produto

de

constitua provei to

crimes previstos nos

cr~me,

o
ou

auferido
arts.

se-

14,

de

pelo
15,

16, 17 e 18 .
Parágrafo único .
trução crimi nal,

Incumbe ao acusado,

ou ao interessado,

durante a

~ns-

em incidente específico,

provar a or i gem lícita dos bens, produtos, direitos e valores
referidos neste artigo .
Art . 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão suspensas,
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for iniciada no prazo de 180

(cento e oitenta)

dias,

contado

da data do oferecimento da denúncia.
1°

§

O pedido

de

restituição

de bem ou

valor

nao

será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito .
§

2 ° O juiz pode determinar a prática de atos neces-

sários à conservaçao do produto ou bens e a guarda de valores.
,

CAPITULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA
Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art.

46.

Os

embarcações,

veículos,

qua1squer outros meios de transporte,
lios,

os maqu1n1smos,

instrumentos e ob jetos de qualquer natureza,

para a prática dos crimes definidos nesta Lei,

•

aeronaves

e

utensí-

utilizados

,

apos a sua re-

gular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia
judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma
de legislação específica .
§

1 ° Havendo possibilidade ou necessidade da utili-

zaçao de qualquer dos bens mencionados neste artigo, a autoridade

de

polícia

judiciária poderá deles

fazer

uso,

sob

sua

responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante
autorizacão
•

judicial,

logo

,

apos

a

instauração

da

competente

açao penal, observado o disposto no § 4 ° deste artigo.
§

2 ° Feita a

apreensão a

que se refere o

caput,

e

tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de
pagamento,

GER 3.17.23 .004-2 (JUNtOO)

a autoridade policial que presidir o inquérito de-

25
CÂMARA DOS DEPUTADOS

verá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do
Ministério público.
§

ao juízo a
nal,

3 ° Intimado,

o Ministério Público deverá requerer

conversão do numerário apreendido em moeda

nac~o

se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a

instrução do inquérito , com cópias autênticas dos respectivos
•

tí tulos ,

e

o

depósito das

correspondentes

quantias

em conta

judicial , juntando-se aos autos o recibo .
§

ma ,

4 ° O Ministério Público , mediante petição autôno-

requererá ao

proceda à

juízo competente que,

em caráter

alienacão
dos bens apreendidos ,
•

cautelar,

excetuados aqueles

que a União , por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas
Senad ,

indicar para serem colocados

autoridade policial,

sob uso e

custódia da

de órgãos de inteligência ou militares,

envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico e
uso indevidos de produtos,

substâncias ou drogas ilícitas que

causem dependência física ou psíquica.

•

§

5 ° Excluídos os bens que se houver indicado para

os fins previstos nos §§ 1 ° e 4 ° , o requerimento de alienação
deverá conter a

relação de todos os demais bens apreendidos,

com a descrição e a especificação de cada um deles , e informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram o
§

6°

Requerida a

alienação dos

bens,

a

respectiva

petição será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação
autônoma em relação aos da ação penal princ i pal.
§

7 ° Autuado o requerimento de alienaçã o,

serão conclusos ao juiz que,

os autos

verificada a presença de nexo de

instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para
a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso
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do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados,

inti-

mará a União , o Ministério Público , a Secretaria Nacional AnSenad e

tidrogas

o

interessado,

este,

se for

o

caso,

por

edital com prazo de 5 (cinco) dias .
§

8 ° Feita a avaliação e

gências sobre o respectivo laudo,

dirimidas eventuais divero

JU~z,

por sentença, homo-

logará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão .
§

cial a

9° Realizado o leilão, e depositada em conta judi-

quantia apurada,

a União será intimada a oferecer,

forma prevista em regulamento,

na

cauçao equivalente àquele mon-

tante e os valores depositados nos termos do § 2 °, em certificados

de

.

-

do

em~ssao

Tesouro Nacional,

com características

a

serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§

10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas

nad solicitar à

Secreta ria do Tesouro Nacional a

Se-

emissão dos

certificados a que se refere o § 9 ° .

•

§

11 .

Feita a

caução,

os valores da conta judicial

serao transferidos para a União, por depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas

Funad, apensando-se os autos da ali-

enação aos do processo principal.
§

12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos

~n

terpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo .
Art . 47 . A Un i ão, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas -

Senad , poderá firmar convênio com os Esta-

dos, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevençao,
tes,

repressão e

o

tratamento de usuários ou dependen-

com vistas à liberação de equipamentos e de recursos por

ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de
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combate ao tráfico ilícito e prevençao ao tráfico e uso indevidos de produtos,

substâncias ou drogas ilícitas ou que cau-

sem dependência física ou psíquica.
Art .

48 .

Ao proferir a

sentença de mérito,

o

]uJ..z

decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido,

seqüestrado ou declarado indisponível e

sobre o levanta-

mento da cauçao.
§

1 ° No c aso de levantamento da caução,

cados a que se refere o §
seu valor de face ,

9 ° do art.

os certifi-

46 serão resgatados pelo

e os recursos para o respectivo pagamento

providos pelo Fundo Nac i onal Antidrogas.
§

2 ° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar

dotação orçamentári a par a o pagamento dos certificados referidos no § 9 ° do art . 46 .
§

3 ° No caso de perdimento,

em favor da União,

dos

bens e valores mencionados no art . 46, a Secretaria do Tesouro
Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emiti-

•

dos para caucioná- l os .
§

mes

4 ° Os valores apreendidos em decorrência dos crJ..-

tipificados

cautelar,

nesta Lei

e

que

nao

foram objeto de

tutela

após decretado o seu perdimento em favor da União,

serao apropriados diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas.
§

5 ° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas -

Se,

nad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em carater cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União .
§

6 ° A Secretaria Nacional Antidrogas -

Senad poderá

firmar convenJ..os de cooperação , a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 5 ° .
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Seção 11
Da Perda da Nacionalidade
Art. 49. É efeito da condenação perder o naturalizado,

condenado por infração aos arts.

14,

15,

16,

17 e

18,

a

julgado

a

nacionalidade bras i leira.
Parágrafo

único.

O

]Ul.Z,

transitada

em

sentença condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o
cancelamento da concessão da naturalização.
Art.

50. É passível de expulsão,

na forma da legis-

lação especí f ica, o estrangeiro que comete qualquer dos crl.mes
definidos nos arts.

14 , 15,

16,

17 e 18,

tão logo cumprida a

condenação imposta , salvo se o interesse nacional recomendar a
expulsão imediata .

,

CAPITULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Ar t .
pública e

51.

Preservadas a

os bons costumes,

soberania nacional,

o Governo brasileiro,

a

ordem

observadas

as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e

às drogas que

causem dependência física ou psíquica de entorpecentes,
tará cooperação a

outros países,

sem ônus,

pres-

quando solicitado

a:
I - colaborar na produção de provas ;
11 - realizar exame de objetos e lugares ;
111 - prestar informação sobre pessoas e COl.sas ;
IV - colher o depoimento de testemunhas ;
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v -

prestar outras formas de colaboração permitidas

pela legislação em vigor.
§

1 ° A solicitação de que trata este artigo será di-

rigida ao Ministério da Justiça,

via Departamento de Polícia

Federal,

necessário,

que

a

remeterá,

quando

à

apreciação

do

Poder Judiciário para decidir a seu respeito, ou a encaminhará
à autoridade compe t ente.
§

2 ° São requ i sitos da solicitação:

I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante ;
II - o objeto e o motivo da solicitação;
III

a

desc r ição sumária do procedimento em curso

no país solicitante;
IV - a especi f icação da assistência solicitada;
V -

a

documentação

indispensável ao

esclarecimento

da solicitação, quando for o caso.
Art.
Lei,

52.

Para a

consecução dos

fins

fixados

nesta

será instituído e mantido sistema de comunicações apto a

facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações sobre o
tráfico de produtos,

substâncias e drogas ilícitas que causem

dependência física ou psíquica com órgãos congêneres de outros
,
pa~ses .

,

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art . 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser
revistas judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente,
nistério Público.
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Art . 54. Os

me~os

de divulgação manterão sob sigilo

os valores atribuídos a drogas e equipamentos apreendidos.
Art . 55.

Havendo a necessidade de reconhecimento do

acusado, as t estemunhas dos crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser identificadas.
Art.
vistos

nos

56.

arts.

O processo e
14,

15,

16,

o

17,

julgamento dos
18 e

19,

cr~mes

pre-

se caracterizado

ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.
,

Parágrafo

.

un~co.

Se

o

lugar

em que

tiverem

sido

praticados for Município que não seja sede de vara da Justiça
Federal, o processo e o julgamento referidos no caput caberão
à

Justiça Estadual,

respectivo,

com interveniência do Ministério Público

com recurso para o

Tribunal

Regional

Federal

da

circunscricão
.
•
Art . 57. Esta Lei será regulamentada em 90

(noventa)

dias .
v~gor

Art . 58. Esta Lei entra em

na data de sua pu-

blicação.
Art.

59.

Ficam revogados a

Lei n O 6.368,

de 21 de

outubro de 1976, mantido o Sistema Nacional Antidrogas de que
trata o art.

3 ° daquela Lei, e o art . 2 ° da Lei n O 9 . 804, de

30 de junho de 1999.
Sal a das Sessões, em 13 de dezembr

~p .
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AVISO/PS-GSE/33/01

Brasílía , 27 de dezembro de 2001.

Senhor Ministro,

Encaminho,
Mensagem

•

nO

Deputados

33/01,

envl.a

na

ao

seu

por
qual

intermédio,

alto

da

Presidente

o

Excelentíssimo

Câmara

dos

Presl.dente

Senhor

República o Projeto de Lei n O 1. 873,

a

de 1991,

da

que "Dispõe

sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle
e a

repressão à produção,

produtos,

substâncias

dependência

física

Ministério
nesta

da

Casa

em

13

ou

e

de

drogas

ilícitas

.

,

ou

Saúde,

ao uso e ao tráfico ilícitos de
que

assl.m

dá

providências.",

dezembro

2001

de

pelo

elencados

pSl.qul.ca,
outras

causem

nos

votado

termos

do

Substitutivo encaminhado pelo Senado Federal .
Ressalto que, em 21 de dezembro de 2001, por
mel.O do Ofício n O 1 . 814, o Senado Federal encaminhou a esta
Casa

novos

mencionado

•

material

autógrafos
em

nos

razao

retificando
de

ter

anteriores .

O

sido

o

Substitutivo

constatada

texto

ora

retro

inexatidão

encaminhado

contempla essa retificação.
Colho

o

enseJo

para

expressar

a

Vossa

Excelência protestos de estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

('

Deputado E

IM MO

IS

Primeiro Vice-Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Dr. PEDRO PARENTE
~nistro-Chefe

N E S T A

da Casa Civil da Presidência da República

--_._. -----.

,

MENSAGEM N° 33 /01

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

~

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
Vossa

Excelência,

para

Constituição Federal,
1991,

que

"Dispõe

o

os

fins

DEPUTADOS
do

constantes

a

o

prevenção,

a

66

da

1. 873,

de

tratamento,

a

artigo

incluso Projeto de Lei nO

sobre

env~a

fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao
tráfico ilicitos de produtos,
que

causem

dependência

fisica

substâncias ou drogas ilicitas
ou

psiquica,

ass~m

elencados

pelo Ministério da Saúde, e dá outras providências." .

•

~

CAMARA DOS DEPUTADOS,

~

1-

/

de dezembro de 2001

,

PS-GSE/ Ió;5.') /01

Bras í l i a ,

j l-

de dezembro de 200 1.

Senhor Secretário ,

Comunico a Vossa Excelên cia que foi aprovado nesta
Casa o
1.873 ,

a

Substitutivo do

Senado Federal ao

Projeto de Lei

nO

de 1991 , da Câmara dos Depu t ados , o qual " Dispõe sobre

prevenção,

repressão

à

o

tratamento,

produção,

produtos,

substâncias

dependência

física

ao

ou

a

fiscalização,

uso

e

ao

drogas

ou
,

.

ps~qu~ca ,

o

tráfico
i lícitas

ass~m

controle
ilícitos
que

elencados

e

a
de

causem
pelo

Ministério da Saúde , e dá outras providênci as. ".
Na oportunidade , i nformo a Vossa Excelência que a
referida proposição foi, nesta data , enviada à sanção .

•

Atenciosamente,

/
Deputado SE
-.,;;,.wcretário

A Sua Excelência o Senhor
Senador CARLOS WILSON
Primeiro-Secretário do Senado Federal
N E S T A

Oficio nO I

SIV

(SF)

Brasília, em

~/

de dezembro de 200 I.

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência novos autógrafos do Substitutivo
do Senado Federal oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n° 105, de 1996 (PL n° 1.873, de
1991, na Câmara), por ter sido constatado inexatidão material nos anteriores, no art. 59,
encaminhados a essa Casa pelo Oficio SF n° 1.620, de 3 de dezembro do corrente ano.

Atenciosamente,

Senador Antero Paes de Barros
Segundo Secretário. no exercício
da Primeira Secretaria

PRIMEIR A-S ECRET APIA

E m ()

L /_..l.?. . . . .s"
. . . .h··..! i........
.
So cf (' tár 0-

2........
De orde m.

Geral

da

Mesf)

Prov idênCias.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
faa/p1c96105s

'([)1

a ~ n ar
para as

1

devIda8

0- "-

IARA A AÚJO ALEN CAR AIRES

hefa da Gabinete
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,

~
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•

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 105 , de 1996 (PL n° 1.873 , de 1991, na Casa de
origem),
que "dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do
tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e
drogas afins, e dá outras providências.

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.

•

,

o Congresso Nacional decreta:
,

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, regula as operações e ações relacionadas aos produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem
dependência física ou psíquica.
,
Art. ZO E dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras com
domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da produção, do tráfico ou uso indevidos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar com os preceitos
desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções, ou autorização de
funcionamento, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e suas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações , sob pena de
responsabilidade da autoridade concedente.
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão estímulos fiscais e
outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na prevenção da produção, do
tráfico e do uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica.
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Art. 3° Para os fins desta Lei, são considerados ilícitos os produtos, as substâncias ou
as drogas que causem dependência física ou psíquica, especificados em lei e tratados
internacionais firmados pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, ouvido o Ministério da Justiça.
§ I ° Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de produtos, substâncias
ou drogas que causem dependência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica .
§ 2° Sempre que as circunstâncias o exigirem, será revista a especificação a que se
refere o caput, com inclusão ou exclusão de produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência física ou psíquica.
Art. 4° É facultado à União celebrar convênios com os E stados, com o Distrito Federal
e com os Municípios, e com entidades públicas e privadas, além de organismos estrangeiros.
visando à prevenção, ao tratamento, à fi scalização, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso
indevido de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e
orçamentários, o disposto no art. 47 .
Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos três
níveis de ensino.
Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e alfandegárias organizarão e
manterão estatísticas, registros e demais informes das respectivas atividades relacionadas com a
prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta Lei , e remeterão,
mensalmente, à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad e aos Conselhos Estaduais e Municipais
de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Antidrogas - Conad elaborar relatórios
global e anuais e, anualmente, remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpecentes.
Art. 6° É facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, ao Ministério Público,
aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais requisitar às autoridades sanitárias
a realização de inspeção em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de
pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços médicos e fannacêuticos que
produzirem, venderem , comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ I ° A autoridade requisitante pode designar técnico especiali zado para ass istir à
inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
~ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas ou estabelecimentos
referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as
contenham, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:
I - detenninar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas
instalações;
II - ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urgente adoção das medidas
necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das substâncias ilícitas, drogas ou
especialidades fannacêuticas arrecadadas;
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III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.
§ 3° A alienação, em hasta pública, de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas
- Senad, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do Ministério Público.
§ 4° O restante do produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública, destruído
pela autoridade sanitária, na presença das autoridades referidas no § 3°.
Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, só podem participar pessoas jurídicas regulannente habilitadas na área de
saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser
arrematado.
Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, para comprovar a destinação declarada, estão sujeitos à inspeção da Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad e do Ministério Público .

.

CAPITULO 11
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO

Seção I
Da Prevenção e da Erradicação

•

Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a
exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na condição original, dos quais possam ser
extraídos produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica,
especificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde .
§ 1° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais
referidos no caput, em local predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou científicos,
sujeitos à fiscalização e à cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.
§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiais mediante prévia
autorização judicial, ouvido o Ministério Público e cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas
-Senado
§ 3° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem a prévia
autorização judicial, ser destruídas por detenninação do delegado de polícia da circunscrição, que
imediatamente comunicará a ocorrência e as razões da medida às autoridades e órgãos previstos
no § 2°, e registrará a localização, extensão do plantio e demais infonnações destinadas a
promover a responsabilização.
§ 4° A destruição de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência
física ou psíquica será feita por incineração e somente pode ser realizada após lavratura do auto
de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local e a apreensão de
substâncias necessárias ao exame de corpo de delito.

---------------------------------------------------------------------

-

-
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§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, no
que couber, o disposto no Decreto n° 2.661 , de 8 de julho de 1998, dispensada a autorização
prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com cautela, para não
causar ao meio ambiente dano além do necessário.
§ 7° A autoridade que descumprir o preceito do § 6° sujeitar-se-á às sanções
administrativas da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, após apuração em processo
administrati vo.
§ 8° As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas,
conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial
adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário que não esteja na posse direta.
Art. 9° É indispensável a licença prévia da autoridade sanitária para produzir, extrair,
fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar,
remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer
fim, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, ou produto
químico destinado à sua preparação, observadas as demais exigências legais.
Parágrafo único. É dispensada a exigência prevista neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de acordo com os
preceitos legais e regulamentares;
II - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena quantidade, a ser
definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado a uso medicinal, científico ou
doméstico.
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas de ensino, saúde,
justiça, militar e policial, ou de entidade social, religiosa, cultural, recreativa, desportiva,
beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições financeiras, dos clubes de
serviço e dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas
responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou privadas,
implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica em seus respectivos locais de trabalho,
incluindo campanhas e ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2° São medidas de prevenção referidas no caput as que visem, entre outros objetivos,
os seguintes:
I - evitar mensagens alarmistas;
II - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;
III - promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e ética;
IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio, orientação e supervisão
de professores e alunos;
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v - manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes e de orientação de
seus familiares.
Seção 11
Do Tratamento
Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, que

causem dependência física ou psíquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às
medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, observado o disposto nos arts. 4° e 47, desenvolverão programas de tratamento
do usuário de substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
§ I ° O tratamento do dependente ou do usuário será feito de forma multiprofissional e,
sempre que possível, com a assistência de sua família.
§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem à redução dos
danos sociais e à saúde.
§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de
trabalho, do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem
dependência física ou psíquica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber benefícios a
serem criados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou particulares, que
receberem dependentes ou usuários para tratamento, encaminharão ao Conselho Nacional
Antidrogas - Conad, até o dia 10 (dez) de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no mês
anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela
Organização Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.
§ 5° No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem judicial, será feita
comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente, se esse o
determinar.
Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad os óbitos decorrentes do uso de produto, substância ou droga ilícita.
CAPÍTULO III
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 14. Importar, exportar, remeter, traficar ilicitamente, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,

guardar, prescrever, ministrar ou entregar a consumo e oferecer, ainda que gratuitamente, produto,
substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e multa.
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§ 1° Nas mesmas penas incorre quem :

•

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe à venda ou
oferece, ainda que gratuitamente, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de produto, substância ou
droga ilícita ou que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão competente
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
Il - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao consumo direto ou à
preparação de produtos, substâncias ou drogas, relacionadas como ilícitas pelo órgão competente
do Ministério da Saúde;
IH - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, medicamentos, solventes, inalantes,
inebriantes ou produtos que os contenham, de uso não autorizado pelo órgão competente do
Ministério da Saúde;
IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância,
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ou depósito de
produto, substância ou droga ilícita.
§ 2° Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar produto, substância ou droga ilícita,
bem assim contribuir, efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso indevido ou o
tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de 3 (três) ou
mais pessoas que, atuando em conjunto, pratiquem, reiteradamente ou não, algum dos crimes
previstos nos arts. 14 a 18 desta Lei:
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e multa.
Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo, aparelho ou instrumento, ciente de que
se destina à produção ou fabricação ilícita de produto, substância ou droga ilícita que cause
dependência física ou psíquica:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como informante, ou apoiar
grupo, organização ou associação responsável por crimes previstos nos arts. 14, 15 e 16 desta Lei :
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 18. Ocultar ou dissimular
a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente,
do tráfico de produtos, substâncias ou drogas ilícitas:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1° Influenciar, induzir ou instigar terceiro a receber ou ocultar, de boa- fé, bem ou
valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
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§ 2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilícito de produto, substância ou
droga ilícita, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o
oferece, deva presumir ter sido obtido por meio ilícito:
Pena : reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou
outro profissional da área de saúde, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência
física ou psíquica, em dose evidentemente superior à necessária, ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria
profissional a que pertença o agente.
Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para
consumo pessoal, em pequena quantidade, a ser definida pelo perito, produto, substância ou droga
ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com detenninação
legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
§ 1° O agente do delito previsto nos arts. 19 e 20, salvo se houver concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será processado e julgado na forma do art. 60 e
seguintes da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte
Criminal.
§ 2° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos neste artigo, e sob
igual procedimento, incorre quem cede, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, maior de 18 (dezoito) anos, produto, substância ou droga ilícita, para juntos a
consumIrem.
§ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto neste artigo, era,
ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 4° Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de perícia oficial, que
ele, à época do delito previsto neste artigo, apresentava as condições prescritas no § 3°,
determinará, ato contínuo, na própria sentença absolutória, o seu encaminhamento para o
tratamento devido.
Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;
rI - internação e tratamento para usuários e dependentes de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, em regime ambulatorial ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
III - comparecimento a programa de reeducação, curso ou atendimento psicológico;
IV - suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos ;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - multa;
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VIII - interdição judicial;
IX - suspensão da licença para exercer função ou profissão.
§ 1° Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente ou não, o juiz
considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de autodeterminação do agente, a sua
periculosidade e os fatores referidos no art. 25.
§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a uso pessoal e formar sua convicção, no
âmbito de sua competência, o juiz, ou a autoridade policial, considerará todas as circunstâncias e,
se necessário, determinará a realização de exame de dependência toxicológica e outras perícias.
Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96 da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - , após ter consumido produto,
substância ou droga relacionados como ilícitos pelo órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena: apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva e multa, sem prejuízo
de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 são aumentadas de 1/6 (um
sexto) a 113 ( um terço), se:
I - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância, droga ilícita ou
produto apreendidos, as circunstâncias do fato evidenciarem o envolvimento do agente com o
tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional ;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ou se desempenhar
missão de educação, guarda ou vigilância;
III - a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de 18 (dezoito) anos, ou que
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de
autodeterminação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, em estabelecimento penal, militar ou policial , em
transporte público, ou em locais onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas,
educativas ou sociais, ou nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou emprego de arma ;
VI - o agente obteve ou procura obter compensação econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos para mais de 3 (três)
pessoas;
VIII - o agente portava mais de uma modalidade de produto, substância ou droga
ilícita.
Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça os crimes previstos nos arts. 14, 15,
16, 17 e 18 desta Lei.
§ 1° A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.
§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 terão pelo
menos a primeira terça parte cumprida integralmente em regime fechado.
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Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código Penal, o juiz
apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos produtos, das substâncias ou das
drogas ilícitas apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes do agente, podendo, justificadamente,
reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
Art. 26. O dependente ou usuário de produto, substância ou droga ilícita que, em razão
da prática de qualquer infração penal, se encontrar em cumprimento de pena privativa de
liberdade ou medida de segurança poderá ser submetido a tratamento em ambulatório interno do
sistema penitenciário respectivo.
Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os ambulatórios, o tratamento será
realizado na rede pública de saúde.
,

CAPITULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL
Seção Única
Do procedimento comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos nesta Lei rege-se
pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, do
Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado.
§ 10 Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da
autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade do
produto, da substância ou da droga ilícita, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa
idônea, escolhida, preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 20 O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 10 não ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo.
Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se o
indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz,
mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato e
justificará as razões que a levaram à classificação do delito, com indicação da quantidade e
natureza do produto, da substância ou da droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente.
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Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os autos do inquérito policial serão
remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de diligências complementares
destinadas a esclarecer o fato .
Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão juntados aos autos até
o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32. Antes de iniciada a ação penal , o representante do Ministério Público ou o
defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o arquivamento do inquérito ou o
seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do fato, à personalidade do indiciado, à
insignificância de sua participação no crime, ou à condição de que o agente, ao tempo da ação,
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 1° A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do processo, também poderá
se basear em qualquer das condições previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda decorrer de
acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de
organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do
produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo,
contribuir para os interesses da Justiça.
§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos demais
integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização do produto, substância
ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao proferir a
sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-Ia, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
justificando a sua decisão.
Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta
Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei n° 9.034, de 3 de maio de 1995, mediante
autorização judicial, e ouvido o representante do Ministério Público, os seguintes procedimentos
investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou bandos, com o
objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas
associações;
II - a não-atuação policial sobre os portadores de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em
colaboração ou não com outros países, identificar e responsabilizar maior número de integrantes
de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso lI, a autorização será concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de
colaboradores;
11 - as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito ofereçam garantia
contra a fuga dos suspeitos ou de extravio dos produtos, substâncias ou drogas ilícitas
transportadas.
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Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos investigatórios
previstos no art. 33 , o Ministério Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade
judicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, patrimoniais e
financeiras;
11 - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
111 - o acesso, por período determinado, aos sistemas informatizados das instituições
financeiras;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por período
determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no Capítulo II da Lei n° 9.034, de
1995.
Parágrafo único. Nos delitos de que trata esta Lei , o flagrante estende-se a até 72
(setenta e duas) horas.
Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do indiciado, para a
garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Art. 36. O usuário encontrado com pequena quantidade de substância ou droga ilícita,
ou que cause dependência física ou psíquica, destinada a consumo pessoal (art. 20), ou o agente
do delito previsto no art. 19, se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será conduzido à autoridade policial para prestar
declarações.
§ 1° A declaração será tomada pela autoridade policial em, no máximo, 4 ( quatro)
horas, a contar da chegada do usuário à delegacia policial e, no mesmo período, examinada a
natureza e quantidade do produto ou substância.
§ 2° Concluídos os procedimentos policiais, o usuário será submetido a exame de
corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida
liberado.
§ 3° Constitui tàlta disciplinar a desobediência por parte da autoridade policial , quanto
à liberação do usuário.
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, dar-se-á vista ao Ministério
Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento;
II - requisitar as diligências que entender necessárias;
III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas
que entender pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penal contra os agentes ou partícipes de
delitos.
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§ 1° Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do Ministério Público,
mediante fundamentação , os autos serão conclusos à autoridade judiciária.
§ 2° A autoridade judiciária que discordar das razões do representante do Ministério
Público para o arquivamento do inquérito fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça,
mediante decisão fundamentada.
§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará outro membro do
Ministério Público para apresentá-Ia ou, se entender incabível a denúncia, ratificará a proposta de
arquivamento, que, nesse caso, não poderá ser recusada pela autoridade judiciária.
Art. 38. Oferecida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da
juntada do mandato aos autos ou da primeira publicação do edital de citação, e designará dia e
hora para o interrogatório, que se realizará dentro dos 30 (trinta) dias seguintes, se o réu estiver
solto, ou em 5 (cinco) dias, se preso.
§ 1° Na resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o acusado poderá argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas.
§ 2° As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do
Código de Processo Penal.
§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecêla em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.
§ 4° Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se
o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá decisão.
§ 5° Se entender imprescindível, o juiz determinará a realização de diligências, com
prazo máximo de 10 (dez) dias.
§ 6° Aplica-se o disposto na Lei n° 9.271 , de 17 de abril de 1996, ao processo em que o
acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato processual, deixar de
comparecer sem motivo justificado.
Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo Penal, a denúncia
também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal ;
II - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução
e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, do Ministério Público e, se for o caso, do
assistente.
Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério
Público e ao defensor do acusado, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um , prorrogável por
mais 10 (dez), a critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
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Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, o JUI Z
ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir a sentença.
Art. 42. O juiz, observado o disposto no art. 77 do Código Penal e as disposições
contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério Público, determinar a suspensão
do processo, com a adoção de uma das medidas previstas no art. 21 desta Lei.
§ 1° O juiz poderá determinar, além de medidas previstas no art. 21 , a sujeição do réu a
tratamento médico ou psicológico, ou a internação em estabelecimento clínico ou hospitalar
adequado.
§ 2° Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou mais das medidas previstas no art.
21 , ou ao tratamento recomendado, submeter-se-á à pena privativa de liberdade, cumulada ou não
com penas restritivas de direitos.
Art. 43. O réu condenado por infração dos arts . 14, 15, 16, 17 e 18 não poderá apelar
sem recolher-se à prisão.
Art. 44. O juiz, a requerimento do representante do Ministério Público ou da
autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, pode decretar, no
curso do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro ou a indisponibilidade do produto de
crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática dos
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18.
Parágrafo único . Incumbe ao acusado, durante a instrução criminal, ou ao interessado,
em incidente específico, provar a origem lícita dos bens, produtos, direitos e valores referidos
neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão
suspensas, se a ação penal não for iniciada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
do oferecimento da denúncia.
§ 1° O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido sem o
comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito.
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à conservação do produto ou
bens e a guarda de valores.
,

CAPITULO VI
DOS E FEITOS DA SENTENÇA

Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte,
os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática
dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade
de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.
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§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de qualquer dos bens
mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua
responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, logo após a
instauração da competente ação penal, observado o disposto no § 4° deste artigo.
§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou
cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito
deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 3° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do numerário
apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a
instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das
correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente
que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a
União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, indicar para serem colocados
sob uso e custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas
operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 5° Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos nos §§ I ° e 4°, o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o
local onde se encontram.
§ 6° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado,
cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.
§ 7° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz que,
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua
prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos
bens relacionados, intimará a União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional Antidrogas Senad e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.
§ 8° Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o
juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.
§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada, a União será
intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante e os
valores depositados nos termos do § 2°, em certificados de emissão do Tesouro Nacional , com
características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad solicitar à Secretaria do
Tesouro Nacional a emissão dos certificados a que se refere o § 9°.
§ 11. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos para a União, por
depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, apensando-se os autos da alienação
aos do processo principal.
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§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, poderá
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção, repressão e o tratamento de usuários ou dependentes, com vistas à liberação de
equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de
combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do
produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e sobre o levantamento
da caução.
§ I ° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o § 9° do art.
46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para o respectivo pagamento providos
pelo Fundo Nacional Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o
pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores mencionados no
art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos
para caucioná-los.
§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não
foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão
apropriados diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad a alienação dos bens
apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União.
§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - Senad poderá firmar convênios de
cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 5°.
Seção 11
Da Perda da Nacionalidade

Art. 49. É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado por infração aos
arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença condenatória, oficiará ao
Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão da naturalização.
Art. 50. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que
comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, tão logo cumprida a
condenação imposta, salvo se o interesse nacional recomendar a expulsão imediata.
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CAPÍTULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Art. 51. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o
Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e às drogas que causem dependência física ou psíquica
de entorpecentes, prestará cooperação a outros países, sem ônus, quando solicitado a:
I - colaborar na produção de provas;
II - realizar exame de objetos e lugares ;
III - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
V - prestar outras formas de colaboração permitidas pela legislação em vigor.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, via
Departamento de Polícia Federal, que a remeterá, quando necessário, à apreciação do Poder
Judiciário para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade competente.
§ 2° São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação, quando for o caso.
Art. 52. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, será instituído e mantido sistema
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações sobre o tráfico de
produtos, substâncias e drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica com órgãos
congêneres de outros países.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas judicialmente, a
qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu defensor ou do representante do
Ministério Público.
Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores atribuídos a drogas e
equipamentos apreendidos.
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as testemunhas dos
crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser identificadas.
Art. 56. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17, 18 e
19, se caracterizado ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.
Parágrafo único. Se o lugar em que tiverem sido praticados for Município que não seja
sede de vara da Justiça Federal, o processo e o julgamento referidos no caput caberão à Justiça
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Estadual, com interveniência do Ministério Público respectivo, com recurso para o Tribunal
Regional Federal da circunscrição.
Art. 57. Esta Lei será regulamentada em 90 (noventa) dias.
Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Ficam revogados a Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, mantido o Sistema
Nacional Antidrogas de que trata o art. 3° daquela Lei, e o art. 1° da Lei n° 9.804, de 30 de junho
de 1999.
Senado Federal, em

;2/

de dezembro de 2001

~~~

enador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal

EssIP1c96105

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 105, de 1996 (PL n° 1.873, de 1991, na Casa de
origem),
que "dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do
tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e
drogas afins, e dá outras providências.

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.

-.

o Congresso Nacional decreta:
,

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, regula as operações e ações relacionadas aos produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
Art. r É dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras com
domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da produção, do tráfico ou uso indevidos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar com os preceitos
desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções, ou autorização de
funcionamento, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e suas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, sob pena de
responsabilidade da autoridade concedente.
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão estímulos fiscais e
outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na prevenção da produção, do
tráfico e do uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
,
.
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Art. 3° Para os fins desta Lei, são considerados ilícitos os produtos, as substâncias ou
as drogas que causem dependência física ou psíquica, especificados em lei e tratados
internacionais firmados pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, ouvido o Ministério da Justiça.
§ 1° Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de produtos, substâncias
ou drogas que causem dependência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica.
§ 2° Sempre que as circunstâncias o exigirem, será revista a especificação a que se
refere o caput, com inclusão ou exclusão de produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência física ou psíquica.
Art. 4° É facultado à União celebrar convênios com os Estados, com o Distrito Federal
e com os Municípios, e com entidades públicas e privadas, além de organismos estrangeiros,
visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso
indevido de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e
orçamentários, o disposto no art. 47.
P~rágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos três
níveis de ensino.
Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e alfandegárias organizarão e
manterão estatísticas, registros e demais informes das respectivas atividades relacionadas com a
prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta Lei, e remeterão,
mensalmente, à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad e aos Conselhos Estaduais e Municipais
de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Antidrogas - Conad elaborar relatórios
global e anuais e, anualmente, remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpecentes.
Art. 6° É facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, ao Ministério Público,
aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais requisitar às autoridades sanitárias
a realização de inspeção em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de
pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços médicos e farmacêuticos que
produzirem, venderem, comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A autoridade requisitante pode designar técnico especializado para assistir à
inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas ou estabelecimentos
referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as
contenham, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:
I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas
instalações;
11 - ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urgente adoção das medidas
necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das substâncias ilícitas, drogas ou
especialidades fannacêuticas arrecadadas;
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III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.
§ 3° A alienação, em hasta pública, de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas
- Senad, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do Ministério Público.
§ 4° O restante do produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública, destruído
pela autoridade sanitária, na presença das autoridades referidas no § 3°.
Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de
saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser
arrematado.
Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades fannacêuticas ou
substâncias ilícitas, para comprovar a destinação declarada, estão sujeitos à inspeção da Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad e do Ministério Público.
,

CAPITULO II
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO

Seção I
Da Prevenção e da Erradicação
Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a
exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na condição original, dos quais possam ser
extraídos produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica,
especificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde.
§ I ° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais
referidos no caput, em local predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou científicos,
sujeitos à fiscalização e à cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele
Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.
§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiais mediante prévia
autorização judicial, ouvido o Ministério Público e cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas
-Senado
§ 3° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem a prévia
autorização judicial, ser destruídas por detenninação do delegado de polícia da circunscrição, que
imediatamente comunicará a ocorrência e as razões da medida às autoridades e órgãos previstos
no § 2°, e registrará a localização, extensão do plantio e demais informações destinadas a
promover a responsabilização.
§ 4° A destruição de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência
física ou psíquica será feita por incineração e somente pode ser realizada após lavratura do auto
de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local e a apreensão de
substâncias necessárias ao exame de corpo de delito.
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§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, no
que couber, o disposto no Decreto nO 2.661 , de 8 de julho de 1998, dispensada a autorização
prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com cautela, para não
causar ao meio ambiente dano além do necessário.
§ 7° A autoridade que descumprir o preceito do § 6° sujeitar-se-á às sanções
administrativas da Lei n° 9.605 , de 12 de fevereiro de 1998, após apuração em processo
administrativo.
§ 8° As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas,
conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial
adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário que não esteja na posse direta.
Art. 9° É indispensável a licença prévia da autoridade sanitária para produzir, extrair,
fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar,
remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer
fim, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, ou produto
químico destinado à sua preparação,
observadas as demais exigências legais.
,
Parágrafo único. E dispensada a exigência prevista neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de acordo com os
preceitos legais e regulamentares;
11 - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena quantidade, a ser
definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado a uso medicinal, científico ou
doméstico.
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas de ensino, saúde,
justiça, militar e policial, ou de entidade social, rel igiosa, cultural , recreativa, desportiva,
beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições financeiras, dos clubes de
serviço e dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas
responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou privadas,
implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência fí sica ou psíquica em seus respectivos locais de trabalho,
incluindo campanhas e ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2° São medidas de prevenção referidas no caput as que visem, entre outros objetivos,
os seguintes:
I - evitar mensagens alarmistas;
11 - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;
III - promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e ética;
IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio, orientação e supervisão
de professores e alunos;

5

v-

manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes e de orientação de

seus familiares.

Seção 11
Do Tratamento
Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, que

•

..

causem dependência física ou ps íquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às
medidas previstas neste Capítulo e Seção .
Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, observado o disposto nos arts. 4° e 47, desenvolverão programas de tratamento
do usuário de substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° O tratamento do dependente ou do usuário será feito de forma multi profissional e,
sempre que possível, com a assistência de sua família.
§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem à redução dos
danos sociais e à saúde.
§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de
trabalho, do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem
dependência física ou psíquica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber beneficios a
serem criados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios .
§ 4° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou particulares, que
receberem dependentes ou usuários para tratamento, encaminharão ao Conselho Nacional
Antidrogas - Conad, até o dia 10 (dez) de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no mês
anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela
Organização Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.
§ 5° No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem j udiciaL será feita
comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente, se esse o
determinar.
Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad os óbitos decorrentes do uso de produto, substância ou droga ilícita.
,

CAPITULO III
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 14. Importar, exportar, remeter, traficar ilicitamente, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar ou entregar a consumo e oferecer, ainda que gratuitamente, produto,
substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e multa.
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§ I ° Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe à venda ou
oferece, ainda que gratuitamente, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de produto, substância ou
droga ilícita ou que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do órgão competente
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao consumo direto ou à
preparação de produtos, substâncias ou drogas, relacionadas como ilícitas pelo órgão competente
do Ministério da Saúde;
111 - fabrica, tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, medicamentos, solventes, inalantes,
inebriantes ou produtos que os contenham, de uso não autorizado pelo órgão competente do
Ministério da Saúde;
IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância,
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ou depósito de
produto, substância ou droga ilícita.
§ 2° Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar produto, substância ou droga ilícita,
bem assim contribuir, efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso indevido ou o
tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 5 ( cinco) anos, e muIta.
Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de 3 (três) ou
mais pessoas que, atuando em conjunto, pratiquem, reiteradamente ou não, algum dos crimes
previstos nos arts. 14 a 18 desta Lei:
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e multa.
Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo, aparelho ou instrumento, ciente de que
se destina à produção ou fabricação ilícita de produto, substância ou droga ilícita que cause
dependência física ou psíquica:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como informante, ou apoiar
grupo, organização ou associação responsável por crimes previstos nos arts. 14, 15 e 16 desta Lei:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e muIta.
Art. 18. Ocultar ou dissimular
a natureza, origem, locali zação, disposição.
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente,
do tráfico de produtos, substâncias ou drogas ilícitas:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
§ I ° Influenciar, induzir ou instigar terceiro a receber ou ocultar, de boa- fé, bem ou
valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga ilícita :
Pena: reclusão, de I (um) a 2 (dois) anos, e multa.
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§ 2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilícito de produto, substância ou
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droga ilícita, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o
oferece, deva presumir ter sido obtido por meio ilícito:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou
outro profissional da área de saúde, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência
física ou psíquica, em dose evidentemente superior à necessária, ou em desacordo com
detenninação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21 .
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria
profissional a que pertença o agente.
Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para
consumo pessoal, em pequena quantidade, a ser definida pelo perito, produto, substância ou droga
ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com detenninação
legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
§ 1° O agente do delito previsto nos arts. 19 e 20, salvo se houver concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será processado e julgado na forma do art. 60 e
seguintes da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte
Criminal.
§ 2° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos neste artigo, e sob
igual procedimento, incorre quem cede, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, maior de 18 (dezoito) anos, produto, substância ou droga ilícita, para juntos a
.
conSUlmrem.
§ 3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto neste artigo, era,
ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 4° Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de perícia oficial, que
ele, à época do delito previsto neste artigo, apresentava as condições prescritas no § 3°,
determinará, ato contínuo, na própria sentença absolutória, o seu encaminhamento para o
tratamento devido.
Art. 21. As medidas ap licáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;
11 - internação e tratamento para usuários e dependentes de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, em regime ambulatorial ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
III - comparecimento a programa de reeducação, curso ou atendimento psicológico;
IV - suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos ;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - multa;

8

•
'.

VIII - interdição judicial ;
IX - suspensão da licença para exercer função ou profissão.
§ 1° Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente ou não, o JUIZ
considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de autodetenninação do agente, a sua
periculosidade e os fatores referidos no art. 25 .
§ 2° Para determinar se a droga destinava-se a uso pessoal e formar sua convicção, no
âmbito de sua competência, o juiz, ou a autoridade policial, considerará todas as circunstâncias e,
se necessário, determinará a realização de exame de dependência toxicológica e outras perícias.
Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96 da Lei nO9.503 ,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - , após ter consumido produto,
substância ou droga relacionados como ilícitos pelo órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena: apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva e multa, sem prejuízo
de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 são aumentadas de 1/6 (um
sexto) a 113 (um terço), se:
I - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância, droga ilícita ou
produto apreendidos, as circunstâncias do fato evidenciarem o envolvimento do agente com o
tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional;
11 - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ou se desempenhar
missão de educação, guarda ou vigilância;
III - a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de 18 (dezoito) anos, ou que
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de
autodetenninação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, em estabelecimento penal, militar ou policial, em
transporte público, ou em locais onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas,
educativas ou sociais, ou nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou emprego de arma ;
VI - o agente obteve ou procura obter compensação econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos para mai s de 3 (três)
pessoas;
VIII - o agente portava mais de uma modalidade de produto, substância ou droga
ilícita.
Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça os crimes previstos nos arts. 14, 15 ,
16, 17 e 18 desta Lei .
§ 1° A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.
§ 2° As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 terão pelo
menos a primeira terça parte cumprida integralmente em regime fechado .
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Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código Penal, o juiz
apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos produtos, das substâncias ou das
drogas ilícitas apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes do agente, podendo, justificadamente,
reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
Art. 26. O dependente ou usuário de produto, substância ou droga ilícita que, em razão
da prática de qualquer infração penal, se encontrar em cumprimento de pena privativa de
liberdade ou medida de segurança poderá ser submetido a tratamento em ambulatório interno do
sistema penitenciário respectivo.
Parágrafo único. Enquanto não forem instalados os ambulatórios, o tratamento será
realizado na rede pública de saúde.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL
,

--

•

Seção Unica
Do procedimento comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos nesta Lei rege-se
pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, do
Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cóp ia do auto lavrado.
§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da
autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade do
produto, da substância ou da droga ilícita, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa
idônea, escolhida, preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1° não ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo.
Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se o
indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz,
mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato e
justificará as razões que a levaram à classificação do delito, com indicação da quantidade e
natureza do produto, da substância ou da droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente.
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Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os autos do inquérito policial serão
remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de diligências complementares
destinadas a esclarecer o fato.
Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão juntados aos autos até
o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério Público ou o
defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o arquivamento do inquérito ou o
seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do fato , à personalidade do indiciado, à
insignificância de sua participação no crime, ou à condição de que o agente, ao tempo da ação,
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.
§ 1° A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do processo, também poderá
se basear em qualquer das condições previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda decorrer de
acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de
organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do
produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo,
contribuir para os interesses da Justiça.
§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos demais
integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização do produto, substância
ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao proferir a
sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
justificando a sua decisão.
Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta
Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei nO 9.034, de 3 de maio de 1995 , mediante
autorização judicial, e ouvido o representante do Ministério Público, os seguintes procedimentos
investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou bandos, com o
objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas
associações;
11 - a não-atuação policial sobre os portadores de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em
colaboração ou não com outros países, identificar e responsabilizar maior número de integrantes
de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a autorização será concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de
colaboradores;
11 - as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito ofereçam garantia
contra a fuga dos suspeitos ou de extravio dos produtos, substâncias ou drogas ilícitas
transportadas.

II

Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos investigatórios
previstos no art. 33 , o Ministério Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade
judicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais , bancárias, patrimoniais e
financeiras ;
II - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
IH - o acesso, por período determinado, aos sistemas informatizados das instituições
financeiras ;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por período
detenninado, observado o disposto na legislação pertinente e no Capítulo 11 da Lei nO 9.034, de
1995.
Parágrafo único. Nos delitos de que trata esta Lei, o flagrante estende-se a até 72
(setenta e duas) horas.
Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do indiciado, para a
garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Art. 36. O usuário encontrado com pequena quantidade de substância ou droga ilícita,
ou que cause dependência física ou psíquica, destinada a consumo pessoal (art. 20), ou o agente
do delito previsto no art. 19, se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será conduzido à autoridade policial para prestar
declarações.
§ 1° A declaração será tomada pela autoridade policial em, no máximo, 4 ( quatro)
horas, a contar da chegada do usuário à delegacia policial e, no mesmo período, examinada a
natureza e quantidade do produto ou substância.
§ 2° Concluídos os procedimentos policiais, o usuário será submetido a exame de
corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida
liberado.
§ 3° Constitui falta disciplinar a desobediência por parte da autoridade policial, quanto
à liberação do usuário.
,

CAPITULO V
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, dar-se-á vista ao Ministério
Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento;
II - requisitar as diligências que entender necessárias;
III - oferecer denúncia, arrolar até 5 ( cinco) testemunhas e requerer as demais provas
que entender pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penal contra os agentes ou partícipes de
delitos.
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§ 1° Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do Ministério Público,
mediante fundamentação, os autos serão conclusos à autoridade judiciária.
§ 2° A autoridade judiciária que discordar das razões do representante do Ministério
Público para o arquivamento do inquérito fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça,
mediante decisão fundamentada.
§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará outro membro do
Ministério Público para apresentá-la ou, se entender incabível a denúncia, ratificará a proposta de
arquivamento, que, nesse caso, não poderá ser recusada pela autoridade judiciária.
Art. 38. Oferecida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a citação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da
juntada do mandato aos autos ou da primeira publicação do edital de citação, e designará dia e
hora para o interrogatório, que se realizará dentro dos 30 (trinta) dias seguintes, se o réu estiver
solto, ou em 5 (cinco) dias, se preso.
§ 1° Na resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o acusado poderá argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas.
§ 2° As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a I 13 do
Código de Processo Penal.
§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecêla em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.
§ 4° Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se
o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá decisão.
§ 5° Se entender imprescindível, o juiz determinará a realização de diligências, com
prazo máximo de 10 (dez) dias.
§ 6° Aplica-se o disposto na Lei nO9.271 , de 17 de abril de 1996, ao processo em que o
acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato processual, deixar de
comparecer sem motivo justificado.
Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo Penal, a denúncia
também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal;
II - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução
e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, do Ministério Público e, se for o caso, do
assistente.
Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério
Público e ao defensor do acusado, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um , prorrogável por
mais 10 (dez), a critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
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Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, o JUIZ
ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir a sentença.
Art. 42. O juiz, observado o disposto no art. 77 do Código Penal e as disposições
contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério Público, deternlinar a suspensão
do processo, com a adoção de uma das medidas previstas no art. 21 desta Lei .
§ 1° O juiz poderá determinar, além de medidas previstas no art. 21 , a sujeição do réu a
tratamento médico ou psicológico, ou a internação em estabelecimento clínico ou hospitalar
adequado.
§ 2° Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou mais das medidas previstas no art.
21 , ou ao tratamento recomendado, submeter-se-á à pena privativa de liberdade, cumulada ou não
com penas restritivas de direitos.
Art. 43. O réu condenado por infração dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 não poderá apelar
sem recolher-se à prisão.
Art. 44. O juiz, a requerimento do representante do Ministério Público ou da
autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, pode decretar, no
curso do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro ou a indisponibilidade do produto de
crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática dos
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18.
Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução criminal, ou ao interessado,
em incidente específico, provar a origem lícita dos bens, produtos, direitos e valores referidos
neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão
suspensas, se a ação penal não for iniciada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
do oferecimento da denúncia.
§ 1° O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido sem o
comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito .
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à conservação do produto ou
bens e a guarda de valores.
CAPÍTULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA

Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte,
os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática
dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade
de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.
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§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de qualquer dos bens
mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua
responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização j udicial , logo após a
instauração da competente ação penal, observado o disposto no § 4° deste artigo.
§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou
cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito
deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 3° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do numerário
apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após a
instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das
correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente
que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a
União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, indicar para serem colocados
sob uso e custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou mili tares, envolvidos nas
operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 5° Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos nos ~~ 1° e 4°, o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o
local onde se encontram.
§ 6° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado,
cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.
§ 7° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz que,
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua
prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos
bens relacionados, intimará a União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional Antidrogas Senad e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias .
§ 8° Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o
juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e detenninará sejam alienados em leilão.
§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada, a União será
intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante e os
valores depositados nos tennos do § 2°, em certificados de emissão do Tesouro Nacional , com
características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad solicitar à Secretaria do
Tesouro Nacional a emissão dos certificados a que se refere o § 9°.
§ 11 . Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos para a União, por
depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, apensando-se os autos da alienação
aos do processo principal.
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§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, poderá
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção, repressão e o tratamento de usuários ou dependentes, com vistas à liberação de
equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de
combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do
produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e sobre o levantamento
da caução.
§ 1° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o ~ 9° do art.
46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para o respectivo pagamento providos
pelo Fundo Nacional Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o
pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46 .
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores mencionados no
art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos
para caucioná-los.
§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não
foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão
apropriados diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad a alienação dos bens
apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União.
§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - Senad poderá firmar convênios de
cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 5°.
Seção 11
Da Perda da Nacionalidade

Art. 49. É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado por infração aos
arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença condenatória, oficiará ao
Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão da naturalização.
Art. 50. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que
comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15 , 16, 17 e 18, tão logo cumprida a
condenação imposta, salvo se o interesse nacional recomendar a expulsão imediata.
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CAPITULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Art. 51. Preservadas a soberania nacional , a ordem pública e os bons costumes, o
Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e às drogas que causem dependência fisica ou psíquica
de entorpecentes, prestará cooperação a outros países, sem ônus, quando solicitado a:
I - colaborar na produção de provas;
11 - realizar exame de objetos e lugares ;
111 - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
V - prestar outras formas de colaboração pennitidas pela legislação em vigor.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, via
Departamento de Polícia Federal, que a remeterá, quando necessário, à apreciação do Poder
Judiciário para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade competente.
§ 2° São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação, quando for o caso.
Art. 52. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, será instituído e mantido sistema
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de infonnações sobre o tráfico de
produtos, substâncias e drogas ilícitas que causem dependência fisica ou psíquica com órgãos
congêneres de outros países.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser rev istas judicialmente, a
qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu defensor ou do representante do
Ministério Público.
Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores atribuídos a drogas e
equipamentos apreendidos.
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as testemunhas dos
crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser identificadas.
Art. 56. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17, 18 e
19, se caracterizado ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.
Parágrafo único. Se o lugar em que tiverem sido praticados for Município que não seja
sede de vara da Justiça Federal, o processo e o julgamento referidos no caput caberão à Justiça
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Estadual, com interveniência do Ministério Público respectivo, com recurso para o Tribunal
Regional Federal da circunscrição.
Art. 57. Esta Lei será regulamentada em 90 (noventa) dias.
Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Ficam revogados a Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976, mantido o Sistema
Nacional A ntidrogas de que trata o art. 3° daquela Lei, e o art. 1° da Lei nO9.804, de 30 de junho
de 1999.
Senado Federal, em

.L /

de dezembro de 2001

-

~ . ---C~/
Senador Ramez ebét
Presidente do Senado Federal
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OF. nO c2 ~ /2002-CN

•

Brasília, em 15 de fevereiro de 2002

Senhor Presidente,

o Senhor Presidente

da República encaminhou ao Senado
Federal a Mensagem n° 6, de 2002-CN, na qual comunica haver vetado
parcialmente o Projeto de Lei da Câmara nO 105, de 1996 (nO l.873/1991,
na Casa de origem), que "Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos
de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física
ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e dá outras
providências. "
Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regimento
Comum e da Resolução n° 2, de 2000-CN, solicita a V. EX 3 a indicação
dos quatro membros dessa Casa do Congresso Nacional que deverão
integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto, remetendo,
para tanto, em anexo, autógrafo do projeto vetado, cópia do seu estudo e
da mensagem presidencial.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. EX 3 protestos de
elevada estima e consideração.

ena
Presidente do Senado Federal

---_--.. .........
Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
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Aviso nº

27

- C. Civil.
Brasília, 1l de janeiro de 2002.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho

a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelentíssimo Senhor

Presidente da República restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto de Lei nº 1.873, de
1991 (nº 105/96 no Senado Federal), que, com veto parcial, se converteu na Lei nº 10.409, de 1l

de janeiro de 2002.
Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Senador CARLOS WILSON
Primeiro Secretário do Senado Federal

BRASÍLIA-DF.

•

•

Mensagem nQ 25

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § I Q do art. 66 da Constituição
Federal, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade e por contrariar o interesse público, o
Projeto de Lei nQ 1.873 , de 1991 (nQ 105/96 no Senado Federal), que "Dispõe sobre a prevenção, o
tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim elencados
pelo Ministério da Saúde, e dá outras providências".
Ouvido, o Ministério da Justiça, assim se manifestou quanto aos dispositivos a
segUir:
Art. 10

•

"Art. I Q Esta Lei, que tem aplicação no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, regula as operações e ações relacionadas aos produtos, substâncias
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica."

Razões do veto

"A inconstitucionalidade de artigos isolados do projeto, bem como o veto sugerido a
todo o Capítulo m, que trata dos Crimes e das Penas, resulta na incapacidade de o sistema
legal proposto substituir plenamente a Lei nQ 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "Dispõe
sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências".
Além disso, o espírito do projeto é compatível com a Lei nQ 6.368/76, que, embora
carente de atualização, vem permitindo a sedimentação da jurisprudência ao longo de mais
de duas décadas . O legislador, ciente dos avanços tecnológicos, da complexidade crescente
da criminalidade, e da necessidade de tratamento jurídico diferenciado entre traficantes e
usuários de droga , aprovou o projeto. Todavia, repita-se, a incompatibilidade de alguns
dispositivos com a Constituição barrou alguns avanços. Por causa disso, estuda-se a
elaboração de projeto de lei em regime de urgência para , sanados os vícios, alcançar à
sociedade os aspectos positivos que o legislador sensivelmente expressou.

•

•
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Assim, o projeto soma-se à ordem legal já vigente. Apenas são derrogadas as normas
que tratam de matéria especificadamente veiculada nos artigos, parágrafos e incisos
sancionados. "

"Art. 3° Para os fins desta Lei, são considerados ilícitos os produtos, as substâncias
ou as drogas que causem dependência física ou psíquica, especificados em lei e tratados
internacionais firmados pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, ouvido o Ministério da Justiça.

§ }12 Compete ao Ministério da Saúde disciplinar o comércio de produtos, substâncias
ou drogas que causem dependência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica.
§ 2° Sempre que as circunstâncias o exigirem, será revista a especificação a que se
refere o capttl, com inclusão ou exclusão de produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência física ou psíquica. "
Razões do veto
"Em face da permanência em vigor da Lei n12 6.368/76, assim como de avanços
legislativos ocorridos durante o período em que tramitava o projeto, o art. 3° corresponderia
a um retrocesso em relação aos esforços empregados no aperfeiçoamento da regulamentação
da matéria.

É contrário, portanto, ao interesse público que a definição de substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, que determinem dependência física ou psíquica, e afins, sofra
restrições pela interpretação da lei. A expressão "para os fins desta Lei" é, portanto,
potencialmente lesiva à modernização e à complexidade da legislação penal brasileira."

§ 3° do art. 8°
"Art. 8°............ ............................................... ........................... ..................................... .
§ 3Q Em hipóteses excepcionais, as plantações ilícitas poderão, sem a prévia
autorização judicial, ser destruídas por determinação do delegado de polícia da
circunscrição, que imediatamente comunicará a ocorrência e as razões da medida às
autoridades e órgãos previstos no § 2°, e registrará a localização, extensão do plantio e
demais informações destinadas a promover a responsabilização.
"

Razões do veto
"A norma presta-se ao desvirtuamento do trabalho policial, na medida em que
prioriza a destruição de plantações em detrimento da consecução de prova judicial sólida.
Esta última, que permite a prisão de criminosos e o desmantelamento de organizações
ilícitas, é realmente instrumento eficiente no combate ao crime.

•
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A prova capaz de ensejar a condenação deve ser judicializada. As indeterminadas
"hipóteses excepcionais" de eliminação da materialidade do delito seriam potencialmente
nocivas ao interesse público.
Além disso, a regra geral da prévia autorização judicial para o ato policial estipula
diligência de dificuldade semelhante à prevista no próprio parágrafo da proposta, qual seja a
de "determinação do delegado da circunscrição".
Por outro lado, normas gerais impedem que haja prejuízo ao trabalho policial em
casos excepcionais. A proteção jurídica ao cumprimento do dever e a relevância penal da
omissão apontam, portanto, para a desnecessidade da norma."

§ 7° do art. 8°
"Art. 82 ...........•.• .•.• ••••.•....•...••••.•••.• .. •.•••.•••.... • ...•.•.•....•.•••••.•••••.•.••.•••...•••••.•••.••••••••••••.••••••

§ 72 A autoridade que descumprir o preceito do § 62 sujeitar-se-á às sanções
administrativas da Lei n2 9.60 5, de 12 de fevereiro de 1998, após apuração em processo
administrativo.
"

Razões do veto

•

"Com ou sem o § 72 em questão, as operações que exacerbarem o necessário na
destruição de culturas ilícitas, e causarem danos ambientais, estarão, de qualquer modo,
sujeitas às penas da Lei n2 9.605/98. Há mais: a autoridade pública deve conhecer a
legislação em sua plenitude. Haja ou não a remissão constante do § 72 , eventual conduta
lesiva ao meio ambiente estará induvidosamente sujeita à Lei dos Crimes Ambientais. Desse
modo, por ser desnecessário, pronuncia-se o Ministério da Justiça pelo veto do dispositivo
enfocado."

§ 8° do art. 8°
"Art. 8°.............................. .... .... ............... ........... ......... ... .... .. .... .... .... ........ .... .......... ....... .

§ 82 As glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas,
conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial
adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário que não esteja na posse
direta."

Razões do veto
"O art. 243 da Constituição dispõe que as glebas onde forem localizadas culturas
ilegais serão imediatamente expropriadas, sem qualquer indenização ao proprietário. A
instituição, por meio de lei, de ressalva para os casos de boa-fé do proprietário que não esteja

- - - - - - - - - - - - - - - - --

--
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inebriantes ou produtos que os contenham, de uso não autorizado pelo órgão competente do
Ministério da Saúde;
IV - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou
vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ou
depósito de produto, substância ou droga ilícita.

§ 2° Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar produto, substância ou droga ilícita,
bem assim contribuir, efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso indevido ou o
tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 15. Promover, fundar ou financiar grupo, organização ou associação de 3 ( três)
ou mais pessoas que, atuando em conjunto, pratiquem, reiteradamente ou não, algum dos
crimes previstos nos arts . 14 a 18 desta Lei:
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e multa.
Art. 16. Utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
guardar e fornecer, ainda que gratuitamente, maquinismo, aparelho ou instrumento, ciente de
que se destina à produção ou fabricação ilícita de produto, substância ou droga ilícita que
cause dependência física ou psíquica:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 17. Prestar colaboração, direta ou indireta, ainda que como informante, ou apoiar
grupo, organização ou associação responsável por crimes previstos nos arts. 14, 15 e 16
desta Lei:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa .

•

Art. 18 . Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, do tráfico de produtos, substâncias ou drogas ilícitas:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1Q Influenciar, induzir ou instigar terceiro a receber ou ocultar, de boa- fé, bem ou
valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Q

§ 2 Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico ilícito de produto, substância ou
droga ilícita, que, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que
o oferece, deva presumir ter sido obtido por meio ilícito:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
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Art. 19. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou
outro profissional da área de saúde, produto, substância ou droga ilícita que cause
dependência física ou psíquica, em dose evidentemente superior à necessária, ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria
profissional a que pertença o agente.
Art. 20. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para
consumo pessoal, em pequena quantidade, a ser definida pelo perito, produto, substância ou
droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
§ 1Q O agente do delito previsto nos arts. 19 e 20, salvo se houver concurso com os
crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será processado e julgado na forma do art. 60 e
seguintes da Lei nQ 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais, Parte
Criminal.
§ 2 Q Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crimes previstos neste artigo, e sob
igual procedimento, incorre quem cede, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de
seu relacionamento, maior de 18 (dezoito) anos, produto, substância ou droga ilícita, para
juntos a consumirem.
§ 32 É isento de pena o agente que, tendo cometido o delito previsto neste artigo, era,
ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência grave,
comprovada por peritos .

•

§ 42 Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de perícia oficial, que
ele, à época do delito previsto neste artigo, apresentava as condições prescritas no § 32 ,
determinará, ato contínuo, na própria sentença absolutória, o seu encaminhamento para o
tratamento devido.
Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - intemação e tratamento para usuários e dependentes de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, em regime ambulatorial ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
III - comparecimento a programa de reeducação, curso ou atendimento psicológico;
IV - suspensão temporária da habilitação para conduzir qualquer espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos;

•
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VI - cassação de licença para porte de anna;
VII - multa;
VIII - interdição judicial;
IX - suspensão da licença para exercer função ou profissão.
§ 1Q Ao aplicar as medidas previstas neste artigo, cumulativamente ou não, o juiz
considerará a natureza e gravidade do delito, a capacidade de autodetenninação do agente, a
sua periculosidade e os fatores referidos no art. 25.
§ 2Q Para detenninar se a droga destinava-se a uso pessoal e fonnar sua convicção, no
âmbito de sua competência, o JUlZ, ou a autoridade policial, considerará todas as
circunstâncias e, se necessário, detenninará a realização de exame de dependência
toxicológica e outras perícias .
Art. 22. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96 da Lei nO 9.503 ,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - , após ter consumido
produto, substância ou droga relacionados como ilícitos pelo órgão competente do
Ministério da Saúde:
Pena: apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva e multa, sem prejuízo
de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 são aumentadas de 1/6 (um
sexto) a 1/3 (um terço), se:
I - dada a natureza, a procedência ou a quantidade da substância, droga ilícita ou
produto apreendidos, as circunstâncias do fato evidenciarem o envolvimento do agente com
o tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional;

•

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, ou se desempenhar
missão de educação, guarda ou vigilância;
III - a prática visar atingir ou envolver pessoa menor de 18 (dezoito) anos, ou que
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de
autodetenninação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, em estabelecimento penal, militar ou policial,
em transporte público, ou em locais onde alunos se dediquem à prática de atividades
esportivas, educativas ou sociais, ou nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou emprego de arma;
VI - o agente obteve ou procura obter compensação econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos para mais de 3
(três) pessoas;

•
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na posse direta da terra é inconstitucional. Além disso, a Lei na 8.257/91 já trata da matéria,
de forma conveniente ao interesse público."
Inciso I do § r do art. 10

"Art. 10 ............................... .. ... .. ......................... .. .. .. ... ..... ............................................. .

............................................................................. ...., ... .......................................................... .....
§2
Q

....... . .. . ....... . ... .. ... . ..... . .... .. ...... . ...... .. .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I - evitar mensagens alarmistas;
..... ...... .......... ............. ..... .......... .................. ... ........... .... ............... .... ... .. ... ... .......... .. ., ....... ... .. ... ... .......... ..... ...... .... .. ."

Razões do veto
"O inciso presta-se a desvirtuamento do objetivo fixado no art. 10 e seus parágrafos,
já que possivelmente restringiria o âmbito de atuação de órgãos públicos e privados, uma
vez que poderia ser entendido como um engessamento de programas ou campanhas voltados
à prevenção e ao combate às drogas, considerados de grande interesse público."
Capítulo

In -

Dos Crimes e das Penas (art. 14 ao art. 26)
"CAPÍTULO III
DOS CRIMES E DAS PENAS

•

Art. 14. Importar, exportar, remeter, traficar ilicitamente, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, financiar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar a consumo e oferecer, ainda que
gratuitamente, produto, substância ou droga ilícita que cause dependência física ou psíquica,
sem autorização do órgão competente ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e multa.
§ I Q Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, financia, vende, expõe à venda ou
oferece, ainda que gratuitamente, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou
guarda matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de produto,
substância ou droga ilícita ou que cause dependência física ou psíquica, sem autorização do
órgão competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas ao consumo direto ou à
preparação de produtos, substâncias ou drogas, relacionadas como ilícitas pelo órgão
competente do Ministério da Saúde;
III - fabrica , tem em depósito ou vende, sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, medicamentos, solventes, inalantes,
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VIII - o agente portava mais de uma modalidade de produto, substância ou droga
ilícita.
Art. 24. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça os crimes previstos nos arts. 14,
15,16,17 e 18 desta Lei.
§ 1Q A prisão temporária requerida para os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e
18 terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade.
§ 2 Q As penas aplicadas aos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 terão pelo
menos a primeira terça parte cumprida integralmente em regime fechado.
Art. 25. Na fixação da pena, além do disposto no art. 59 do Código Penal, o juiz
apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos produtos, das substâncias ou
das drogas ilícitas apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes do agente, podendo,
justificadamente, reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
Art. 26 . O dependente ou usuário de produto, substância ou droga ilícita que, em
razão da prática de qualquer infração penal, se encontrar em cumprimento de pena privativa
de liberdade ou medida de segurança poderá ser submetido a tratamento em ambulatório
interno do sistema penitenciário respectivo.
Parágrafo único . Enquanto não forem instalados os ambulatórios, o tratamento será
realizado na rede pública de saúde."
Razões do veto

•

"Em que pese a louvável intenção do legislador ao tentar conferir tratamento
diferenciado ao consumidor de drogas, há vício de inconstitucionalidade no art. 21, que
contamina a íntegra de vários outros artigos do capítulo em questão.
O art. 5Q , XXXIX, da Constituição Federal e o art. 1Q do Código Penal dispõem que
"não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". Além
disso, o art. 5Q , XLVI, da Lei Maior, consagra o princípio da individualização da pena,
atribuindo à Lei essa tarefa. Por fim, o art. 5Q , XLVII, "b", também da Constituição,
determina a proibição de pena de caráter perpétuo.
O projeto, lamentavelmente, deixou de fixar normas precisas quanto a limites e
condições das penas cominadas. Diferentemente do que ocorre nos casos de conversão de
penas restritivas de liberdade em restritivas de direitos e vice-versa, o projeto não contém
limites temporais expressos que atendam aos princípios constitucionais.
Em matéria tão sensível, não se deve presumir a prudência das instituições, pois a
indeterminação da lei penal pode ser a porta pela qual se introduzem formas variadas e
cruéis de criminalidade legalizada.

•
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A inconstitucionalidade apontada contamina os artigos 19 e 20, na medida em que
estes descrevem tipos penais cujas penas são as presentes no art. 21.
Quanto ao artigo 14 do projeto, o primeiro do capítulo em comento, o tipo em
questão já é contemplado pelo art. 12 da Lei n2 6.368/76, com a mesma cominação de pena.
No projeto, todavia, dois verbos somaram-se aos verbos do tipo vigente: "[manciar" e
"traficar ilicitamente". Conquanto representassem, em tese, avanços legislativos, contêm o
risco inadmissível, ainda que remoto, de provocar profunda instabilidade no ordenamento
jurídico.

•

Veicula-se tese no meio jurídico pela qual a redação proposta pelo projeto no art. 14
promoveria uma "evasão de traficantes das prisões". Explique-se. O verbo "traficar"
acrescentado pelo projeto, e que não aparece na lei vigente, poderia concentrar sobre si, em
caráter exclusivo, a aplicação da Lei n2 8.072, de 25 de julho de 1990 (Crimes Hediondos),
que impõe o cumprimento integral em regime fechado da pena para o crime de tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins . Em decorrência disso, apenados condenados por decisão
judicial que contenha referência expressa a verbos como "produzir", "ter em depósito", por
exemplo, não estariam submetidos à norma especial sobre o regime. Hediondo seria, por
essa interpretação, apenas o verbo novo, o "traficar". Assim, por causa do princípio da
irretroatividade da lei penal mais grave, todos indivíduos condenados e processados pelo
tipo do art.12 da Lei n2 6.368/76, poderiam estar, automaticamente, descobertos pela Lei n2
8.072/90.
Conquanto seja tese de duvidosa plausibilidade, divulgada "ad terrorem", não é do
interesse público que se corra risco algum a respeito do tema.
Em vista disso, somado ao fato de que em vários artigos há remissão expressa ao art.
14, a permanência dos demais artigos do Capítulo III acarretaria dificil e temerária
conjugação com os tipos previstos na Lei n 2 6.368/76. Isso porque a interpretação extensiva
e a analogia são proibidas em direito penal.

•

Acrescente-se que, no caso do art. 18 do projeto, o tipo penal consta do art. 1!l, I, da
Lei nº 9.613 , de 3 de março de 1998, que "Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema [manceiro para os
ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF,
e dá outras providências" comina pena mais elevada, o que, em razão do interesse público,
deve ser mantida . O tema conhecido por "lavagem de dinheiro" merece repressão
diferenciada, pois é reconhecido como uma das bases do crime organizado, nacional e
transnacional.
Por último, os sensíveis avanços contidos no projeto, mas prejudicados por
inconstitucionalidade reflexa, não cairão no esquecimento, vez que se estuda, para breve, o
encaminhamento de proposta legislativa que tratará de forma adequada da matéria constante
do presente capítulo ."
Caput do art. 28

"Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, fará comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado.
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"

Razões do veto
"A Constituição exige, no art. 59, LXII, que a prisão de qualquer pessoa seja
imediatamente comunicada ao juiz competente. Por ser norma restritiva de direito não pode
o legislador ordinário ampliar-lhe o âmbito de aplicação.
Além disso, com a ressalva do art. 60, § 49 , IV da Constituição Federal, o veículo
adequado para a alteração proposta seria projeto de emenda à Constituição."

•

Caput e § lOdo art. 32
"Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério Público ou o
defensor poderão requerer à autoridade judiciária competente o arquivamento do inquérito
ou o seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do fato, à personalidade do indiciado, à
insignificância de sua participação no crime, ou à condição de que o agente, ao tempo da
ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de
acordo com esse entendimento, em razão de dependência grave, comprovada por peritos.

§ l Q A solicitação, qualquer que seja a natureza ou a fase do processo, também
poderá se basear em qualquer das condições previstas no art. 386 do Código de Processo
Penal.
"

Razões do veto

•

"O Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública, conforme disposto
no art. 129, I, da Constituição. O juízo de conveniência a respeito da transformação de um
inquérito ou de uma notitia criminis em ação penal é, repita-se, exclusivo do Ministério
Público. Só ele está legitimado a pedir o arquivamento de inquérito policial. Por isso,
mesmo quando o pedido feito pelo Ministério Público é indeferido em primeiro grau, a
solução da controvérsia manté,m-se sob a responsabilidade do mesmo órgão, dessa vez,
contudo, do Procurador-Geral. E o que dispõe o art. 28 do Código de Processo Penal.
A hipótese de facultar ao defensor o pedido de arquivamento implica, portanto,
limitação ao exercício constitucional da ação penal pelo Ministério Público, pois, em caso de
deferimento do pedido feito por advogado ao juiz, o Ministério Público ficaria impedido de
exercer sua prerrogativa constitucional.
Por outro lado, não há prejuízo para a defesa, pOIS continua ela dispondo do
instrumento constitucional do habeas corpus.

O § IQdo art. 32, por indissociável do capllt, resta prejudicado."
Parágrafo único do art. 34
"Art. 34 ........ ............. ................................................................................................. .
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Parágrafo único. Nos delitos de que trata esta Lei, o flagrante estende-se a até 72
(setenta e duas) horas."

Razões do veto
"A fixação do limite temporal para configurar o flagrante contraria o disposto no art.
5°, LXI, da Constituição, que trata do assunto. Além disso, fere o interesse público, pois
restringe o tempo de perseguição policial, por exemplo.

•

o

flagrante obedece a pressupostos bem definidos juridicamente. A idéia de um
lapso temporal legal poderia acarretar abusos contra indivíduos, por um lado, ou situações
indesejáveis contra a sociedade, por outro. Além do mais, o Código de Processo Penal
confere tratamento particularizado à matéria, diferenciando espécies de flagrante, garantindo
uma melhor conformação da medida restritiva de direito, das liberdades e garantias
fundamentais."

Art. 35
"Art. 35. O juiz decidirá sobre requerimento de prisão cautelar do indiciado, para a
garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei penal."

Razões do veto
"O Código de Processo Penal, em seu art. 312, dispõe que a prisão preventiva poderá
ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria.

•

Observa-se que o projeto restringe as hipóteses previstas no ordenamento codificado .
O expurgo da possibilidade de decretação de prisão preventiva por conveniência da instrução
criminal constitui grave ofensa ao interesse público. Sabe-se que a instrução é momento
crucial na apuração do fato delituoso e de suas circunstâncias.
Além disso, o projeto não contempla os requisitos da prova da existência do crime e
do indício suficiente de autoria, o que conduziria à inadmissível presunção desta última.
Há, portanto, desvirtuamento do instituto da prisão cautelar, que, na legislação pátria,
protege tanto o indivíduo, através dos pressupostos da prova da existência do crime e do
indício suficiente de autoria, como a sociedade, através das hipóteses já mencionadas, com
destaque para a conveniência da instrução criminal."

Art. 36
"AI1. 36. O usuári o encontrado com pequena quantidade de substância ou droga

ilícita, ou que cause dependência física ou psíquica, destinada a consumo pessoal (art. 20),
ou o agente do delito previsto no art. 19, se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar

•
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concurso com os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será conduzido à autoridade
policial para prestar declarações.
§ 1º A declaração será tomada pela autoridade policial em, no máximo, 4 (quatro)
horas, a contar da chegada do usuário à delegacia policial e, no mesmo período, examinada a
natureza e quantidade do produto ou substância.

§ 2º Concluídos os procedimentos policiais, o usuário será submetido a exame de
corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida
liberado.

§ 3 Constitui falta disciplinar a desobediência por parte da autoridade policial,
quanto à liberação do usuário ."
Q

Razões do veto
"O disposto no art. 36 do projeto fica prejudicado em face do veto sugerido ao
Capítulo III ."

Art. 43
" Art. 43. O réu condenado por infração dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 não poderá
apelar sem recolher-se à prisão ."
Razões do veto
"O disposto no art. 43 do projeto fica prejudicado em face do veto ao Capítulo 111."

Caput do art. 44

•

"Art. 44 . O juiz, a requerimento do representante do Ministério Público ou da
autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, pode decretar,
no curso do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro ou a indisponibilidade do
produto de crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente
com a prática dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18.

................................ .. ..... .. .......................... ................................ ............... ................................. "
Razões do veto
"O disposto no capllt do art. 44 do proj eto fica prejudicado em face do veto do
Capítulo III ."

Art. 49
"Art. 49 . É efeito da condenação perder o naturalizado, condenado por infração aos
arts . 14, 15, 16, 17 e 18 , a nacionalidade brasileira .

-

-- - - --- - - - - - - -

•
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Parágrafo único. O juiz, transitada em julgado a sentença condenatória, oficiará ao
Ministro da Justiça para o cancelamento da concessão da naturalização."
Razões do veto

"O art. 12, § 4°, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe sobre a perda da
nacionalidade, dá um tratamento diferenciado a questão. A Lei Maior prevê que será
declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada s~a naturalização por
sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E claro que o tráfico
de drogas é uma atividade contrária ao interesse nacional. A perda da nacionalidade,
todavia, ocorrerá por processo administrativo declaratório, após a decretação judicial do
cancelamento da naturalização. Esse processo judicial admite contraditório. O contraditório
pode, até mesmo, abarcar questões que envolveriam suposta apatridia em caso de perda da
nacionalidade brasileira, caso essa seja a única que possui o indivíduo. A apatridia é
fortemente condenada pela Comunidade Internacional e há diversos instrumentos juridicos
internacionais comprometendo os países a evitá-la. O problema do artigo é que atribui uma
automática perda da nacionalidade a quem for condenado. Essa perda seria mero efeito da
condenação por tráfico. Isso, ao nosso ver, contraria o disposto na Constituição Federal
acima mencionado.
Quanto ao parágrafo único, este não apresenta problema, já que é o Ministério da
Justiça o responsável pela solicitação de processo de cancelamento da naturalização no caso
de atividade contrária ao interesse nacional, entretanto, o dispositivo já se encontra
regulamentado pelos arts. 23 a 34 da Lei nO818/49. Razão pela qual também não merece
prosperar. "
Capítulo VII - Da Cooperação Internacional (arts. 51 e 52)

"CAPÍTULO VII
DA COOPERAÇAO INTERNACIONAL
~

•

Art. 51. Preservadas a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o
Governo brasileiro, observadas as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988
contra o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e às drogas que causem dependência
física ou psíquica de entorpecentes, prestará cooperação a outros países, sem ônus, quando
solicitado a:
I - colaborar na produção de provas;
II - realizar exame de objetos e lugares;

III - prestar informação sobre pessoas e coisas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;
V - prestar outras formas de colaboração pennitidas pela legislação em vigor.
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§ 12 A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, via
Departamento de Polícia Federal, que a remeterá, quando necessário, à apreciação do Poder
Judiciário para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade competente.
§ 211 São requisitos da solicitação:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao esclarecimento da solicitação, quando for o
caso.
Art. 52. Para a consecução dos fins fixados nesta Lei, será instituído e mantido
sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de infonnações sobre
o tráfico de produtos, substâncias e drogas ilícitas que causem dependência fisica ou
psíquica com órgãos congêneres de outros países."
Razões do veto

•

"O artigo apresenta vanos e graves problemas. Primeiro, remete a cooperação
judiciária a questões de "bons costumes", expressão indefinida e que não acrescenta nada às
hipóteses de concessão ou denegação de assistência judiciária. Em segundo lugar, elenca de
maneira incompleta as fonnas de cooperação, excluindo, por exemplo, o bloqueio de bens e
produtos do crime. Em terceiro lugar, o inciso V do art. 51 dispõe sobre outras fonnas de
assistência previstas na legislação em vigor, sem mencionar, como deveria, dispositivos de
instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais existentes sobre o tema, que são
muitos. A própria Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes
e Substâncias Psicotrópicas, de 1988, prevê, em seu art. 72 e seguintes a assistência
Judiciária Recíproca, de maneira mais ampla do que o que consta do projeto.
O § 12 do art. 51 prevê o encaminhamento das solicitações de assistência pelo
Departamento de Polícia Federal. Entretanto, em todos os acordos internacionais vigentes
sobre o tema, é a Secretm;a Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, indicada como
Autoridade Central para o trâmite das solicitações de cooperação judiciária em matéria
penal.
O art. 52, isoladamente, não teria sentido. Fica prejudicado, portanto."

Art. 54
"Art. 54. Os meios de divulgação manterão sob sigilo os valores atribuídos a drogas
e equipamentos apreendidos."
Razões do veto
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"Em que pese o elevado propósito da norma, seu acolhimento apresenta a
impropriedade de não especificar quais os meios de divulgação que deverão manter sigilo
sobre os valores atribuídos a drogas e a equipamentos apreendidos, além de não defmir o
tempo desta proibição. A amplitude da norma destoa da intenção do legislador. Poderia,
ainda, gerar dificuldades na aplicação da norma, inviabilizando, inclusive, a divulgação de
dados oficiais de interesse público."

Art. 56

•

"Art. 56. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17, 18
e 19, se caracterizado ilícito transnacional, caberão à Justiça Federal.
Parágrafo único. Se o lugar em que tiverem sido praticados for Município que não
seja sede de vara da Justiça Federal, o processo e o julgamento referidos no caput caberão à
Justiça Estadual, com interveniência do Ministério Público respectivo, com recurso para o
Tribunal Regional Federal da circunscrição."

Razões do veto
"O disposto no art. 56 e seu parágrafo único ficam prejudicados em face do veto
sugerido ao Capítulo m."

Arts. 57, 58 e 59
"Art. 57. Esta Lei será regulamentada em 90 (noventa) dias.
Art. 58 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

•

Art. 59. Ficam revogados a Lei n Q 6.368, de 21 de outubro de 1976, mantido o
Sistema Nacional Antidrogas de que trata o art. 3Q daquela Lei, e o art. 1Q da Lei nQ 9.804, de
30 de junho de 1999."

Razões do veto
"Conquanto repleto de positivas inovações, o projeto, por razões já expostas, não
logra êxito quanto à juridicidade de vários de seus artigos. Isso compromete a substituição
plena da Lei que regula a matéria. Portanto, a cláusula que revoga a Lei n 6.368/76 não deve
persistir, sob pena de abolição de diversos tipos penais, entre outros efeitos nocivos ao
interesse público.
Q

Apesar disso, a futura norma legal apresenta importante avanço no combate ao
crime. Os diversos vetos, se aceitos, obrigam que se aumente o prazo de entrada em vigor da
lei, bem como da sua regulamentação.
As ausências de que se rescinde o projeto poderão, todavia, ser reparadas
posteriormente mediante iniciativa do Poder Executivo, que deverá levar em consideração
todas as discussões já havidas no Congresso Nacional."

-

-

---

-

- -- - - - - - --- -
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o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sugere veto aos
dispositivos a seguir:

Caput do art. 12

"Art. 12. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, observado o disposto nos arts. 4 2 e 47, desenvolverão programas de
tratamento do usuário de substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência fisica ou
psíquica.
"
Razões do veto

"o presente dispositivo

determina que as redes dos serviços de saúde da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios desenvolvam programas de tratamento do
usuário, até aí em perfeita sintonia com os objetivos do Sistema Nacional Antidrogas SISNAD, regulamentado pelo Decreto n 2 3.696, de 21 de dezembro de 2000.
Inobstante, também, impõe que essas redes de saúde, para o desenvolvimento desses
programas, tenham aporte financeiro em uma única fonte de recursos, o Fundo Nacional
Antidrogas, quando faz remissão ao disposto nos arts. 42 e 47 desse projeto de lei.
Assim, da maneira como se encontra grafado, o artigo em questão determina, em
outras palavras, que somente mediante financiamento com recursos arrecadados pela
Secretaria Nacional Antidrogas é que as redes de serviços de saúde da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios desenvolverão programas para tratamento do usuário
de drogas.

•

Desse entendimento, decorre que essa proposta vai de encontro ao estabelecido pela
Política Nacional Antidrogas, conforme pressuposto básico por ela definido no item 2.12. de
seu texto, a saber:
"2.12. Fundamentar no princípio da "Responsabilidade Compartilhada" a
coordenação de esforços entre os diversos segmentos do Governo e da Sociedade, em
todos os níveis, buscando efetividade e sinergia no resultado das ações, no sentido de
obter redução da oferta e do consumo de drogas , do custo social a elas relacionado e das
conseqüências adversas do uso e do tráfico de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas
lícitas. "
Ainda, relativamente aos objetivos do Sistema Nacional Antidrogas - SISNAD, da
mesma maneira não encontra guarida, uma vez que esse Sistema orienta-se por esse
pressuposto básico, a responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, adotando
como estratégia a cooperação mútua e a articulação de esforços entre Governo, iniciativa
privada e cidadãos - considerados individualmente ou em suas livres associações.
Por outro lado, podem ser considerados, isoladamente, como fatores impeditivos à
consecução do desiderato pretendido pelo artigo em comento, a diminuta previsão

L

FI. 17 da Mensagem nQ

25, de 11.1. 2002.

orçamentária disponibilizada para o Fundo Nacional Antidrogas, mais especificamente, no
que diz respeito à fonte de recursos vinculados à arrecadação, b~m como a reduzida estrutura
da SENAD, que não pode ser comparada à rede do Serviço Unico de Saúde - SUS, para
efeitos de aplicação, controle e fiscalização do emprego de tais recursos.

•

Nesse sentido, este Gabinete vislumbra que o presente dispositivo deverá ser
contemplado em diploma legal especialmente voltado para o assunto, devidamente
consideradas as limitações e responsabilidades qe todos os órgãos que integram o Sistema
Nacional Antidrogas, bem como o Sistema Unico de Saúde, em todos os níveis da
Federação, uma vez que é legítima a preocupação do Legislador sobre a questão do
tratamento do usuário, que se constitui primordialmente em ação de saúde pública, e esta um
dever do Estado."

Art. 42

"Art. 42. O juiz, observado o disposto no art. 77 do Código Penal e as disposições
contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério Público, determinar a
suspensão do processo, com a adoção de uma das medidas previstas no art. 21 desta Lei.

§ I Q O juiz poderá determinar, além de medidas previstas no art. 21, a sujeição do réu
a tratamento médico ou psicológico, ou a internação em estabelecimento clínico ou
hospitalar adequado.
§ 22 Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou mais das medidas previstas no art.
21, ou ao tratamento recomendado, submeter-se-á à pena privativa de liberdade, cumulada
ou não com penas restritivas de direitos."
Razões do veto

•

"Com esse dispositivo, o Legislador objetiva estender o benefício da suspensão
condicional da pena (art. 77 e segs . do Código Penal) ao condenado pela prática de qualquer
dos crimes tipificados no presente projeto de lei, que tenham a pena privativa de liberdade
como reprimenda básica.
Na realidade, ainda que com visível e arrojada intenção de propiciar melhor e mais
célere interpretação à aplicação do beneficio acima, esse dispositivo também reproduz, no
contexto deste diploma, o que já preconiza a legislação penal brasileira, a exemplo do
disposto no art. 44, c/c arts. 4 5, 46 e 47 do Código Penal.
Outrossim, registre-se que, antes mesmo da vinda do projeto de lei à sanção
Presidencial, a redação dada ao presente artigo vem causando preocupantes
desentendimentos no seio da opinião pública e das comunidades científica e jurídica, uma
vez que tem induzido à associação errônea de que se refira ao simples usuário/ dependente,
já contemplado no art. 20, quando, na realidade, se refere ao agente que, sendo usuário e/ou
dependente, cumulativamente, tenha cometido delitos efetivamente graves, tal como o
narcotráfico, por exemplo.

- - - - - - - - - --

- - - - --
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Assim, não obstante a ausência de conflitos entre as situações que define,
relativamente às normas de direito positivo em vigor, pela dúvida que suscita, já em seu
nascedouro, haja vista a opinião pública ter agregado esse dispositivo à figura do simples
usuário/ dependente, o que, juridicamente, não procede, sugere-se o veto ao presente artigo,
fato que não impedirá a propositura do tema a que se refere em dispositivo legal futuro, com
vistas ao aprimoramento de sua aplicação, conforme pretendeu o Legislador."

o Ministério da Saúde sugere veto ao dispositivo a seguir:

•

Inciso 11 do parágrafo único do art. 9°

" Art.9º................................ ..... ..... ..... .. .... ............. .... ... .. ..... .. ... ....... ......... .. .......... ... .. ...... .
"
, C unlCO
... ....... ... ...... ... .. ......... ............... ... .. ... ... .. .......... ...... ......... ... ........ ....... .. .... .
Paragralo
II - a compra e venda de produto químico, ou natural, em pequena quantidade, a ser
definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado a uso medicinal,
científico ou doméstico."
Razões do veto

"Sugere-se veto ao dispositivo, tendo em vista a competência da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA estabelecida na Medida Provisória n2 2.190-34, de 23 de
agosto de 2001, que altera a Lei nQ 9.782/99, no seu art. 7Q, inciso VII: "autorizar o
funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos
mencionados no art. 8Q desta Lei de comercialização de medicamentos".

•

Tal como está redigido o inciso 11 do parágrafo único do art. 92 do projeto de lei, cujo
veto está sendo sugerido, haverá uma liberalização generalizada, que restringe o exercício do
poder de polícia da ANVISA, no tocante a fiscalização e controle elencados no dispositivo
retro mencionado da Medida Provisória e ainda invalida o preceito do parágrafo 12 do art. 32
do projeto de lei.
Vale salientar que da forma que foi escrito o projeto de lei, poderá haver uma
vulnerabilidade do controle e da fiscalização, já exercidos pela ANVISA, em conformidade
com o art. 6Q da Lei nº 6.368/76, em função, principalmente, da ausência de clareza na
conceituação sobre produto, substância e droga que causa dependência, destinados a uso
lícito e ilícito, gerando conflitos de controle no que tange ao uso lícito e também
superposição de competências (Ministério da Saúde e Ministério da Justiça) quanto ao
controle e fiscalização do uso ilícito.
Lembramos ainda, que as ações de controle e fiscalização do uso lícito , de
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, incluídos aqueles que causam
dependência, historicamente atribuídas ao Ministério da Saúde e hoje, por força da Lei n°
9.782/99, desenvolvidas pela ANVISA, visam sobretudo coibir o uso abusivo e indevido,
protegendo e promovendo a saúde e o bem-estar da população."

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - --

- - -

FI. 19 da Mensagem nQ 25, de 11.1 . 2002.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima
mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores
Membros do Congresso Nacional.
Brasília,

•

25

de janeiro de 2002 .

Dispõe sobre a prevenção , o tratamento , a fiscalização , o controle e a repressão à produção , ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos ,
substâncias
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e dá
outras providências .

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:
,

CAPITULO I
DISPOSIÇOES GERAIS
Art.

1°

Esta Lei,

que

tem aplicação

no

âmbito

da

União , dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios , regula as operações e ações relacionadas aos produtos,

substân-

C1as ou drogas ilícitas que causem dependênci a física ou psíqu1ca .

•

,

Art.
rídicas,
País,

2 ° E dever de todas as pessoas,

nacionais

ou estrangeiras

físicas ou JU-

com domicílio ou

colaborar na prevenção da produção,

do

sede no

tráfico ou uso

indevidos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§

gar-se a

1 ° A pessoa jurídica que,

injustificadamente,

colaborar com os preceitos desta Lei terá imediata-

mente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções,
torização

ne-

de

funcionamento,

pela União,

pelos

ou au-

Estados,

pelo

Distrito Federal e pelos Municípios, e suas autarquias, empresas públicas,

sociedades de econom1a mista e

fundações,

pena de responsabilidade da autoridade concedente.

sob
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§

2o

A União,

os Estados,

Municípios criarão estímulos fiscais
pessoas

físicas

e

o Distrito Federal e
e

outros,

os
,

destinados as

jurídicas que colaborarem na prevenção da

produção, do tráfico e do uso de produtos , substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica .
Art.

•

3o

Para

ilícitos os produtos,

os

fins

desta

Lei ,

sao

considerados

as substâncias ou as drogas que causem

dependência física ou psíquica, especificados em lei e

trata-

dos internacionais firmados pelo Brasil, relacionados periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde, ouvido o
Ministério da Justiça.
§

10

Compete ao Ministéri o

comércio de produtos ,

da

Saúde disciplinar

o

substâncias ou drogas que causem depen-

dência física ou psíquica e que dependam de prescrição médica.
§

2o

Sempre que as circuns tâncias o exigirem,

revista a especificação a que se refere o caput,
ou exclusão de produtos,

•

,

sera

com inclusão

substâncias ou drogas que causem de-

pendência física ou psíquica .
Art.

4o

É

facultado à União celebrar convênios com

os Estados , com o Distrito Federal e com os Municípios, e com
entidades públicas e privadas,
ros,

visando à

controle,

à

prevenção,

ao

além de organismos estrangeitratamento,

à

fiscalização,

ao

repressão ao tráfico e ao uso indevido de produ-

tos, substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos financeiros e orçamentários, o disposto no art. 47.
Parágrafo único.

Entre as medidas de prevenção 1n-

clui-se a orientação escolar nos três níveis de ensino.
Art.
liciais e

5 0 As autoridades sanitárias,

alfandegárias organizarão e

judiciárias,

po-

manterão estatísticas,

registros e demais informes das respectivas atividades relaci-
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onadas com a prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta Lei , e remeterão, mensalmente , à Secretaria Nacional Antidrogas -- Senad e aos Conselhos Estaduai s e
Municipais de Entorpecentes, os dados , observações e sugestõe s
pertinentes.
Parágrafo único.

•

Cabe ao Conselho Nacional Antidro-

gas

Conad elaborar relatórios global e anuais e , anualmen-

te,

remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpe-

centes .
,

Art . 6 ° E facultado à Secretaria Nacional Antidrogas
- Senad, ao Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais requisitar às autoridades sani tárias

a

realização de inspeção em empresas

industriais e

comerC1a1S, estabelecimentos hospitalares, de pesqu1sa, de enS1no, ou congêneres, aSS1m como nos serV1ços médicos e farmacêuticos

que

prescreverem

•

produzirem ,
ou

venderem,

fornecerem

comprarem,

produtos,

substâncias

consum1rem,
ou

drogas

ilícitas que causem dependência física ou psíquica .
§

1° A autoridade requisitante pode designar técnico

especializado para assistir à inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.
§

2 ° No caso de falência ou liquidação extrajudicial

das empresas ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de
qualquer outro em que existam produtos,

substâncias ou drogas

ilícitas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as contenham , incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito :
I

-

determinar,

imediatamente à ciência da falência

ou liquidação, sejam l acradas suas instalações;

4

II - ordenar à autoridade sanitária designada em l e i
a

urgente

adoção

das

medidas

necessárias

ao

recebi mento

e

guarda, em depósito, das substâncias ilícitas , drogas ou especialidades farmacêuticas arrecadadas ;
III

dar ciência ao órgão do Ministéri o

Públ i co ,

para acompanhar o feito .

•

§

3 ° A alienação , em hasta pública , de drogas , espe-

cialidades farmacêuticas ou substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas -

Senad, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do

Ministério Público.
§

4 ° O restante do produto não arrematado será , ato

contínuo à hasta pública , destruído pela autoridade sanitári a ,
na presença das autoridades referidas no § 3 ° .
Art . 7 ° Da licitação para alienação de drogas, especialidades

farmacêuticas

ou

substâncias

ilícitas,

só

podem

participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área

•

de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação
lícita a ser dada ao produto a ser arrematado .
Parágrafo único. Os que arrematem drogas , especialidades farmacêuticas ou substâncias ilícitas, para comprovar a
destinação declarada, estão sujeitos à inspeção da Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad e do Ministério público .

-

.--------- - - - - ---------------------
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,

CAPITULO 11
DA PREVENÇAO, DA ERRADICAÇAO E DO TRATAMENTO
Seção I
Da Prevenção e da Erradicação

•

Art.

8° São proibidos,

em todo o território naC10-

nal, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de todos
os vegetais e substratos, alterados na condição original , dos
qua1s

possam

ser

extraídos

produtos ,

substâncias

ou

drogas

ilícitas que causem dependência física ou psíquica , especificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde .
§

1° O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio,

a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, em 10cal predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou C1entíficos,

sujeitos à fiscalização e à cassação da autoriza-

ção, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele Ministério que
a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia .

•

§

autoridades

2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas
policiais

mediante

prévia

autorização

judicial,

ouvido o Ministério Público e cientificada a Secretaria Nacional Antidrogas -- Senado
§

3 ° Em hipóteses excepcionais, as plantações ilíci-

tas poderão, sem a prévia autorização judicial, ser destruídas
por determinação do delegado de polícia da circunscrição, que
imediatamente comunicará a ocorrência e as razões da medida às
autoridades e órgãos previstos no
zação,

§

2 ° , e registrará a locali-

extensão do plantio e demais informações destinadas a

promover a responsabilização.
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§

4 ° A destruição de produtos, substâncias ou drogas

ilícitas que causem dependência física ou psíquica será feita
por incineração e somente pode ser realizada após lavratura do
auto de levantamento das condições encontradas , com a delimitação

do

local

e

a

apreensão de

substâncias

necessárias

ao

exame de corpo de delito.

•

§

5 ° Em caso de ser utilizada a queimada para des-

truir a plantação, observar-se-á, no que couber , o disposto no
Decreto n O 2.661, de 8 de julho de 1998, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§

6 ° A erradicação dos vegetais de que

trata este

artigo far-se-á com cautela , para não causar ao meio ambiente
dano além do necessário.
7 ° A autoridade que descumprir o preceito do §

6°

sujeitar-se-á às sançoes administrativas da Lei n O 9.605,

de

§

12 de fevereiro de 1998, após apuração em processo administra-

•

tivo .
§

8 ° As glebas em que forem cultivadas plantações

ilíci tas serão expropriadas,

conforme o disposto no art.

243

da Constituição Federal, mediante o procedimento judicial adequado, ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário
que nao esteja na posse direta.
Art.

,

9 ° E indispensável a licença prévia da autori-

dade sanitária para produzir,

extrair,

fabricar,

transformar,

preparar, possu1r, manter em depósito , importar, exportar, reexportar,
prar,

remeter,

trocar,

transportar,

expor,

ceder ou adquirir,

oferecer,

vender,

para qualquer fim,

com-

produto,

substância ou droga ilícita que cause dependência física

ou

7

psíquica,

ou produto químico destinado à

sua preparação ,

ob-

servadas as demais exigências legais .
,

Parágrafo único .

E dispensada a

exigência prevista

neste artigo para :
I - a aquisição de medicamentos , mediante prescrição
médica, de acordo com os preceitos legais e regulamentares ;

•

II
ral,

a compra e venda de produ to químico , ou na tu-

-

em pequena quantidade,

a ser definida pelo órgão compe-

tente do Ministério da Saúde, destinado a uso

medicinal,

c~-

entífico ou doméstico .
Art . 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou enti,

dades das areas de

saúde, justiça, militar e policial,

ens~no,

ou de entidade social,

religiosa,

cultural,

recreativa,

des-

portiva, beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas,
das

.

-

assoc~açoes

dos

serv~ços

assistenciais,

nacionais profissionalizantes,
das

instituições

financeiras,

dos clubes de serviço e dos movimentos comunitários

•

dos

adotarão,

no ãmbi to de

suas

responsabilidades,

organ~za

todas

as

medidas necessárias à prevenção ao tráfico , e ao uso de produtos,

substâncias

ou drogas

ilícitas,

que

causem dependência

física ou psíquica.
§

1 ° As pessoas jurídicas e as instituições e enti-

dades, públicas ou privadas , implementarão programas que assegurem a prevençao ao tráfico e uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica em
seus

respectivos

locais

de

trabalho ,

incluindo

campanhas

e

ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§

2 ° São medidas de prevenção referidas no caput as

que visem, entre outros objetivos, os seguintes:
I - evitar mensagens alarmistas ;

8

11

incentivar atividades esportivas,

-

artísticas e

culturais ;
111 -

promover debates de questões ligadas à saúde ,

cidadania e ética ;
IV -

manter nos estabeleci mentos de enS1no serv1ços

de ap010, orientação e supervisão de professores e alunos ;

•

V

manter nos hospitais atividades de recuperação

-

de dependentes e de orientação de seus familiares .

Seção 11
Do Tratament o
Art.

11. O dependente

ou

substãncias ou drogas ilícitas,
ou psíquica,

,

.

o usuar10

de produtos,

que causem dependência física

relacionados pelo Ministério da Saúde ,

fica su-

jeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art .

12 .

As

redes dos

serV1ços de saúde da Uni ão,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado o
disposto nos arts.

40

e 47, desenvolverão programas de trata-

mento do usuário de substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
§

1 0 O tratamento do dependente ou do usuário

,

sera

feito de forma multiprofissional e , sempre que possível , com a
assistência de sua família .
§

2o

Cabe

ao

Ministério

da

Saúde

regulamentar

as

ações que V1sem à redução dos danos sociais e à saúde.
§

mas

de

30

As empresas privadas que desenvolverem progra-

reinserção

no mercado

usuário de produtos ,

de

t rabalho,

substâncias ou drogas

do

dependente

i lícitas,

ou

ou que

causem dependência física ou psíqu i ca, encaminhados por órgão

9

oficial, poderão receber benefícios a serem criados pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§

cos,

4 ° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátri-

públicos

usuários

para

ou particulares ,
tratamento,

que

receberem dependentes

encaminharão

Antidrogas -- Conad, até o dia 10

(dez)

ao

Conselho

ou

Nacional

de cada mês, mapa es-

tatístico dos casos atendidos no mês anterior , com a indicação
do código da doença, segundo a classificação aprovada pela Organização Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente .
§

5 ° No caso de internação ou de tratamento ambula-

torial por ordem

judicial,

será feita

comunicação mensal do

estado de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente,
se esse o determinar.
Art.

13. As instituições hospitalares e
,

a~s

comunicarão a

ambulatori-

Secretaria Nacional Antidrogas

Senad os

óbitos decorrentes do uso de produto, substância ou droga ilí-

•

cita .
,

CAPITULO III
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art.

14.

Importar,

exportar,

remeter,

traficar ili-

citamente , preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, financiar,
tar,
gar a

expor à venda,

oferecer,

ter em depósito,

transpor-

trazer consigo, guardar , prescrever , ministrar ou entreconsumo e

oferecer,

ainda que gratuitamente,

produto,

substância ou droga ilícita que cause dependência física
psíquica,

ou

sem autorização do órgão competente ou em desacordo

com determinação legal ou regulamentar:

10

Pena:

reclusão ,

de

3

(três)

a

15

(quinze)

anos ,

e

multa.
§

1° Nas mesmas penas incorre quem:

I
vende,

nanc~a,

mente,

importa,

fornece,

exporta,

remete,

produz,

expõe à venda ou oferece,
tem em depósito,

guarda matéria-prima,

~nsumo

fi-

ainda que gratuita-

transporta,

ou produto

fabrica,

traz

químico

cons~go

destinado

ou
,

a

preparação de produto, substância ou droga ilícita ou que cause dependência física

ou psíquica,

sem autorização do

órgão

competente ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
II

seme~a,

cultiva ou faz

destinadas ao consumo direto
substâncias ou drogas,

ou

a

colheita de plantas

à preparação de produtos,

relacionadas como ilícitas pelo órgão

competente do Ministério da Saúde;
III - fabrica,

tem em depósito ou vende, sem autori-

zaçao do órgão competente ou em desacordo com determinação le-

•

gal ou regulamentar, medicamentos,

solventes,

briantes ou produtos que os contenham,

inalantes,

~ne

de uso não autorizado

pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
IV administração,

utiliza local de que tem a propriedade, posse,
guarda ou vigilância,

ou

consente

que

outrem

dele se utilize, ainda que gratuitamente, para tráfico ou depósito de produto, substância ou droga ilícita.
Induzir,
produto,

instigar ou auxiliar alguém a

substância ou droga ilícita,

bem assim

usar

contribuir,

efetiva e diretamente, para incentivar ou difundir o uso indevido ou o tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 3 (três) a 5
ta.

(cinco) anos, e mul-
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Art.

15 . Promover , fundar ou financiar grupo ,

orga-

nização ou associação de 3 (três) ou mais pessoas que , atuando
em conjunto , pratiquem , reiteradamente ou não , algum dos cri mes previstos nos arts . 14 a 18 desta Le i:
Pena :

reclusão,

de 8

(oi to)

a

15

(quinze )

anos ,

e

multa.
Art.
distribuir,

16.

Utilizar,

entregar a

ainda que gratuitamente,

transportar ,

qualquer

título ,

maqu~n~smo ,

oferecer ,

guardar

e

vender ,
fornecer ,

aparelho ou instrumento ,

ciente de que se destina à produção ou fabricação i lícita de
produto, substância ou droga ilícita que cause dependênci a f í s~ca

ou psíquica:
Pena: reclusão, de 2

(do i s)

a 8

(oito)

anos, e mul-

ta.
Art.

17 .

Prestar

colaboração ,

direta

ou

indireta ,

ainda que como informante , ou apoiar grupo, organização ou associação responsável por crimes previstos nos arts .

14,

15 e

16 desta Lei :
Pena : reclusão, de 2

(dois)

a 6

(seis)

anos, e mul-

ta.
Art. 18. Ocultar ou
gem,

localização,

disposição,

dissimular

a

natureza,

or~-

movimentação ou propriedade de

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente , do tráfico de produtos , substâncias ou drogas ilícitas :
Pena: reclusão , de 2

(do i s)

a 8

(o i to)

anos,

e mul-

ta .
§

1 ° Influenciar , induzir ou instigar terceiro a re-

ceber ou ocultar, de boa-fé, bem ou valor proveniente de tráfico de produto, substância ou droga ilícita:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
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§

ilícito

de

2° Adquirir ou receber bem proveniente de tráfico
produto,

substância

ou droga

ilícita ,

que ,

pela

desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição da pessoa que o oferece, deva presumir ter sido obtido por meio ilícito:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Art.
médico ,

19.

dentista,

de saúde, produto,

Prescrever

ou ministrar ,

culposamente ,

o

farmacêutico ou outro profissional da área
substância ou droga ilícita que cause de-

pendência física ou psíquica, em dose evidentemente superior à
necessária,

ou em desacordo com determinação legal ou regula-

mentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
Parágrafo único .

O

]Ul.Z comunicará a

Conselho Federal da categoria profissional a

condenação ao
que pertença o

agente.
Art.
portar

ou

20. Adquirir, guardar,

trazer

quantidade,

consl.go,

para

ter em depósito,

consumo pessoal,

trans-

em pequena

a ser definida pelo perito, produto, substância ou

droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Penas e medidas aplicáveis: as previstas no art. 21.
§

1 ° O agente do delito previsto nos arts.

19 e 20,

salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 14,
15, 16, 17 e 18, será processado e julgado na forma do art. 60
e seguintes da Lei n O 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei
dos Juizados Especiais, Parte Criminal.
§

2 ° Nas mesmas penas e medidas aplicáveis aos crl.-

mes previstos neste artigo, e sob igual procedimento,
quem cede,

eventualmente,

sem objetivo de lucro,

l.ncorre

a pessoa de

,
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seu relacionamento, ma10r de 18 (dezoito) anos, produto , substância ou droga ilícita, para juntos a consumirem.
§

3° É isento de pena o agente que, tendo cometido o

delito previsto neste artigo,

era, ao tempo da açao , inteira-

mente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,

em razão de de-

pendência grave, comprovada por peritos.
§

4° Quando o

juiz absolver o agente,

reconhecendo

por força de perícia oficial, que ele, à época do delito previsto neste artigo,
3°,

determinará,

apresentava as condições prescritas no §

ato contínuo,

na própria sentença absolutó-

r1a, o seu encaminhamento para o tratamento devido.
Art. 21. As medidas aplicáveis são as seguintes:
I - prestação de serviços à comunidade;
11 -

internação e tratamento para usuários e depen-

dentes de produtos,

substâncias ou drogas ilícitas, em reg1me

ambulatorial ou em estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico;
111 -

comparecimento a programa de reeducação, curso

ou atendimento psicológico;
IV

suspensão temporária da habilitação para condu-

Z1r qualquer espécie de veículo;
V - cassação de licença para dirigir veículos;
VI - cassação de licença para porte de arma;
VII - multa ;
VIII - interdição judicial;
IX

suspensão

da

licença para

exercer

função

ou

profissão.
§

1° Ao aplicar as medidas

previstas neste artigo,

cumulativamente ou nao, o juiz considerará a natureza e gravi-

•
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da de do delito, a capacidade de autodeterminação
a sua

periculosidade e os fatores
2o

§

referidos

do

agente ,

no art . 25 .

Para determinar se a droga destinava-se a uso

pessoal e formar sua convicção, no âmbito de sua competência ,
o

]Ul.Z,

ou a

cunstâncias

autoridade policial,

e,

se

necessário,

considerará todas as Cl.r-

determinará

a

realização

de

exame de dependência toxicológica e outras perícias .
Art.

22.

Dirigir

veículo

de

espécie

diversa

das

classificadas no art. 96 da Lei n O 9.503, de 23 de setembro de
1997 -

Código de Trânsito Brasileiro - ,

produto,

após

ter

consumido

substância ou droga relacionados como ilícitos pelo

órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena:

apreensão do veículo,

cassação da habilitação

respectiva e multa, sem prejuízo de sanções específicas, aplicáveis em razão da natureza náutica ou aérea do veículo.
Art. 23. As penas previstas nos arts. 14 , 15 , 16, 17
e 18 sao aumentadas de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se:
I

-

dada a natureza,

a procedência ou a quantidade

da substância, droga ilícita ou produto

apreendidos, as Cl.r-

cunstâncias do fato evidenciarem o envolvimento do agente com
o tráfico ilícito organizado, nacional ou internacional;
II
função pública,

o

agente praticar o

crime prevalecendo-se de

ou se desempenhar missão de educação,

guarda

ou vigilância;
III - a prática Vl.sar atingir ou envolver pessoa menor de 18

(dezoito)

anos,

ou que tenha, por qualquer motivo,

diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação;
IV - a infração tiver sido cometida nas dependências
de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de rein-

•
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serção social, em estabelecimento penal, militar ou policial,
em transporte público, ou em locais onde alunos se dediquem à
prática de

atividades esportivas,

educativas

ou

soc~a~s ,

ou

nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência , grave ameaça ou emprego de arma ;
VI

o

agente obteve ou procura obter compensação

econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga ilícita forem distribuídos para
VIII

ma~s

de 3 (três) pessoas;

o agente portava mais de uma modalidade de

produto, substância ou droga ilícita.
Art.

24.

São inafiançáveis e insuscetíveis de graça

os crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 desta Lei.
§

10

A prisão

previstos nos arts .

14,

temporária requerida para os
15,

16,

17 e

cr~mes

18 terá o prazo de 30

(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade .
§

arts.

14,

2o

As

15, 16,

penas

aplicadas

aos

cr~mes

previstos

nos

17 e 18 terão pelo menos a primeira terça

parte cumprida integralmente em regime fechado.
Art.

25.

Na

fixação

da pena,

além do

disposto

no

art. 59 do Código Penal, o juiz apreciará a gravidade do crime, a natureza e a quantidade dos produtos, das substâncias ou
das drogas ilícitas apreendidos,

o local ou as condiçôes em

que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes do agente, podendo,

justifi-

cadamente, reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) .
Art.

26.

O dependente ou usuário de produto,

tância ou droga ilícita que,

subs-

em razão da prática de qualquer

•
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infração penal,
de

se encontrar em cumprimento de pena privativa

liberdade ou medida de

tratamento

em

ambulatório

segurança poderá
interno

do

ser

sistema

submetido a
penitenciário

respectivo.
Parágrafo
ambulatórios,

único.

Enquanto

nao

forem

instalados

os

o tratamento será realizado na rede pública de

saúde.
,

CAPITULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL
Seção Única
Do procedimento comum
Art.
cr~mes

lo,

27.

O procedimento relativo aos processos por

definidos nesta Lei rege-se pelo disposto neste Capítu-

aplicando-se,

subsidiariamente,

as disposições do Código

Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
Art. 28. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
policial, no prazo de 24

(vinte e quatro) horas, fará comuni-

cação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado.
§

1 ° Para efeito da lavratura do auto de prisão em

flagrante e estabelecimento da autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade do produto, da substãncia ou da droga ilícita, firmado
por perito oficial ou, na falta desse , por pessoa idônea, escolhida,

preferencialmente,

entre

as

que

tenham habilitação

técnica.
§

2° O perito que subscrever o laudo a que se refere

o § 1° não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

•
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Art . 29 . O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias , se o indiciado estiver preso , e
de 30 (trinta) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo ]U1Z , mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30 . A autoridade policial relatará sumariamente
as circunstâncias do fato e justificará as razões que a levaram à classificação do delito ,

com indicação da quantidade e

natureza do produto, da substância ou da droga ilícita apreendidos,

o local ou as condições em que se desenvolveu a

ação

cr1m1nosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificaça0 e os antecedentes do agente .
Art.

31.

Findos os prazos previstos no art.

29 ,

os

autos do inquérito policial serão remetidos ao juízo competente,

sem prejuízo da realização de diligências complementares

destinadas a esclarecer o fato.
Parágrafo único. As conclusões das diligências e os
laudos serão juntados aos autos até o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32. Antes de iniciada a ação penal, o representante do Ministério Público ou o defensor poderão requerer à
autoridade

judiciária competente o arquivamento do inquérito

ou o seu sobrestamento, atendendo às circunstâncias do fato, à
personalidade do indiciado, à insignificância de sua
pação no cr1me,
ação,

ou à

condição de que o agente,

partici-

ao tempo da

era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito

do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, em
razão de dependência grave, comprovada por peritos.
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§

a

1 ° A solicitação, qualquer que seJa a natureza ou

fase do processo,

também poderá se basear em qualquer das

condições previstas no art. 386 do Código de Processo Penal .
§

2°

O

sobrestamento do processo

ou

a

redução

da

pena podem ainda decorrer de acordo entre o Ministério Público
e

o

indiciado que,

espontaneamente ,

revelar a

existênci a

de

organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos
seus integrantes, ou a apreensão do produto , da substância ou
da droga

ilícita,

ou que,

de qualquer modo,

justificado no

acordo, contribuir para os interesses da Justiça .
§
r~or

3 ° Se o oferecimento da denúncia tiver sido ante-

à revelação, eficaz, dos demais integrantes da quadrilha,

grupo,

organização

ou bando,

ou

da

localização

do

produto,

substância ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público,
deixar de aplicar a pena,

ao proferir a

ou reduzi-la,

sentença,

de 1/6

poderá

(um sexto)

a

2/3 (dois terços), justificando a sua decisão.
Art. 33 . Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos

cr~mes

previstos nesta Lei ,

sao permitidos,

além

dos previstos na Lei n O 9.034, de 3 de maio de 1995, mediante
autorização

judicial,

e

ouvido o representante do Ministério

Público, os seguintes procedimentos investigatórios:
I

-

infiltração de policiais em quadrilhas,

organizações ou bandos,

grupos,

com o objetivo de colher informações

sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas asso.
c~açoes;
II produtos,

a não-atuação policial sobre os portadores de

substâncias ou drogas ilícitas que entrem no terri-

tório brasileiro, dele saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em colaboração ou não com outros países,

identificar
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e responsabilizar

ma~or

número de integrantes de operações de

tráfico e distribuição , sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único . Na h i pótese do i nciso lI , a au t orizaçao será concedida , desde que :
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores;
11 - as autoridades competentes dos países de

or~gem

ou de trânsito ofereçam garantia contra a fuga dos suspeitos
ou de extravio dos produtos ,

substâncias ou drogas

ilícitas

transportadas.
Art.

34.

Para a persecuçao criminal e a adoção dos

procedimentos investigatórios previstos no art. 33, o Ministério Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade judicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I ca~s,

o acesso a dados , documentos e informações fis-

bancárias , patrimoniais e financeiras ;
11 - a colocação, sob vigilância , por período deter-

minado, de contas bancárias;
111 -

o acesso, por período determinado,

aos siste-

mas informatizados das instituições financeiras;
IV -

a

interceptação e a gravação das comunicações

telefônicas, por período determinado,
legislação pertinente e

observado o disposto na

no Capítulo 11 da Lei n O 9.034,

de

1995.
Parágrafo único. Nos deli t os de que trata esta Lei,
o flagrante estende-se a até 72 (setenta e duas) horas.
Art.

35. O juiz decidirá sobre requerimento de

pr~

são cautelar do indiciado , para a garantia da ordem pública,
ou para assegurar a aplicação da lei penal.

,
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Art. 36 . O usuário encontrado com pequena quantidade
de substância ou droga ilícita , ou que cause dependência físi ca ou psíquica,

destinada a

consumo pessoal

(art .

20) ,

ou o

agente do delito previsto no art. 19, se, em ambas as hipóteses, a prática não configurar concurso com os crimes previstos
nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, será conduzido à autoridade policial para prestar declarações.
§

cial em,

1 ° A declaração será tomada pela autoridade poli-

no máximo,

4

(quatro)

horas , a contar da chegada do

usuário à delegacia policial e, no mesmo período, examinada a
natureza e quantidade do produto ou substância.
§

2 ° Concluídos os procedimentos policiais,

,

o usua-

r10 será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer,
ou se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida
liberado.
§

3° Constitui falta disciplinar a desobediência por

parte da autoridade policial, quanto à liberação do usuário .

•

,

CAPITULO V
DA INSTRUÇAO CRIMINAL
Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em
juízo, dar-se-á vista ao Ministério Público para,

no prazo de

10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento;
,

requisitar as diligências que entender necessa-

11 -

111

-

oferecer denúncia,

arrolar até 5

(cinco)

tes-

temunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes;
IV -

deixar,

justificadamente, de propor ação penal

contra os agentes ou partícipes de delitos.

•
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§

1° Requerido o arquivamento do inquérito pelo r e -

presentante do Ministério Público , mediante fundamentação , o s
autos serão conclusos à autoridade j udiciári a .
2 ° A autoridade judiciária que discordar das ra -

§

zoes do representante do Ministério Público para o

arqu~vamen

to do inquérito fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça , mediante decisão fundamentada.
3 ° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denún-

§
c~a

ou designará outro membro do Min istério Público para apre-

sentá-la ou,

se entender incabível a

denúncia,

ratificará a

proposta de arquivamento, que, nesse caso , não poderá ser recusada pela autoridade judiciária .
Art.
e quatro)

38. Oferecida a denúncia, o

JU~Z,

em 24

(vinte

horas, ordenará a citação do acusado para responder

à acusaçao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contado da

data da juntada do mandato aos auto s ou da primeira publicação
do edital de citação , e designará dia e hora para o interroga-

•

tório, que se realizará dentro dos 3 0 (trinta) dias seguintes,
se o réu estiver solto , ou em 5 (cinco) dias , se preso .
§

ceções,

1 ° Na resposta , consistente de defesa prévia e ex-

o acusado poderá argüir preliminares e

as razões de defesa, oferecer documentos e

invocar todas

justificações , es-

pecificar as provas que pretende produzir e

arrolar testemu-

nhas .
§

2 ° As exceçoes serão processadas em apartado,

nos

termos dos arts . 95 a 113 do Código de Processo Penal .
§
JU~Z

3 ° Se a resposta não for apresentada no prazo,

o

nomeará defensor para oferecê -la em 10 (dez) dias, conce-

dendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação .

'.

.
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§

5

(cinco)

r~o

4 ° Apresentada a defesa , o

JU~Z

concederá prazo de

dias para manifestar-se o representante do Ministé-

Público e em igual prazo proferirá decisão.
§

5 ° Se entender imprescindível , o

JU~z

determinará

a realização de diligências, com prazo máximo de 10

(dez) di-

as.

•

§

6 ° Aplica-se o disposto na Lei n ° 9.271 , de 17 de

abril de 1996 , ao processo em que o acusado ,

citado pessoal-

mente ou por edital, ou intimado para qualquer ato processual,
deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art.

39.

Observado o disposto no art.

43 do Código

de Processo Penal, a denúncia também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ;
11 - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e
hora para a audiência de instrução e julgamento, e ordenará a
intimação do acusado , do Ministério Público e , se for o caso ,
do assistente.
Art .

41 .

Na

audiência

de

instrução

e

julgamento,

após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemu nhas, será dada a palavra , sucessivamente , ao representante do
Ministério Público e ao defensor do acusado, pelo prazo de 20
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por

ma~s

10

(dez),

a critério do juiz, que, em seguida , proferirá a sentença.
Parágrafo único.

Se não se sentir habilitado a

jul -

gar de imediato a causa, o juiz ordenará que os autos lhe seJam conclusos para , no prazo de 10 (dez) dias, proferir a sentença .

,

.
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Art.

42. O ]U1Z, observado o disposto no art . 77 do

Código Penal e as disposições contidas nesta Lei, poderá, ouvido o representante do Ministério Público, determinar a suspensão do processo, com a adoção de uma das medidas previstas
no art. 21 desta Lei.
§

•

1 ° O ]U1Z poderá determi nar, além de medidas pre-

vistas no art.
psicológico,

21,

ou

a

a sujeição do réu a
internação

em

tratamento médico ou

estabelecimento

clínico

ou

hospitalar adequado.
§

2° Negando-se o réu ao cumprimento de uma ou ma1S

das medidas previstas no art. 21 , ou ao tratamento recomendado,

submeter-se-á à pena privativa de liberdade,

cumulada ou

não com penas restritivas de direitos.
Art.

43. O réu condenado por infração dos arts . 14,

15, 16, 17 e 18 não poderá apelar sem recolher - se à prisão .
Art. 44. O juiz,
do

Ministério

Público

requerimento

(vinte e quatro)

no curso do inquérito policial

qüestro

ou

a

indisponibilidade

qualquer bem ou

valor

do

representante

ou da autoridade policial , ouvido o

Ministério Público em 24
tar,

a

que

do

horas,

pode decre-

ou da ação penal,
produto

de

constitua provei to

cr1me,

o seou

de

auferido pelo

agente com a prática dos crimes previstos nos arts.

14,

15,

16 , 17 e 18.
Parágrafo úni co . Incumbe ao acusado, durante a 1nstrução criminal,

ou ao interessado ,

em incidente específico,

provar a origem lícita dos bens, produtos , direitos e valores
referidos neste artigo.
Art . 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão suspensas , se a ação penal não

•
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for iniciada no prazo de 180

(cento e o i tenta ) dias ,

contado

da data do oferecimento da denúncia .
§

1 ° O pedido de restitui ção de bem ou valor nao

será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ao j u í zo do feito.
§

•

2 ° O juiz pode determinar a prática de atos neces -

sários à conservação do produto ou bens e a guarda de valores .
,

CAPITULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA
Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art.
qua~squer

lios ,

46.

Os

veículos ,

embarcações,

aeronaves

outros meios de transporte , os maquinismos,

e

utensí-

instrumentos e objetos de qualquer natureza , utilizados

para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia
judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma
de legislação específica.
§

1 ° Havendo possibilidade ou necessidade da utili-

zação de qualquer dos bens mencionados neste artigo , a autoridade

de polícia

judiciária poderá deles

fazer

uso,

sob

sua

responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante
autorização

judicial,

logo

após

a

ação penal, observado o disposto no
§

2 ° Feita a

instauração da
§

competente

4 ° deste artigo.

apreensão a que se refere o caput,

e

tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de
pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito de-

•
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verá , de imediato , requerer a o j u í z o compe t ente a intimaç ão d o
Ministério Público .
§

3 ° Intimado,

o Mini stéri o Público deverá requerer

ao juízo a conversão do numerário apreendido em moeda naC10nal,

se for o caso , a compensação dos cheques emitidos após a

instrução do inquérito , com cópias autênticas dos respectivos

•

tí tulos ,

e

o

depósito das

correspondentes quantias

em conta

judicial , juntando-se aos autos o recibo .
§

ma,

4 ° O Ministéri o Público , mediante petição autôno -

requererá ao

proceda à

juízo competente que ,

em caráter cautelar,

alienação dos bens apreendidos ,

excetuados aqueles

que a União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas
Senad,

indicar para serem colocados sob uso e

autoridade policial,

custódia da

de órgãos de i nteligência ou militares ,

envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráf i co e
uso indevidos de produtos , substânci as ou drogas i lícitas que
causem dependência física ou psíqui ca.
§

5 ° Excluídos os bens que se houver indicado para

os fins previstos nos §§ 1 ° e 4 °, o requerimento de alienação
deverá conter a relação de todos o s demais bens apreendidos,
com a descrição e a especificação de cada um deles , e informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram.
§

6°

Requerida a

alienação dos bens,

a

respectiva

petição será autuada em apartado , c u jos autos terão tramitação
autônoma em relação aos da ação penal principal.
§

7 ° Autuado o requerimento de alienação,

os autos

serão conclusos ao juiz que, verificada a presença de nexo de
instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para
a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso

•
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do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados , intimará a União,
tidrogas

o Ministério Público , a Secretaria Nacional An-

Senad e

o

interessado,

este,

se for

o

caso ,

por

edital com prazo de 5 (cinco) dias .
§

BO Feita a avaliação e dirimidas eventuais diver-

gências sobre o respectivo laudo,

o juiz, por sentença , homo-

logará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.
§

9° Realizado o leilão, e depositada em conta judi-

cial a quantia apurada,

a União será intimada a oferecer,

na

forma prevista em regulamento , caução equivalente àquele montante e os valores depositados nos termos do § 2°, em certificados de emissão do Tesouro Nacional,

com características

a

serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda .
§

10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas

nad solicitar à

Se-

Secretaria do Tesouro Nacional a emissão dos

certificados a que se refere o § 9 °.
§

11.

Feita a caução,

os valores da conta judicial

serao transferidos para a União, por depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas

Funad, apensando-se os autos da ali-

enação aos do processo principal .
§

12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos 1n-

terpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas -

Senad, poderá firmar convênio com os Esta-

dos, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção,
tes,

repressão e

o

tratamento de usuários ou dependen-

com vistas à liberação de equipamentos e de recursos por

ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de
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combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos,

substâncias ou drogas ilícitas ou que cau-

sem dependência física ou psíquica .
Art.

48 . Ao proferir a

sentença de mérito,

o

)uJ..z

decidirá sobre o perdimento do produto , bem ou valor apreendido,

seqüestrado ou declarado indisponível e

sobre o levanta-

mento da cauçao.
§

1 ° No caso de levantamento da cauçao, os certifi-

cados a que se refere o § 9° do art.

46 serão resgatados pelo

seu valor de face , e os recursos para o respectivo pagamento
providos pelo Fundo Nacional Antidrogas.
§

2 ° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar

dotação orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no

§

9 ° do art. 46.
§

3 ° No caso de perdimento,

em favor da União,

dos

bens e valores mencionados no art. 46, a Secretaria do Tesouro
Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.
§

mes

4 ° Os valores apreendidos em decorrência dos crJ..-

tipificados nesta Lei e

cautelar,

que nao foram objeto de

tutela

após decretado o seu perdimento em favor da União,

serão apropriados diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas .
§

5 ° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas -

Se,

nad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em carater cautelar , cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União.
§

6 ° A Secretaria Nacional Antidrogas - Senad poderá

firmar convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no

§

5 °.

•
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Seção II
Da Perda da Nacionalidade
,

Art. 49. E efeito da condenação perder o naturalizado,

condenado por infração aos arts.

14, 15, 16,

17 e

18 ,

a

julgado

a

nacionalidade brasileira.
Parágrafo

,

.

un.l.co.

o ]U.l.Z,

transitada

em

sentença condenatória, oficiará ao Ministro da Justiça para o
cancelamento da concessão da naturalização.
Art.

50. É passível de expulsão, na forma da legis-

lação específica, o estrangeiro que comete qualquer dos cr.l.mes
definidos nos arts.

14, 15, 16, 17 e 18,

tão logo cumprida a

condenação imposta, salvo se o interesse nacional recomendar a
expulsão imediata.

,

CAPITULO VII
DA COOPERAÇAO INTERNACIONAL
Art.

51.

Preservadas a

pública e os bons costumes,

soberania nacional,

o Governo brasileiro,

a

ordem

observadas

as disposições da Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e

às drogas que

causem dependência física ou psíquica de entorpecentes, prestará cooperação a outros países,

sem ônus ,

quando solicitado

a:

I - colaborar na produção de provas;
II - realizar exame de objetos e lugares;
III - prestar informação sobre pessoas e CO.l.sas;
IV - colher o depoimento de testemunhas;

-

-

-

-

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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v - prestar outras formas de colaboração permitidas
pela legislação em vigor.
§

1 ° A solicitação de que trata este artigo será di-

rigida ao Ministério da Justiça ,
Federal,

que a

remeterá,

quando

via Departamento de polícia
,

.

necessar~o,

à

apreciação do

Poder Judiciário para decidir a seu respeito , ou a encaminhará
à autoridade competente.
§

2 ° São requisitos da solicitação:

I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo da solicitação ;
III
no

pa~s

a descrição sumária do procedimento em curso

solicitante ;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V -

a

documentação indispensável ao esclarecimento

da solicitação, quando for o caso.
Art.
Lei,

52.

Para a

consecução dos

fins

fixados

nesta

será instituído e mantido sistema de comunicações apto a

facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações sobre o
tráfico de produtos,

substâncias e drogas ilícitas que causem

dependência física ou psíquica com órgãos congêneres de outros
,
pa~ses.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser
revistas judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente,
nistério Público.

do seu defensor ou do representante do Mi-

•

•
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Art.

54. Os me10S de divulgação manterão sob sigilo

os valores atribuídos a drogas e equipamentos apreendidos.
Art.

55.

Havendo a necessidade de reconhecimento do

acusado, as testemunhas dos crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser identificadas.
Art . 56.
vistos

nos arts.

O processo e
14,

15 ,

16 ,

o

17 ,

julgamento dos cr1mes pre18 e

19,

se caracterizado

ilícito transnacional , caberão à Justiça Federal.
,

.

Parágrafo un1CO.

Se

o

lugar em que

tiverem

sido

praticados for Município que não seja sede de vara da Justiça
Federal , o processo e o julgamento referidos no caput caberão
à
•

Justiça Estadual,

respectivo ,

com interveniência do Ministério Público

com recurso para o

Tribunal Regional

Federal da

circunscrição.
Art . 57. Esta Lei será regulamentada em 90

(noventa)

dias.
Art. 58. Esta Lei entra em v1gor na data de sua publicação .
Art .

59.

Ficam revogados a

Lei n O 6.368,

de 21 de

outubro de 1976, mantido o Sistema Nacional Antidrogas de que
trata o art.

3 ° daquela Lei, e o art . 1 ° da Lei n O 9.804, de

30 de junho de 1999 .
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

.t 1-

DE DEZEMBRO DE 2001.

..

LEI N2 10.409, DE 11 DE JANEIRO DE 2002.

Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização , o controle e a repressão à
produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
causem dependência física ou psíquica, assim
elencados pelo Ministério da Saúde, e dá
outras providências.

O

PRESIDENTE

DA

REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanCIOno a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.

} ll

(VETADO)

Art. 211 É dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras

com domicílio ou sede no País, colaborar na prevenção da produção, do tráfico ou uso indevidos de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ } ll A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar com os preceitos
desta Lei terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções, ou autorização de
funcionamento , pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e suas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, sob pena de
responsabilidade da autoridade concedente.
§ 22 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão estímulos

fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na prevenção da
produção, do tráfico e do uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência
física ou psíquica.
Art. 311 (VETADO)
Art. 4 É facultado à União celebrar convênios com os Estados, com o Distrito
Federal e com os Municípios, e com entidades públicas e privadas, além de organismos
Q
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estrangeiros, visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico
e ao uso indevido de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto aos recursos
financeiros e orçamentários, o disposto no art. 47.
Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos
três níveis de ensino.
Art. 5Q As autoridades sanitárias, judiciárias, policiais e alfandegárias organizarão e
manterão estatísticas, registros e demais informes das respectivas atividades relacionadas com a
prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta Lei, e remeterão, mensalmente,
à Secretaria Nacional Antidrogas . Senad e aos Conselhos Estaduais e Municipais de
Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Antidrogas . Conad elaborar relatórios
global e anuais e, anualmente, remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpecentes.
Q

,

Art. 6 E facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, ao Ministério Público,
aos órgãos de defesa do consumidor e às autoridades policiais requisitar às autoridades sanitárias a
realização de inspeção em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de
pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços médicos e farmacêuticos que
produzirem, venderem, comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 10 A autoridade requisitante pode designar técnico especializado para assistir à
inspeção ou comparecer pessoalmente à sua realização.

§ 20 No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas ou
estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam produtos, substâncias
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que
as contenham, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:
I - detenninar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas
suas instalações;
II - ordenar à autoridade sanitária designada em lei a urgente adoção das medidas
necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das substâncias ilícitas, drogas ou especialidades
farmacêuticas arrecadadas;
III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.
§ 3Q A alienação, em hasta pública, de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas Senad, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do Ministério Público.
Q

§ 4 O restante do produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública,
destruído pela autoridade sanitária, na presença das autoridades referidas no § 3
Q

•
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Q

Art. 7 Da licitação para alienação de drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde
ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.
Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades farmacêuticas ou
substâncias ilícitas, para comprovar a destinação declarada, estão sujeitos à inspeção da Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad e do Ministério Público.
CAPÍTULO II
DA PREVENÇÃO, DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO
Seção I
Da Prevenção e da Erradicação
Q

Art. 8 São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e
a exploração de todos os vegetais e substratos, alterados na condição original, dos quais possam ser
extraídos produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência fisica ou psíquica,
especificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde.
§ I O Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos
vegetais referidos no caput, em local predeterminado, exclusivamente para fins medicinais ou
científicos, sujeitos à fiscalização e à cassação da autorização, a qualquer tempo, pelo mesmo órgão
daquele Ministério que a tenha concedido, ou por outro de maior hierarquia.
Q

Q

§ 2 As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiais mediante
prévia autorização judicial, ouvido o Ministério Público e cientificada a Secretaria Nacional
Antidrogas . Senado
Q

§ 3 (VETADO)
Q

§ 4 A destruição de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência fisica ou psíquica será feita por incineração e somente pode ser realizada após
lavratura do auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local e a
apreensão de substâncias necessárias ao exame de corpo de delito.
Q

§ 5 Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, no
que couber, o disposto no Decreto n 2.661, de 8 de julho de 1998, dispensada a autorização prévia
do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
Q

Q

§ 6 A erradicação dos vegetais de que trata este artigo far-se-á com cautela, para não
causar ao meio ambiente dano além do necessário.
§ 7Q (VETADO)

§ 8Q (VETADO)
Q

Art. 9 É indispensável a licença prévia da autoridade sanitária para produzir, extrair,
fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar,
remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim,

Q
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produto, substância ou droga ilícita que cause dependência fisica ou psíquica, ou produto químico
destinado à sua preparação, observadas as demais exigências legais.
,

Parágrafo único. E dispensada a exigência prevista neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante prescrição médica, de acordo com os

preceitos legais e regulamentares;
II - (VETADO)
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou entidades das áreas de ensino, saúde,

justiça, militar e policial, ou de entidade social, religiosa, cultural, recreativa, desportiva,
beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas, dos serviços nacionais
profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições financeiras, dos clubes de serviço
e dos movimentos comunitários organizados adotarão, no âmbito de suas responsabilidades, todas
as medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas,
que causem dependência fisica ou psíquica.
§ 1Q As pessoas jurídicas e as instituições e entidades, públicas ou privadas,
implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência fisica ou psíquica em seus respectivos locais de trabalho,
incluindo campanhas e ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2Q São medidas de prevenção referidas no caput as que VIsem, entre outros
objetivos, os seguintes:
I - (VETADO)

II - incentivar atividades esportivas, artísticas e culturais;

III - promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e ética;

IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de apoio, orientação e
supervisão de professores e alunos;
V - manter nos hospitais atividades de recuperação de dependentes e de orientação
de seus familiares.
Seção II
Do Tratamento
Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, que
causem dependência fisica ou psíquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às
medidas previstas neste Capítulo e Seção.
Art. 12. (VETADO)
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§ 1 O tratamento do dependente ou do usuário será feito de forma multiprofissional
e, sempre que possível, com a assistência de sua família.
Q

Q

§ 2 Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem à redução dos
danos sociais e à saúde.
Q

§ 3 As empresas privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado
de trabalho, do dependente ou usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem
dependência fisica ou psíquica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber beneficios a serem
criados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Q

§ 4 OS estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou particulares, que
receberem dependentes ou usuários para tratamento, encaminharão ao Conselho Nacional
Antidrogas . Conad, até o dia 1O (dez) de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos no mês
anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela Organização
Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.
§ 5Q No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem judicial, será
feita comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente, se
esse o determinar.
Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad os óbitos decorrentes do uso de produto, substância ou droga ilícita.
CAPÍTULO III
(VETADO)
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO PENAL
Seção Única
Do procedimento comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos nesta Lei rege-

se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, do
Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.
Art. 28. (VETADO)

§ 1 Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da
autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade do
produto, da substância ou da droga ilícita, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa
idônea, escolhida, preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
Q

Q

§ 2 O perito que subscrever o laudo a que se refere o § I não ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo.
Q
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Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se

o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo
juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato e

justificará as razões que a levaram à classificação do delito, com indicação da quantidade e natureza
do produto, da substância ou da droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente.
Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os autos do inquérito policial serão
remetidos ao juízo competente, sem prejuízo da realização de diligências complementares
destinadas a esclarecer o fato.
Parágrafo único. As conclusões das diligências e os laudos serão juntados aos autos
até o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32. (VETADO)

§ 1° (VETADO)
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução da pena podem ainda decorrer de
acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de
organização criminosa, permitindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a apreensão do
produto, da substância ou da droga ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo,
contribuir para os interesses da Justiça.
§ 311 Se o oferecimento da denúncia tiver sido anterior à revelação, eficaz, dos
demais integrantes da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização do produto,
substância ou droga ilícita, o juiz, por proposta do representante do Ministério Público, ao proferir
a sentença, poderá deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
justificando a sua decisão.
Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta
Lei, são permitidos, além dos previstos na Lei nO 9.034, de 3 de maio de 1995, mediante
autorização judicial, e ouvido o representante do Ministério Público, os seguintes procedimentos
investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos, organizações ou bandos, com o
objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no âmbito dessas
associações;

11 - a não-atuação policial sobre os portadores de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em
colaboração ou não com outros países, identificar e responsabilizar maior número de integrantes de
operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

, .
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Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a autorização será concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou
de colaboradores;
11 - as autoridades competentes dos países de origem ou de trânsito ofereçam
garantia contra a fuga dos suspeitos ou de extravio dos produtos, substâncias ou drogas ilícitas
transportadas.
Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção dos procedimentos investigatórios
previstos no art. 33, o Ministério Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade
judicial, havendo indícios suficientes da prática criminosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, patrimoniais e
financeiras;
11 - a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
III - o acesso, por período determinado, aos sistemas informatizados das instituições
financeiras;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por período
determinado, observado o disposto na legislação pertinente e no Capítulo 11 da Lei nO 9.034, de
1995.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 35. (VETADO)

Art. 36. (VETADO)
CAPÍTULO V
- CRIMINAL
DA INSTRUÇAO
Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial em juízo, dar-se-á vista ao
Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento;
11 - requisitar as diligências que entender necessárias;
III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas
que entender pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penal contra os agentes ou partícipes
de delitos.

Q
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§ 1Q Requerido o arquivamento do inquérito pelo representante do Ministério
Público, mediante fundamentação, os autos serão conclusos à autoridade judiciária.

§ 2Q A autoridade judiciária que discordar das razões do representante do Ministério
Público para o arquivamento do inquérito fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça,
mediante decisão fundamentada.
Q

§ 3 O Procurador-Geral de Justiça oferecerá denúncia ou designará outro membro
do Ministério Público para apresentá-la ou, se entender incabível a denúncia, ratificará a proposta
de arquivamento, que, nesse caso, não poderá ser recusada pela autoridade judiciária.
Art. 38. Oferecida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a
citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data da juntada do mandato aos autos ou da primeira publicação do edital de citação, e designará
dia e hora para o interrogatório, que se realizará dentro dos 30 (trinta) dias seguintes, se o réu
estiver solto, ou em 5 (cinco) dias, se preso.

§ 1Q Na resposta, consistente de defesa prévia e exceções, o acusado poderá argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas que pretende produzir e arrolar testemunhas.
§ 2° As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do
Código de Processo Penal.
§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para
oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4 Apresentada a defesa, o juiz concederá prazo de 5 (cinco) dias para manifestarse o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá decisão.
Q

§ SO Se entender imprescindível , o juiz determinará a realização de diligências, com
prazo máximo de 10 (dez) dias.
§ 6° Aplica-se o disposto na Lei nO9.271, de 17 de abril de 1996, ao processo em que
o acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato processual, deixar de
comparecer sem motivo justificado.
Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo Penal, a denúncia
também será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para
o exercício da ação penal;

11 - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de
instrução e julgamento, e ordenará a intimação do acusado, do Ministério Público e, se for o caso,
do assistente.

r

Fl. 9 da Lei n

Q

10.409, de

11.1.2002.

Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério
Público e ao defensor do acusado, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por
mais 10 (dez), a critério do juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, o juiz
ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias, proferir a sentença.
Art. 42. (VETADO)

Art. 43. (VETADO)
Art. 44. (VETADO)
Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a instrução criminal, ou ao
interessado, em incidente específico, provar a origem lícita dos bens, produtos, direitos e valores
referidos neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão
suspensas, se a ação penal não for iniciada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
do oferecimento da denúncia.
§ 1 O pedido de restituição de bem ou valor não será conhecido sem o
comparecimento pessoal do acusado ao juízo do feito.
Q

Q

§ 2 O juiz pode determinar a prática de atos necessários à conservação do produto
ou bens e a guarda de valores.
CAPÍTULO VI
DOS EFEITOS DA SENTENÇA
Seção I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para
a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da
autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação
específica.
§ 1 Havendo possibilidade ou necessidade da utilização de qualquer dos bens
mencionados neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua
responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, logo após a
instauração da competente ação penal, observado o disposto no § 4 deste artigo.
Q

Q

§ 2° Feita a apreensão a que se refere o capllt, e tendo recaído sobre dinheiro ou
cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito deverá,
de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
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§ 311 Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do
numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos cheques emitidos após
a instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito das
correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 411 O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo
competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles
que a União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, indicar para serem
colocados sob uso e custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares,
envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevidos de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 511 Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos nos §§ 1II e 411 , o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e o
local onde se encontram.
§ 611 Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado,
cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.
§ 711 Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz que,
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua
prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos
bens relacionados, intimará a União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional Antidrogas Senad e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.
§ 811 Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o
juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.
§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada, a União
será intimada a oferecer, na forma prevista em regulamento, caução equivalente àquele montante e
os valores depositados nos termos do § 211 , em certificados de emissão do Tesouro Nacional, com
caracteristicas a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas . Senad solicitar à Secretaria do
Tesouro Nacional a emissão dos certificados a que se refere o § 911 •
§ 11. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos para a União, por
depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas . Funad, apensando-se os autos da alienação aos
do processo principal.
§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
Art. 47. A União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, poderá
finnar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção, repressão e o tratamento de usuários ou dependentes, com vistas à liberação de
equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de
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combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do
produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e sobre o levantamento
da caução.
§ 1° No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o § 9° do art.
46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para o respectivo pagamento providos pelo
Fundo Nacional Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o
pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores mencionados no
art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos
para caucioná-los.
§ 4° Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que
não foram objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão
apropriados diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas - Senad a alienação dos bens

apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União.
§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - Senad poderá firmar convênios de
cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 5°.
Seção 11
Da Perda da Nacionalidade
Art. 49. (VETADO)
Art. 50. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que
comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, tão logo cumprida a condenação
imposta, salvo se o interesse nacional recomendar a expulsão imediata.
CAPÍTULO VII
(VETADO)
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas judicialmente, a
qualquer tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu defensor ou do representante do
Ministério Público.
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Art. 54. (VETADO)
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as testemunhas dos
crimes de que trata esta Lei ocuparão sala onde não possam ser identificadas.
Art. 56. (VETADO)
Art. 57 . (VETADO)
Art. 58. (VETADO)
Art. 59. (VETADO)
Brasília, 11

de janeiro de 2002; 181 Q da Independência e 114Q da República.
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Brasília,

;2::2..- de março de 2002.

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício CN/N° 24, de 15 de fevereiro de 2002, tenho a honra
de comunicar a Vossa Excelência que designei os Senhores Deputados URSICINO
QUEIROZ, EULER RIBEIRO, POMPEO DE MATTOS e JAIRO CARNEIRO, para
integrarem a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei na 1.873 , de
1991, que "Dispõe sobre a prevenção, o tratamento , a fiscalização, o controle e a
repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica , assim elencados pelo Ministério da
Saúde, e dá outras providências".
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente ,

c.....:s.

10 NEVES
/

Excelentíssimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
DO. Presidente do Senado Federal
NESTA
Doc7gab.
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Brasília , '2::2 de março de 2002.

Senhor Deputado,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua designação para integrar
a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei nO 1.873, de 1991, que
"Dispõe sobre a prevenção , o tratamento , a fiscalização, o controle e a repressão à
produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde , e dá outras
providências" .
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente ,

Excelentíssimo Senhor
Deputado URSICINO QUEIROZ
Gabinete 762, Anexo IV
NESTA

II
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Brasília , rQ

r

de março de 2002.

Senhor Deputado,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua designação para integrar
a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei nO 1.873 , de 1991, que
"Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à
produção, ao uso e ao tráfico il íci tos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência física ou psíquica. assim elencados pelo Ministério da Saúde , e dá outras
providências" .
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente ,

Presidente

Excelentíssimo Senhor
Deputado EULER RIBEIRO
Gabinete 515 , Anexo IV
NESTA
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Brasília ,

~J-.

de março de 2002,

f enhor Deputado,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua designação para integrar
a Comissão v1ista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei nO 1.873, de 1991 , que
"Dispõe sob-e a prevenção, o tratamento , a fiscalização, o controle e a repressão à
produção , ai) uso e ao tràfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependêr : i.1 física ou psíquica , assim elencados pelo Ministério da Saúde, e dà outras
providên r iê s".
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente,

Presidente

Excelentíssimo Senhor
Deputado POMPEO DE MATTC 5
Gabinete 810, Anexo IV
NESTA

11 111 1111 1111111111
11
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Brasília ,

rJ.-f.

de março de 2002 .

•

Senhor Deputado,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua designação para integrar
a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei nO 1.873, de 1991, que
"Dispõe sobre a prevenção, o tratamento , a fiscalização, o controle e a repressão à
produção, ao uso e ao tràfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência física ou psíquica , assim elencados pelo Ministério da Saúde , e dà outras
providências" .
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente,

president'l

Excelentíssimo Senhor
Deputado JAIRO CARNEIRO
Gabinete 284, Anexo III
NESTA
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Imprensa Nacional

An. 4! É facultado à. União celebrar convênios com os
Estados. com o Distrito Federal e com os Municípios. e com entidades públicas c privadas. além de organismos estmngeiros. visando
à prevenção. ao tratamento. à fiscaJi7.ação. ao controle. à repressão ao
lrático e ao uso indevido de prod utos. substâncias ou drogas ilícitas.
observado. quanto aos recursos financeiros c orçarncntários. o disposto no an o 47.
Parágrafo único. Emre as medidas de prevenção inclui-se a
orientação escolar nos três níveis de ensino.
An. 5! As autoridades sanitárias, judiciárias. jX>liciais e
alfandegária\ organizarão e manterão estatíst.icas, registros e demais
infonnes dali respectivas atividades re lacionadas com a prevenção. a
fiscalização. o controle e a repressão de que lrata esta Lei. e re meterão, mensalmente. à. Secretaria Nacional AnLidrogas - Senad c
aos Conselhos Estaduai s e Municipais de Entorpccente~, o~ dados.
observaçõcs e sugestõcs peninentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional Anlidrogas
- Conad elaborar relatórios globaJ e anuais e. anualmente, rcmelêlos ao órgão internacional de controle de entorpecentes.
An. 6' É facultado à Secretaria Nacional Anlidrogas
Senado ao Ministério Público, aos órgãos de defesa do co nsumidor e
à~ autoridades policiais requisitar às autoridades sanitárias a rcali1..ação de inspeção em empresa" industriais e comerciais. eSlabclecimentos hospitalares. de pesquisa. de ensino. ou congêneres. assim
como nos serviços médicos e farmacêulicos que produzirem. ven derem, comprarem. consumirem. prescreverem ou fornecerem pr0dutos. substância.. ou drogas ilícitas que causem dependência física
ou psíquica.

CAPITULO 11
DA PREVENÇÃO. DA ERRADICAÇÃO E DO TRATAMENTO
Seção I
Da Prevenção e da Errau lclção
An. 8! São proibidos. em todo o território nacional. ()
plantio. a cu ltUrd. a co lhei ta e a exploração de todos o~ vegetais l'
subSLrntos. alterados na condição original. do~ quais pos!>. ..un :-.cr ex
lraídos produto:-.. ~ubslânc ias ou drogas ilícita!'. que cau ",c lll dependência física ou psíquica., especi ficados pelo órgão competcn te do
Mllli~t éno da Saúde.
§ P O Ministério da Saúde pode autoriLar o phmtio. ti
culturd e a col heita dos vegetais referidos no (·upw . em local pre
dctenninado. exclusivamente para fins medicinai ~ ou cic ntífi ('o~. :-.lI
jeitos à fiscali1..3Ção e à cassação da aUlOri/.ação. a qualquer tcmpo.
pelo mesmo ó rgão daquele Ministério que a tenha concedido. ou por
outro de maior hierdrquia.
~ 2! As plantaçõcs ilfcitas serão destruídas pela ... autoridades policiais mediante prévia 3uton7:lção judicial. OUVido () Mi nistério Público e cienLificada a Secretaria NaCional Antldrogas Senado

§ } ' (VETADO)

§ 4' A deslruição de produtos. subst!incia."i ou drogas ilicitas que causcm dependência física ou psíquica será feita por in
ciner.Jção e some nte pode ser rcaJizada ap(h lavrJtur:J do aulO de
levantamento das condi ções encon tradas. com a dclimita,·fto do local c
a apreensão de substâncias nece-",sárias ao exame de corpo de delito.

/

do Poder Legislativo
LEI N' 10.409, DE li DE JAN EI RO DE 2002
Dispõe sobre a prevenção. o tratamento. a
fiscalização. O controle e a rcpressão à pro.dução. ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos. substâncias ou droga.s ilícita~ que
causem dependênCia física ou psíqUica. as
si m elencados pelo Ministério da Saúde. c
dá oulms providências.
R EPÚBL I C~
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sal ,ano a seguinte Lei:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

PR ES IDE NTE

DA

§ I! A autoridade requisitante pode designar técnico especializado para assistir à inspeção ou comparecer pessoalmente à sua
realização.
§ 2! No caso de falência ou liquidação eXlr.Jjudicial da\;j
cmpresas ou estabelcc im e n to~ referidos neste anigo. ou de qualquer
outro em que existam produtos. substâncias ou drogas ilíci tas que causem dependência física ou psíquica. ou especialidades fannacêutic3!,;
que <.1." contenham. incumbe ao juízo perante o qual tramite o fcito :

I - detenninar. imediatamente à ciência da faJêncla ou
liqUidação. sejam lacrada, suas instalaçõc..;;
II - ordenar à autoridade san itina designada em lei a urgCnle adoção da~ medidas nece'\sária... ao recebimento e guarda. em
depósltu, da...; ~ ubstância:-. ilícitas. droga!'. ou cspec ialidade ~ farma cêutica .. arrccadadas:

111 - dar ciênCia ao órgão do
acompanhar o feito .

Mlm ~ l é rio

Público. par..!

An . I' (VETADO)
An. :!! É dever de todIDo as pessoa!'.. rísiciJS ou jurídicJ\
Jcionais ou estrangeiras com domicíl io ou sede no Paí~. colaborar na
rr\cnção da produção. do tráfico ou uso indevidos de produlo~ . suh . .
l nCli..l~ ou drogas ilícila~ que causem dependência fí~lca ou p:-.íquica.
§ I! A pcs!>.oa jurídica que. injustificadamentc. nepar-... (· a
)Iaborar com os precello:-, desta Lei terá imediatamcnlc ~uspen ...o . . OJ
Idcfcndos auxnio~ ou ... uhvcnçõcs. ou autorizaçJo de fun l' lonamcnlt .
da União. pelos Estadu ~ . pelo Distnto Federal e pelm Munlc lpl o . . . e
la ... autarquia.,. cmpreç,as públicas. soc iedade, de econOlllla nll ~ ta l'
mda~· õc",. soh pcna de re~ponsabilldadc da ;lUl oridadL' conCl'dcnl l'
~ ~ ! A União. os E"tado .... o DISlnl O i-=cdcral e (,... Mil '
IcíplO'" cnarão c: . . tímulos fiscai S e outros. dc<;(mado . . à ... pc ...... oa ... fi'
Ica . . L' Jurídica ... que colahorarem na prevenç:lo da prodU\~·ã o . do
..ifico c do u'"') (k produto .... subs tância ... ou drog.a . . díl.:II.I '" lfue cau ·
.:m depcndênl' ia rísic:t ou p~íqUlca .

An. 3' (VETADO)

§ )! A alienação. em haqa pública. de dro~a ~. especialidade ... farmacêuticas ou substância:-. ilícitas :-.crâ reall/.ada na prc~cn,'a de rcpresenlantes da Secretaria Naciomll Antidroga ... - Senado
do ... Conselho!>. Estaduai~ de Entorpccent e~ e do Ministério Público.
~

4! O re~tanle do produto não arrematado !-.Crá. ato con ·
IInuo ;1 ha:-.I<J pública. destruído pela autondadc ~an uãfla . na presença
da ... autondade, rcfenda:-. no ~ )! .
An 7! Da il cltaç'fto para allcnaç ão dl' dro~a, . espec l ~\
hdadl!'" lannaceullca.. ou ... uh ~ lãn c la.. . Ilíc lla~. ~6 podem panlClpar J'X.....
~o:t . . JlIfIlh r a ... reg ulafllll'lltc hahilltada . . na are.1 de ~a u dl' ou de pc.:....
qUI ... a Clcnl ífica que com pro\ em ;J dC ... tlll.IÇ:.iO hclla 4 "'l'f dada .11 '
produto a "'l' r arrematadu
Para!!r;Jlo únIL·o. O . . qUl! arrl' lIlatclll droga .... C"'I)cl' l ~tl ldad L' '''
ou . . uhq;·tncl;l . . ilícita .... para (,:nmpnl\'ar a dl':-.tmaç;-j{l
lkcJa rad4 . e . . t:.io "lIJl'IIO'" a lIl"'pc,',jn da SCl.'fe tan ;J N.ll'lonal Antldrn!!a ..
. S~nad c til) ~llll1 ... tálu Púhhco.
fanna c~ utl c l'

§ 5' Em ca,o de ser utilizada a queimada p~lr.J destruir "
plantação. ohservar-se-á. no que couber. o dl!ooJX)~ t ll no Dt."lTeto ll!
2.661. de 8 de julho de 1998. dispen sada a auton/aç:io pn:: vla do
órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Amhtentc - Sl~llama .

§ 6! A erradicação dos vegct:Hs de lJlIl! trata C... tL· arll!!O lar·
:-.c-á com cau tela. para não causar ao meio :.tlllhICll tl! d ~lOlI alem do
necessário.

§ 7' (VETADO)

§ R' (VETADO)
Art . 9! É ,"dispensável a lacem;;J prc\ 1.1 li.l :.1t1londadL
sanllária para produllr. extrair. fabn car. tran ... lorlll:tr. prl·par;tr. pO ...... UIr.
manter CIO dep6!>. ito. importar. cxponar. rccxponar. rcml'lc r. tr,tIl ...
portar. expor. oferecer. vender. comprar. trocar. cl'tkr ou .Idqulflr. par.1
qualquer fim. produto. suhstância ou drog.:1 ti Íl'1I:\ 'I\ll! l'a U"'L' dqx'lI
dêncla fbica ou psíqUIca. ou produto qUillllCO dc ... lln.ld \l 11 ~ l1a prl!
paração. ohse rvada ... a~ demai ~ eXI~ênl'la:-. I C~~lI'"
Parágrafo unl Co. É dl ~pc n ... ada a C\I !!l'nn,1 PI L'\ 1".1 IlC,Il'
anigo para:
I - a aqubi ção de medi camento.... lll l! dl:tnI L' prnLTI,aO 1lIr.:
di c.t. dl! acordo l:OI1l O ~ prt.'cc llo!- Icgal' e rcgul:iIlll'lllarc ....
11

(VETADO)

An 10 O... dln!!cntc~ de c ... tahckl·I IllL·nll" nu l'lltld .• dc ... (I.•·.
Ml!a ... de cn~lIlo . ... allde. Ju:-.lI,a. 111111101r l' poilnal, \lU de l·l1tHI .• ,'·
"'CX·IJI. relap lo ....I . cullur.li . renC..!II\a. dL· ... pOfll\.1 hl'lll't IU'IlIC L' rl·pl .
. . C' ntall\ :I' da mídia. da ... r Olllunllladl· ... tl'f.qX·utll'.I .... do ...... t'r\ 1 ~· tI . . lI.l
CIOIl; U '" p rnfi :-':-' I()nal tl.~llltl!~. da . . ~1"""(X· I,I\,JIl.·'" ;\" .... h·II(I.II .... , d .... . IIhtl
tUI,·(-X· . . financeira .... do ... l·luhc ... de "'L'r\I~' t l l d,,, IIH 1\ IIIIL'f1tl" u '
Illunllano . . nrganl/a<!o . . :loot:lr:-\o. nu :lIlIhll ll dt' ... 11.1 . . rc . . pon . . ,.hd l
t!adc .... II.oa, " . . Illcdld a ... ll l'(c ... :-.an.l '" .1 I'rC\l'Il\'.Lll .\tl Iratlnl. l' .111 11 '( '
dL' prt'Outo ....... uh . . túlH:la . . ou dro!!.I . . dI L· II.\ ... qUl' C:tIl"'CI1 1 lkpc ndL~ lll·1.1
fl ' lca 011 r . . ílJ UIl'ó1

2

Diário Oficial da União - Seção 1

/SSN /676-2339

§ I! As pessoas jurídicas e as instituiçôes e entidades.
públicas ou privadas. implementarão programas que assegurem a pre-

venção ao Lráfico e uso de produtos. substâncias ou

drog~'ii

ilícit..1,<; que

causem dependência física ou psíquica em seus respectivos locab de
trabalho. inclui ndo campanha'\ e açõc ~ preventivas dirigidas a run ( ionários c seus familiares .

§ 5' No caso de internação ou de InUamc:nto ambulatorial
por ordem judicial. será feita comunicação mcnsaJ do estado de saúde
e recuperação do paciente ao juízo competente, se esse o dctcnninar.
Art. 13. As in stituiçõcs hospitalares e ambulatoriais comunicarJ.o à Secretaria Nac ional Antidroga.~ - Senad os ó bitos deco rrentes do uso de produto, substância ou droga ilícita.

§ 2' São medidas de prevenção referidas no capul as que
visem. entre ouLTas objetivos. os segui ntes:

CAPtruLo m
(VETADO)

I - (VETADO) '
CAPtruLo IV
DO PROC EDIMENTO PENAL

11 - incenLivar atividades esponivas, artísticas c c ullurais;

IIJ - promover debates de questõcs ligadas à saúde, cidadan ia c 6tica;

Seção Única
Do procedimento comum

IV - manter nos estabelecimentos de ensino serviços de
apoio, orientação e supervisão de professores e alu nos:

Art. 27. O procedimento nelativo aos processos por crimes
definidos nesla Lei rege-se pelo disposto neste Capitulo, aplicando-se,
subsidiariamente, as disposiçõcs do Código Penal, do Código de
Processo Penal e da Lei de Execução Penal.

v -

manter nos hospitai s atividades de recuperação de

dependentes e de orientação de seus familiares.
Art. 28. (VETAOO)

Seção U
Do Tratamento
Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, subsLincias o u drogas ilícitas, que causem dependência física ou psíquica.
re lacionados pelo M inis~rio da Saúde. fica sujeito às medidas pre\·istas neste Capítulo e Scçio.
Art. 12. (VETAOO)

I - sejam conhecidos o itlncráno prováve l c
dos agentes do delito ou de I,;olabor.tdorc~.

§ 2' Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações
,e visem à red ução dos danos sociais e à saúde.

§ 3! As empresas privadas que desenvo lverem programas
de reinserção no mercado de trabalho, do dependente ou usuário de
produtos. substâncias ou drogas ilícitas, ou que causem dependência
física OU psíquica. encaminhados por órgão oficial, poderão receber
benefícios a serem criados pela União. Estados, DistnlO Federal e
M unicípios.

:.n. ()

I - O acesso a d3d o~. documento\ c
bancárias, patrimoniais e financcira'i ;

§ 4! Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos. pú b licos ou particulares. que receberem dependentes ou usuários para.
tr...t.tamcnto. e ncaminharão ao Conselho Nac ional Antidrogas - Conad, até O (1Ia la (dez) de cada mês. mapa estatístico dos casos
atendidos no mês an terior, com a indicação do código da doença.
segu ndo a classificação aprovada pela Organi7.ação Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.

CASA CIVIL DA PRESID~NCIA DA REPÚBLICA
Imp~ Nacional,

Art. 3 I. Findos os praJ'..DS previstos no ano 29. os autos do
inquérito polic ial serão remctido~ ao juízo competente. sem prejufw da
rcaJi7..ação de di l igênc i a~ complementares destinadas a esc larecer o fato.
Parágr...t. fo único. A~ co nclu sõc~ das diligênci a~ e os laudos
serão juntados aos autos até o d ia anterior ao designado para a
audiência de IOstrução e julgamento.

Art. 32. (VETADO)

http://wv.w.in.go.J.bl e-mail: In@in.gov.br
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§ 2! O sobrestame nto do proce~so ou il redução da pcna
podem aind:.l decorrer de acordo e ntre o Mim ~ I ~f1o Púhli co e o in dll:iado que. e spontaneamente. revelar a cXI\lênc i;\ de organi7.ação
LTilllino~a. pcrmitlOdo a pri \:io de um ou mai~ do~ ~e u \ IOt cgra nte ~,
nu a aprecn ..;jo do produto. da suh\tãnna ou da droga i l íCH~I . ou que.
de qualquer modo. ju .. lifil,:;HjO no acordo. cOlltnhulr para o .. intc res~,
da Ju ~tlça.

* ~! Se

SEÇÃO 1

!!anllaç:"lo ou hando. ou da locali/ alÇão do produ 10. \lIh,tâm: la ou
droga ilíCita. (I jlli/ . por PIl)p4., .. la dn rqm.:,ent~lIHl' do MIOI'I t: n o
púhlico. iJl) prnknr ,I \(,'IIIl'II,·a. podl'd di.·lxar dl' arlil·ar ;1 [ll'n.t. (lU
rl'du/i -la. lk I/() IUIH ,C'dO) ;1 ~3 tllP I' Icr,·o\). ju ... tdli.·ando .1 ... UiJ
dt.::CI ... ão.

II

In - o acesso, por periodo dctcrnllnado, aos sistem,
fornlati7.ados das in s tituiçc)c~ financeiras;
IV - a interceptação e a gravação da, co mum c <l~·úl.
por periodo detenninado. observado u dispo!olto na
lação pertinente e no Capitulo 11 da Lei n' 9.034. de 1995.
Icfônica~,

Parágrafo único. (VETADO)
Art. 35. (VETADO)
Art. 36. (VETAOO)
CAPITULO V
DA INSTR UÇÃO C RIMINAL

An. 37. Rccebidos o ... auto ... do inquento polirial em I
dar-se-á visUJ ao Mini stério Público para, no pralo de 10 (de /l
adotar uma das seguintes pro v i d ê n c ia~:
I - requerer o arqUivamento ;

11 - requi sitar a\ dil igênc ia ..

4111'

e ntender 1l{.·ce"'an;1

111 - oferecer denúncia, am>lar até:) (Cinco)
requerer as dcmais provas que e ntender pcnlOC:l1te~ :

te~ t elllul l

IV - deixar, justificadarncnl e, de propor aç:"lo penal
os agentes ou panícipcs de deli tos.
§ I! Requerido o arquivamc nt o do IIIqutnto pclo
scntantc do M ini sté ri o Públi CO. l11edl<U1te fund;lInenta~'ào, 0'
scrJo conclusm à autoridade Judi Ciária .

Art. 38. Ofcrccid:J a dcnuncl a. II JUI/ , em 2... (\ 11
qualro) hora!>. ordenará a clla,·ão do aCll 'adu para rc~po nd L'I ,I
sação, por cM:rito. no pra/Cl dI.' 10 ldo) dI ,I'. l·oll tauII d.1 (j,I '
juntad;:\ do mandato ao~ aulO.'o ou da prunL'lr;J puhlrl".I~·.-HI do e<l l)
Citação. c dc~rgnará dra e hor.\ para o Intl'rro~al \lnll" qUL· 'l' [C,I.
dcntro do ~ 30 Ilnnta) dia., ~e!! lIln1 C,. 't' \I rl·tI L',II\l"r ,,,ltll. 111 1
IClno») dl ~I ". ~ pre ~() .

§ I! Na resp<l\ tiJ. cnn"'lt'lltl' til' ddn.1
o ~1(·u~;:u.I {I p<xlera a rg ulr prcllllllnart'\

L'

111\\10..:. 11

pll"\ 1,1 l' t' \l

tod,l\

,I'

r.li.

dele,a. o !c rl'ccr doculllcnlO, t ' IU ... II CIl" .I,·ÚL·'. l''''pú'lll~ ,li .1' 1" \'\ ,
pretl'nde produl1r c arrolar le .. tl'lllun h;\,

*:!!
* 1!

A ... l'xl'e~·üc, ,er~1\1 rroct'\,ad .l' 1.'111 .lp,III.I.lI'
<.1(1 Códlp.o de !'fl lI.·C"\! 1'l'Il.iI

I"

dO\ ar1\ 95 a 11 1

;\11\ (fllllt'\

1\;bl icaç50 d e ato' normalivo!>
ISSN 1676-233 9

Ar! ,,~ I-m qualqueJ ra'l' da pcr,cl·u,·;-IO LTIIllIlI;t! relatIva
prl'\ 1'0111\ ne't.t I .cl. ';-10 pcrnHlldo:-. .. Iil'm d lh prn 1\10' n ...
1_1.'1 n- tJ"tL de ' tk m;lIolk 19<):' nll'lll;UlIl· aUl fl n/;h,,·;1t1 ttlllln dt. e
PU\ IJu I) Il'pr~"l'!IL1!lIÇ Ihl f>.11111\1LTHI PtJhli~ ·{\. 41' 'l':.: tJllJtl·' prtlL"l
dJIIIL'IlHh II1\C, II g.;lIl1rJ(I\

Se ;) rl·'J""k1 , t.1 n;-III 1.11 ,IP'l'''Çru.UI.I "" P',I/\
IHlIlIl·.Ir;i dckn'lIr p;lr;1 okrl'n:' \;r \'111 10 Id. I ,!I,I
'"l'·\:'''
\ 1,la dI " auftl' 11(\ atr\ lk 1l0Il1L·a,·,HI

M'\ U RíClO AUGUSTO COELH O
Coortl\. n.,dar-Geral de Produ,;ia Indu51rial

mlllll;I\·;}O de poliC iai' L'm qU;ldnlha, . ~nlp(l'. orp. ...
rll/;I\,;{Il'''' (Il! 1';ln([" ... ~'t )11l I ' "hll' II\O LiL- i.·olhl'r In l1 1fll l: I'·i)(.· ..... non'
11'· 1' .. .. 01.' ... Ib~11.1' 111·,1.'11\01\:1
11\1 dlllPltll Ik, ... ;!' a""III..·I.:\·{l(;:-.

\l."Il1eo) dlll'"

ISABEL CRISTINA ORRl1 DE AZEVEDO
Cr"."denadora de jom"i, Oficiai,
Rl:c' f'rofi" io nal n" 40S/m/ 70íDF

I

§ 3! O Procurador-Gc ral dc Ju stiça ofereccr:] denull l'
designará outro membro do MlIli .\tcrJo Púhlir o para aprescnl:l 1
se entcnder incabível a denúnCia , r...t.tifi cará a proposta de arq
mento. que. nc!>~ ca~o. não podcr.i ",cr rl'(,'u':Jd,1 pela ault lll
j udiciária.

IIlO'

11 ;, 11 :10· ..ltU;I\·;H) pnbCl;!l ,oha· o .. plln.ld\ln·, ,IL- pruduto\ .
'lIh"t;-mCl d' ou dlo!.! ..! ' Ilt (Il ,J , quI.' elllrL~fl1 no telTl1ono ora"tlclrl'. drk
... . 11;1111 ou II dL' Ir..Llhll~l1I. 1.'1.'111 ,I !1I1,lhdatk LiL' . em cobl)(Jf ... ,"..tI' ou 11.10
I" llIl Olllf(.
p.I: ... ~·...
Hklltill lilr l· rL"J'lln',lolll/ar 1lI;lIor nllllH:rll dI.'
11H ~'~ UHll"
Ik (IPl·r ......· loI..· ' Ik Ir.ljl~·11 1,: 1\I,tnhul,·.HI. 'elll prl'IIII/O d.t
;I,-;IP IWIl;!l l,.·,lhl\ d.

l

§ 2! A autoridade judiciária que dl ~cordar da... m/lll
representante do Ministério Públi co par;J o arqui\ ;J me ntn do IIH.p
fará remessa dos autos ao Prncumdor-Gcral (il' jU ~ IJ ,·:.l. Im'tI
decisão f undamcntada.

n nlcrCl'IIIICIlIO da dcnunna tl\\.:r 'Ido alllcnor à
rl'wla,·Jo. c fii.:a/. do, delTlJ I' 1Il1i.'grante\ da quadnlha. grupo, or-

A
: ARLOS ALBERTO GUIMARÃES BATISTA DA SILVA
.,
Diretor·Geral
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§ I' (VETADO )

DF

infonml~'õc~

11 - a colocação, sob vigilânc ia, por período deternl l
dc conta.~ bancárias;

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este anigo
podem ser duplicados pclo juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial.

Art. 30. A autoridade policial relatará su mariamente as
circ unstâncias do fato e justificará as razões que a levaram à cl ass ifi cação do dclito, com indicação da quantidade c nalUrcl..a do pr0duto, da substância ou da droga ilícita apreendidos. o local ou as
condiçõcs em que se desenvolveu a ação criminosa e as c ircuns t.mcias da prisão, a conduta . a qualificação c o~ antccedentes do
agente.

Idcnlll l

Art. 34. Para a pcn.ccução c nrOlna l e a adoção do
ccdimcntos investigatórios previ stos no ano
MIOI ~ téno Pu b
a autoridade poli c ial poderão requerer à autoridade j udicial . h ;l '
indícios suficientes da prátK'3 criminosa:

§ I! Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante
e estabelecimento da autoria e materialidade do delito. é suficiente o
laudo de constatação da natureza e quantidade do produto, da substância ou da droga ilícita, flITllado por perito oficial ou, na falta desse.
por pessoa idônea, escolhida. preferencialmente. entre as que tenham
habilitação técnica

Art. 29. O inquérito policial será concluído no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trint.)
dias. quando so llo.

;J

11 - as autoridades competentes do , pal ,e, de on~cl1l
trân!ol ito ofereçam garantia contra a luga d()~ ." U ~ I)C II O, ou dc n
dos produto!ol. substâncl<u' ou dmga!> ilícita!> Iran'ponada!>.

§ 2! O perito que suhscrever o laudo a que se refere o § I!
não fi cará impedido de partiCi par da elaboração do laudo definitivo .

§ I' O Irnlamento do dependeme ou do usuário será feito
de fonna mu ltiprofi ssio nal c. sempre que possível , com a assi stência
de sua famflia.
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1 - for manifestamente inepta. ou (aJlar-lhe
processual ou condiçã o para o exercíci o da ação penal;

pressupo~to

11 - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúnci a. o j ui z designará dia c hora
do
para a audiência de insuuçã o e julgamento. e ordenará a intimaçã o

acusado, do Ministério Público e, se for o caso. do assistente.

Art. 54. (VETAD O)
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Art. 42. (VETADO)
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An. 44. (VETADO)
Parágra fo único . lncumb e ao acusado , durante a instruçã o
criminal . ou ao interess ado. em incident e específi co, provar a origem
lícita dos bens. produto s, direitos e vaJores referido s neste artigo.
Art. 45 . As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de
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bens ou valores serão suspens as, se a ação penal não for iniciada
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úncia.
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§ I' O pedido de restituição de bem ou valor não será
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•

feito.

§ 2! O juiz pode detenni nar a prática de atos necessá rios à
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LEI N' 10.410, DE 11 DE JAN EIRO DE 2002
Cria e disciplin a a carreira de Espcciah:-'I.I
em Meio Amblen tc .
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