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DECRETO-LEI Nº 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:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa", de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO XI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
.......................................................................................................................................................
Descaminho (Nome jurídico com redação dada pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
13.008, de 26/6/2014)
I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho; (Inciso acrescido pela
Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou
fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou
de importação fraudulenta por parte de outrem; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.008, de
26/6/2014)
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de
documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
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§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer
forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido
em residências. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em
transporte aéreo, marítimo ou fluvial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 4.729, de 14/7/1965, e
com redação dada pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
Contrabando (Nome jurídico acrescido pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
§ 1º Incorre na mesma pena quem:
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro,
análise ou autorização de órgão público competente;
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria
proibida pela lei brasileira;
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer
forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido
em residências.
§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em
transporte aéreo, marítimo ou fluvial. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.008, de 26/6/2014)
Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência
Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta
pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade
paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa além da pena correspondente
à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar,
em razão da vantagem oferecida.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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RESOLUÇÃO Nº 46, DE 28 DE AGOSTO DE 2009
Proíbe a comercialização, a importação e a
propaganda
de
quaisquer
dispositivos
eletrônicos para fumar, conhecidos como
cigarro eletrônico.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº
3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art.
54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria Nº 354 da ANVISA, de
11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em
25 de agosto de 2009, e
Considerando a Lei Nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, especialmente os arts 6º e
8º, § 1º, inciso X, que conferem à ANVISA a finalidade institucional de promover a proteção
da saúde da população, com a competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os
produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, inclusive cigarros, cigarrilhas,
charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco;
Considerando a Lei Nº 6.437 de 20 de agosto de 1977, que configura as infrações
à legislação sanitária federal e estabelece as respectivas sanções;
Considerando a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, promulgada através
do Decreto 5.658 de 02 de janeiro de 2006; considerando a inexistência de dados científicos
que comprovem a eficiência, a eficácia e a segurança no uso e manuseio de quaisquer
dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico, em face da
incidência do Princípio da Precaução,adota a seguinte Resolução e eu, Diretor Presidente
Substituto, determino sua publicação:
Art. 1º Fica proibida a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer
dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigaretes, eciggy, ecigar, entre outros, especialmente os que aleguem substituição de cigarro, cigarrilha,
charuto, cachimbo e similares no hábito de fumar ou objetivem alternativa no tratamento do
tabagismo.
Parágrafo único. Estão incluídos na proibição que trata o caput deste artigo
quaisquer acessórios e refis destinados ao uso em qualquer dispositivo eletrônico para fumar.
Art. 2º A admissibilidade pela ANVISA do peticionamento do Registro dos
Dados Cadastrais de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, especialmente os destinados
ao tratamento do tabagismo ou à substituição de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e
similares no hábito de fumar, dependerá da apresentação de estudos toxicológicos e testes
científicos específicos que comprovem as finalidades alegadas.
§ 1º O estudo toxicológico e os testes mencionados no caput deste artigo devem
ser conduzidos em conformidade com protocolose métodos científicos internacionalmente
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reconhecidos e aceitos, acompanhados da avaliação de risco de agravo à saúde do usuário e a
comprovação da não contaminação do ambiente com compostos tóxicos.
§ 2º Todos os resultados dos estudos toxicológicos e dos testes mencionados no
caput deste artigo estarão sujeitos à análise técnica e aprovação pela ANVISA.
§ 3º Ainda que obtido o Registro de que trata o caput do art. 2º fica proibida a
venda, fornecimento, ainda que gratuitamente, ministração ou entrega, de qualquer forma, à
criança ou adolescente, de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar.
Art. 3º A infração do disposto nesta Resolução sujeitará os responsáveis às
sanções previstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977.
Art.4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

