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RESUMO 

Este estudo cientifico consiste em vislumbra a cerca do que Muito se tern 
discutido a cerca do instituto jur id ico da desapropriacao, tema cuja atual idade e 
relevancia tern atraido a atengao nao apenas de juristas, como tambem de 
tantos quantos desejam, mesmo que de maneira perfunctoria, melhor 
compreender a realidade fundiaria brasi leira.pode-se faci lmente expl ica tal 
interesse, seja em razao do enfoque que hodiernamente e dado a propriedade, 
a qual segundo preceitua o art. 5°, inciso XXII I , da Constituigao Federal. 
Devera atender a sua fungao social, seja, ainda, em razao da pungente 
necessidade de melhor distribuigao de terras em nosso, pais, garantido-se, a 
urn so tempo, o uso adequado do solo, o assentamento de milhares de famfl ia 
desprovidas de terras e a consequente redugao da miseria, em parte a 
existencia de latifundio absolutamente improdut ivos ou cuja produgao revela-se 
aquem do esperado. Por isso, a Constituigao Federal em seu art.243 e lei 
8257/91 e decreto 577/91 chama a atengao para urn novo tipo de 
desapropriagao, a confiscatoria que sao uma das formas de intervengao do 
Estado no Direito de Propriedade, expropriando o imovel objeto de plantagoes 
de culturas psicotropicas, sem nada pagar. 0 presente artigo, visa comparar as 
diversas formas de desapropriagoes, definir a natureza jur idica das 
desapropriagoes de glebas que cultivam essas especies, definir a f inal idade da 
expropriagao, explicar o que se entende por plantas psicotropicas e os 
procedimentos desapropriatorios legais. 

Palavra-chave: confisco, drogas transcendencia penal. 



ABSTRACT 

This scientific study it consists of gl impses it about what Much has been argued 
about the legal institute of the dispossession, subject the whose present t ime 
and relevance have attracted the attention not only of jurists, as well as of as 
much how many they desire, exactly that in perfunctoria way, more good to 
understand the agrarian reality brasil ian. To be easily it explains such interest, 
either in reason of the approach that hodiernament is given to the property, 
which second preceitua art. 5°, interpolated proposit ion XXIII , of the Federal 
Constitut ion. It will have to take care of to its social funct ion, either, still, in 
reason of pungente necessity of better land distribution in ours, country, 
guaranteed, to one only time, the adequate use of the ground, the nesting of 
thousands of family unprovided of lands and the consequent reduction of the 
misery, in part to the absolutely unproductive existence of large state or whose 
production revela on this side of the waited one. Therefore, the Federal 
Constitut ion in its art.243 and 8257/91 law and decree 577/91 calls the attention 
for a new type of dispossession, the confiscatories that are one of the forms of 
intervention of the State in the Right of Property, expropriating the immovable 
object of plantations of psicotropicas cultures, without nothing to pay. The 
present article, aims at to compare the diverse forms of dispossessions, to 
define the legal nature of the soil d ispossessions that cultivate these species, to 
define the purpose of the expropriat ion, to explain what it understands for 
psicotropicas plants and the legal desapropriatorios procedures. 

Words-keys: I confiscate, drugs criminal transcendencia. 
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INTRODUQAO 

O problema fundiario brasileiro, aqui entendido como a inadequada 

distribuicao das terras rurais, implica em preocupantes indicadores socio-

economicos e confunde-se com os antecedentes (1500-1822) da lenta formacao do 

Estado Brasileiro, originado de uma colonizacao de exploragao, por isso mesmo 

descompromissada com a constituigao de uma sociedade marcada pelos valores 

eticos da justiga social. 

O resultado e que, depois dos quinhentos anos da chegada de Pedro 

Alvares Cabral, a situagao no campo esta longe do razoavel, para urn pais com as 

caracteristicas do Brasil, que se traduz por uma seria contradigao: uma enorme 

extensao territorial, quase toda vocacionada para a agricultura e para a pecuaria, 

mas, uma populagao majoritariamente pobre. 

Inumeros autores abordaram o assunto, na condigao de nao-juristas, 

dentre os quais se destacam: Caio Prado Jr. (a questao agraria no Brasil) Gilberto 

Freire (Casa Grande & Senzala), Alberto Passos Guimaraes (quatro seculos de 

latifundio) Raymundo Faoro (Os donos do poder), Alfredo Bosi (Dialetica da 

colonizagao), Vitor Nunes Leal (coronelismo enxada e voto) e Jose Antonio Tobias 

(Historia das ideias no Brasil). 

A literatura juridica tambem nao ficou alheia e, especialmente nas 

ultimas decadas, tern dado notavel contribuigao, pesquisando as origens do 

problema e apontando solugoes atraves de inumeros jus-agraristas. Dentre os quais 

se destacam: Edilson Pereira Nobre Jr.(desapropriagao para fins da reforma 

agraria), Jose Carlos de Moreira Sales( A desapropriagao a luz doutrina e 
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jurisprudencia) Kiyoshi Harada(desapropriacao doutrina e pratica), Lair da Silva 

Loureiro Filho (desapropriacao a lei nos tribunals). 

A historia revela periodos em que o Poder Publico, embora 

timidamente, procurou corrigir os rumos atraves da via legislativa. A essa proposito 

pode-se mencionar a Lei 601, de 18 setembro 1850 (tambem denominada Lei de 

Terras), a Lei 4.504, de 30 novembro 1964 (conhecida por Estatuto da Terra) e a 

Constituigao Federal de 05/outubro/1988. 

Este o ponto a partir do qual se desenvolvera o presente estudo 

levanta-se, aqui, urn questionamento acerca da afetividade desta prerrogativa 

constitucionalmente prevista e concedida a desapropriagao nas quais localizem 

cultivos de plantas psicotropicas em desfavor do agente real plantador. Na tentativa 

de oferecer resposta ao questionamento levantado, iniciar-se-a este trabalho de 

pesquisa. 

Portanto, sera utilizado na elaboragao deste trabalho o metodo 

historico evolutivo, com a finalidade em analisar as raizes do problema proposto, 

como tambem o metodo exegetico-juridico, fundado na leitura e interpretagao da 

legislagao patria e de obras referentes ao tema. 

Logo no primeiro capitulo, abordar-se-a as diversas especies de 

desapropriagao, seu conceito e o processo de evolugao historico presente neste 

trabalho. Encontra-se uma especie inedita, que nao se verificava nas Constituigoes 

anteriores a 1988. A desapropriagao das glebas nas quais se localizem culturas 

ilegais de plantas psicotropicas. A curiosidade desse instituto e que, diferentemente 

das demais especies de desapropriagoes, esta nao e indenizavel, surgindo diversas 

discussoes sobre a sua natureza juridica. 
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Esse e urn tema de poucos pronunciamentos doutrinarios, mas que 

tern se consolidado na jurisprudencia dos Tribunais, principalmente no Tribunal 

Regional Federa (TRF da 5° Regiao), onde possui jurisdigao na area conhecida 

como ciclo da maconha. 

Num segundo momento, em capitulo posterior delimitar-se-a em uma 

analise comparativa entre a expropriagao e a desapropriagao de glebas que cultivam 

ilegalmente plantas psicotropicas encontra-se presente na Constituigao de 1988 no 

art. 243, que possui regulamentagao na Lei 8.257 de 26 de novembro de 1991 e no 

Decreto 577, de 24 de junho de 1991. Em tal momento procurar-se-a esclarecer a 

vontade na nossa legislagao o significado e abrangencia dos elementos que constitui 

a dicgao do artigo constitucional em comento. 

No terceiro e ultimo capitulo deste trabalho, a analise do artigo 243 

da Constituigao Federal de 1988, bem como a lei do decreto supracitados, revela 

encontrar a existencia de pontos interessantes dentre os quais, a destinagao que 

deve ser dado ao imovel, objeto da desapropriagao, e a definigao legal do que a 

vem a ser tais plantas ditas psicotropicas. 

O inquerito e o processo judicial sao fases que compoem o 

procedimento expropriatorio, que culminara na desapropriagao do imovel de cultura 

ilegal. E ao adentrarmos nesse assunto, teremos urn claro conhecimento sobre as 

peculiaridades dessa nova especie de desapropriagao. 
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CAPITULO 1 DESAPROPRIAQAO 

Etimologicamente, desapropriagao equivale ao ato de privar , tirar ou 

fazer perder a propriedade. 

Contudo, no ambito do direito administrative a desapropriagao e a 

forma de intervengao do Estado na propriedade, atraves da qual o poder publico 

adquire originalmente urn bem sob o dominio de outrem. 

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro ( 2005.p 314), em direito 

administrativo, define desapropriagao como sendo: 

O procedimento administrativo pelo qual o poder publico ou seus delegados, 
mediante previa declaragao de necessidade publica, utilidade publica ou 
interesse social, impoe ao proprietario a perda de um bem, substituindo-o 
em seu patrimonio por justa indenizagao. 

Por sua vez, Doutor Professor Kyioshi Harada (2002. p. 35.), 
compreende a desapropriagao: 

(...) como um instituto de direito publico consistente na retirada da 
propriedade privada pelo Poder Publico ou seu delegado, por necessidade 
ou utilidade publica, ou interesse social, mediante o pagamento previo da 
justa indenizagao em dinheiro (art. 5°, XXIV, da CF), por interesse social 
para fins de reforma agraria (art. 184, da CF), por contrariedade ao Piano 
Diretor da cidade (art. 182, §4°, III, da CF), mediante previo pagamento do 
justo prego em titulos da divida publica, com clausula de preservagao de 
seu valor real, e por uso nocivo da propriedade, hipotese em que nao 
havera indenizagao de qualquer especie (art. 243, da CF) 

Hely Lopes Meirelles (2005 e p.561) conceitua desapropriagao como: 

A transferencia compulsoria da propriedade particular para o poder publico 
ou seus delegados, por utilidade ou necessidade publica, ou ainda por 
interesse social mediante previa e justa indenizagao em dinheiro (CF, art. 
5, XXIV), salvo as excecoes constitucionais de pagamentos em titulos da 
divida publica de emissao previamente aprovada pelo Senado Federal, no 
caso de area urbana nao edificada ou nao utilizada (CF, art. 182, paragrafo 
4, III) e de pagamento em titulo da divida agraria, no caso de reforma 
agraria por interesse social (CF, art. 184). 
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Importe esclarecer que essa conceituacao abrange todas as 

modalidades de desapropriagao, No entender do autor, representa um moderno e 

eficaz instrumento a favor do Estado para realizar o bem comum, preservando o 

meio ambiente, removendo obstaculos para a realizagao de obras e servigos 

publicos alem de promover a justiga social com a distribuigao de bens 

inadequadamente utilizados pelo particular. E nesse ultimo contexto, que situa-se 

desapropriagao como instrumento de reforma agraria. 

Nao ha grandes divergencias sobre o conceito de desapropriagao, a 

qual, diga-se desde logo, pode incidir sobre bens moveis e imoveis. 

1.1 Antecedente historico do processo de desapropriagao 

Na historia da desapropriagao, modalidade interventiva de direito 

publico e uma das garantias constitucionais do direito de propriedade, nao 

compactuam da mesma opiniao os doutrinadores quando o objeto sob analise e a 

existencia desta figura juridica entre os povos mais remotos e ate mesmo entre os 

gregos e os romanos. 

Os antigos nao tinham conhecimento sobre a expropriagao, eis que 

quando a res se tornava necessaria ao uso publico, as autoridades administrativas 

se valiam do confisco. No Oriente, por exemplo, era suficiente que o monarca 

levantasse a voz para que toda a propriedade fosse confiscada. 

Entre os gregos, porem, a doutrina majoritaria salienta que o instituto 

ja era conhecida, em razao do despeito que todos tinham pelo de que a propriedade 

privada. A maior prova disso foi a descoberta de inscrigoes na llha de Eubreia, onde 

contatou-se que havia apropriagoes de terras vizinhas (vitais para a executabilidade 
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de obras do governo), mediante previo pagamento de valor pecuniario, estabelecido 

como meio de ressarcir o dono da propriedade. 

Segundo Jose Cretella Jr (2002, p. 481): 

Nao ha que falar em desapropriagao no direito romano, pois neste o direito 
de propriedade era quase absoluto, inconciliavel com a ideia de 
expropriagao. Na Idade Media a teoria do dominio eminente fundamentava 
o direito do soberano de neutralizar qualquer resistencia do particular 
compelido a entrega de seus bens, passando-os da propriedade privada 
para o Estado, sem os requisitos da previalidade e indenizagao. 

1.2 A Revolugao Francesa e a Desapropriagao 

O instituto desapropriagao mostrou-se uma reagao ao estado de 

inseguranga que cercara a propriedade individual sob a prepotencia dos senhores 

feudais e do absolutismo monarquico. 

Por isso, a Constituigao de 1791 mencionou apenas a necessidade 

publica como motivo da desapropriagao, pois nem tudo o que e util e necessario... 

No processo evolutive a lei francesa de 1841, a causa da 

desapropriagao passou a ser a utilidade publica, nao mais a necessidade publica 

como proclamado pelo Art. 17 da Carta de 1791. O bem comum passou a ser 

suficiente para autorizar a desapropriagao, porque tal utilidade esta compreendida 

no conceito de interesse publico. 

Juntamente ao lado da tributagao, e um dos maiores instrumento de 

que o poder publico dispoe para efetivar a reforma agraria, inicialmente a previsao 

nao contemplava a desapropriagao com finalidade especifica para reforma agraria. 

Somente com a evolugao do instituto e que surgiu tal instrumento de melhor 

distribuigao de terras aqueles que possui vocagao para nela trabalhar. 
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1.3 A Desapropriagao no Brasil 

No caso brasileiro, antes da primeira Constituigao do Imperial de 1824, 

nao existia qualquer alusao legislativa em relagao a desapropriagao. Antes da 

Constituigao Imperial, vigoravam em terras brasileiras as Ordenagoes do Reino, ou 

Ordenagoes Filipinas, publicadas por Felipe II, da Espanha, e Felipe I, de Portugal, 

no ano de 1603, nestas o soberano gozava de plenos poderes, ja que Ihe era 

concedida a faculdade de se apoderar dos bens de seus suditos. 

A Constituigao do Imperio, de 1824, bem refletindo o espirito 

predominante na epoca, seguiu os mesmos principios garantidores da propriedade, 

apesar de ter excluido do texto constitucional o carater de sacralidade da 

propriedade. 

Duas fases constituiam o processo de desapropriagao, quais sejam: a 

avaliagao da necessidade publica que se dava via pedido do Procurador-Geral da 

Fazenda ao Magistrado do domicilio do proprietario, e com a audiencia deste. 

Passada a fase de verificagao da utilidade ou necessidade publica (feita via ato 

legislative), era preciso que fosse feito o computo do ressarcimento pecuniario por 

arbitramento. Os arbitros eram nomeados pelo Procurador da Fazenda Publica e 

pelo dono da propriedade. 

Instituto da desapropriagao existe no ordenamento positivo brasileiro 

desde de 1821 quando o principe regente Dom Pedro I baixou ato proibindo tomar-

se qualquer coisa de alguem contra sua vontade e sem indenizagao. 

1.4 Na Constituigao Imperial de 1824 

Garantia o pleno direito de propriedade em ressalvada a hipotese do 

bem publico, exigir o uso e o emprego da propriedade do cidadao, quando entao 
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haveria previa indenizagao de seu valor. Entretanto, a Constituigao de 1824 manteve 

a Lei n.°. 422, de 1826 a lei ordinaria a definigao dos casos de desapropriagao, o 

que foi feito pela. Referida lei especificou as situagoes de necessidade e utilidade 

publica, "mantidas em tod as as Constituiqoes posteriores". 

1. 5 Na Constituigao Republicana de 1891 

Nao houve alteragao significativa nesses principios. Pelo contrario, 

utilizou-se das regras ainda no imperio atraves do decreto n 1.012, 26 de agosto de 

1903 (ja no periodo republicano) ficou determinada a aplicagao do regimento n 

816,1855 que regulava o assunto. 

1 .6Na Constituigao 1934 

Nessa carta ficou previsto a desapropriagao por necessidade ou 

utilidade publica mediante previa e justa indenizagao paga ao proprietario. Por seu 

turno, garantiu o direito de propriedade, conquanto nao exercido contra o interesse 

social ou coletivo. 

Observam-se duas particularidades insitas nessa Carta Constitucional: 

a exclusao da expressao "em toda a sua plenitude" contida nos textos das 

constituigoes antecessora, e a exigencia expressa de indenizagao justa (artigo 113, 

item 17). 
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1.7 Na Constituigao de 1937 

O poder Legislativo Federal retirou dos Estados a competencia para 

legislar sobre a desapropriagao, deixando para a Uniao, surgindo o decreto-lei n. 

3.365, de 21 de junho de 1941, que dispunha sobre a desapropriagao por utilidade 

publica. Contudo, na Constituigao de 1937, em seu artigo 122, item 14, a expressao 

justa restou excluida. Por fim, com a edigao do Decreto-lei n.°. 3.365de 21.06.1941 

ocorreu a unificagao das expressoes utilidade publica e necessidade publica, 

referidas no artigo 590 do Codigo Civil de 19161 e na propria Constituigao de 1937, 

em utilidade publica. 

1.8 Na Constituigao Federal de 1946 

No que pertine a indenizagao decorrente de desapropriagao, esta 

passou a ser exigida, simultaneamente, de modo previo, justo e em dinheiro. Com 

respaldo no contexto politico da epoca, seu artigo 147 previa a justa distribuigao da 

propriedade em consonancia com a ideia de supremacia do interesse social. Nessa 

Constituigao formalizou-se a denominada desapropriagao por interesse social sob a 

inspiragao do principio da fungao social da propriedade, ainda que em seu texto nao 

se encontrasse tal nomenclatura. Nesse aspecto bem atesta Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro (2005ep.317) : 

Pela Emenda Constitucional n°. 10, de 9-11-64, foi instituida outra 
modalidade de desapropriagao por interesse social, que visava 
especificamente a reforma agraria, permitindo-se que a indenizagao fosse 
feita em titulos da divida publica quando se tratasse de latifiindio como tal 
definidos em lei, excetuadas as benfeitorias uteis e necessarias, que 
seriam pagas em dinheiro. 
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Nesse mesmo proposito, Helio Roberto Novoa da Costa declara: (2000 

e p 25.): 

Marco no estudo do Direito Agrario, a Emenda Constitucional n° 10 
reconheceu oficialmente a autonomia da disciplina (art. 1°). "Desde entao, 
o novel ramo do direito, incluido na alinea a, inciso XV, do art. 5° do texto 
constitucional, disciplinou as relacoes emergentes da atividade rural, com 
base na fungao social da terra". 

1.9 A Emenda Constitucional n. 10/64 

Nesta surge a desapropriagao da propriedade territorial rural para fins 

de reforma agraria, este instituto aos moldes da desapropriagao por interesse social 

podia ser feito mediante o pagamento de indenizagao previa atraves de titulos da 

divida publica, ao inves de dinheiro. 

A emenda constitucional n 01/69 por sua vez, manteve tal modalidade 

de desapropriagao, retirando apenas a palavra como medida facilitadora ao governo 

para promover a desapropriagao. 

1.10 Na Constituigao de 1988 

Ao tratar da desapropriagao para fins de reforma agraria a constituigao 

estabeleceu a competencia da uniao para promove-la, mediante previa e justa 

indenizagao em titulos da divida agraria, assunto encontra-se regulado pela lei 8629, 

de 25 de fevereiro de 1993, e pela Lei Complementar n. 76, de julho de 1993. 

A primeira trata da regulamentagao dos dispositivos constitucionais 

relativo a reforma agraria e a segunda dispoe sobre o procedimento contrario 
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especial para o processo de desapropriagao de imovel rural para fins de reforma 

agraria. 

Como reza Joao Bosco Medeiros de Sousa estabelece que: (1994, p. 

62/63): 

Segundo a Constituigao Federal no seu Art. 184. "Compete a Uniao 
desapropriar por interesse social, para fins de reforma agraria, o imovel 
rural que nao esteja cumprindo sua fungao social, mediante previa e justa 
indenizagao em titulos da divida agraria, com clausula de preservagao do 
valor real, resgataveis no prazo de ate vinte anos, a partir do segundo ano 
de sua emissao, e cuja utilizagao sera definida em lei." Anteriormente, 
havia escrito que "(...) a fungao social ha de ser entendida como emanagao 
do Estado de Direito e resultante do equilibrio entre direitos e obrigagoes 
do cidadao individualmente considerado. Projetado esse equilibrio sobre a 
coletividade, sob a egide do Estado de Direito, resulta dai a chamada 
fungao social, que, partindo dos interesses individuais, atinge os coletivos, 
sem que haja, em qualquer sentido, atentado os direitos individuais 
assegurados pela Constituigao Federal. £ exatamente sob esse prisma que 
deve ser estudada a fungao social da terra, como fundamento do direito 
agrario brasileiro. Afinal, nao fora a busca dessa fungao social, o direito 
agrario nao teria sentido". 

Acrescenta-se que no texto da Lei Maior ha previsao de 

desapropriagao sem indenizagao, o que, segundo alguns autores, corresponde a um 

verdadeiro confisco, incidente sobre areas onde se cultivem plantas psicotropicas 

legalmente proibidas (artigo 243, caput.), sem prejuizo das outras sangoes previstas 

em lei. 

Assim, pode-se concluir que desapropriagao e o procedimento 

administrativo preparatorio do judicial, por meio do qual o Poder Publico ou seus 

delegados, compulsoriamente, pretendem despejar alguem do seu direito de 

propriedade a fim de adquiri-lo, mediante indenizagao previa, justa, em geral em 

dinheiro ou excepcionalmente em titulos da divida publicas, fundado em interesse 

publico, necessidade publica, interesse social, e para fins de reforma agraria, como 

pena pela nao utilizagao do bem consoantes de sua fungao social, ou ainda em 

decorrencia de ilicito criminal. 
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De inicio, exsurge em nosso ordenamento a desapropriagao classica 

ou ordinaria, em que se evidencia a supremacia do interesse publico sobre o 

particular, realizada mediante indenizagao previa, justa e em dinheiro, tendo como 

pressupostos a utilidade publica, a necessidade publica, e o interesse social. 

Tern fundamento no art. 5°, XXIV, da CF, sendo que os referidos 

pressupostos, ou melhor, as hipoteses que se configuram como de necessidade ou 

utilidade publica, ou de interesse social, sao definidos na legislagao ordinaria. 

Destacam-se o Decreto-lei n° 3.365/1941, que dispoe sobre os casos de 

desapropriagao por utilidade publica, englobando ai os casos de necessidade 

publica (art. 5°), e a Lei 4.132/1962, que define os casos de desapropriagao por 

interesse social. 

A Constituigao Federal ainda contempla a desapropriagao 

extraordinaria, que e realizada quando o bem particular, que esta sendo 

desapropriado, nao esta cumprindo a sua fungao social. Nesta, ha indenizagao, mas 

nao sera previa, nem em dinheiro. Cuida-se de desapropriagao com carater 

sancionatorio, verificando-se em duas hipoteses. 

A primeira delas e a que consta do art. 182, § 4°, III, da CF, denominada 

de desapropriagao urbanistica. Essa forma expropriatoria e prevista como a que 

pode ser adotada a titulo de penalizagao ao proprietario do solo urbano que nao 

atender a exigencia de promover o adequado aproveitamento de sua propriedade ao 

piano diretor municipal, estando o imovel subutilizado ou nao utilizado. 

Assim, o Poder Publico municipal, mediante lei especifica, podera 

promover essa desapropriagao, observada a gradagao imposta no art. 8.° da Lei 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade), sendo o pagamento da indenizagao feito 

mediante titulos da divida publica, com prazo de resgate de ate dez anos, em 
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parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenizagao e os 

juros legais. 

Ha, por f im, a desapropriagao prevista no art. 243 da Constituigao 

Federal, chamada de desapropriagao confiscatoria, por nao conferir ao expropriado 

direito indenizatorio. 

A perda da propriedade, nesse caso, tern como pressuposto a 

utilizagao da propriedade para cultura ilegal de plantas psicotropicas. Apos a 

expropriagao, conforme o procedimento disciplinado na Lei 8.257/91 sao essas 

areas destinadas a assentamento de colonos, com vistas ao cultivo de produtos 

alimenticios e medicamentosos. 

Cumpre mencionar, ainda, a nova figura trazida pelos paragrafos 4.° e 

5.° do art. 1.228, codigo civil vigente, que vem sendo denominada por alguns 

doutrinadores como desapropriagao judicial, na qual ha a perda da propriedade 

diante posse ininterrupta e de boa-fe, por mais de cinco anos, de consideravel 

numero de pessoas, mediante o pagamento de indenizagao. 

Embora nao se confunda com a usucapiao, que nao requer 

contrapartida economica, essa nova figura tambem nao se identifica por completo 

com a desapropriagao propriamente dita que tern como expropriante o Poder 

Publico, passando o bem a dominialidade publica (embora posteriormente possa ter 

destinagao diversa). Assim, sua disciplina sera dada pelo direito privado, em que 

pese o seu carater coletivo, pois se verificara no interesse particular, dos 

possuidores. 
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CAPITULO 2 ANALISE COMPARATIVA ENTRE A DESAPROPRIAQAO E A 
EXPROPRIAQAO DEFINIDA NO ARTIGO 243 DA CONSTITUIQAO DE 05.10.1988 

A doutrina juridica define a desapropriagao como sendo, um 

procedimento pelo qual o Poder Publico ou seus delegados, mediante previa 

declaragao de necessidade publica, utilidade publica ou interesse social, retira 

compulsoriamente a propriedade de alguem, mediante previo e justo pagamento de 

indenizagao. 

A Constituigao de 1988 instituiu as seguintes especies de 

desapropriagao: as declaradas de utilidade publica, necessidade publica e a de 

interesse social, mediante previa e justa indenizagao (art. 5°, XXIV); efetuada em 

nome da politica urbana, denominagao dado por Celso Antonio Bandeira de Mello 

(2000.p.296): 

Em que a indenizagao e justa, mas nSo previa, porque pagavel atraves de 
titulo de divida publica (art. 182 e seus paragrafos); a realizavel para fins 
de reforma agraria, mediante justa indenizagao e nao previa, pois pagavel 
em titulos de divida agraria (art. 184), e alem desses, a desapropriagao de 
glebas devido ao cultivo ilegal de plantas psicotropicas (art. 243). 

Essa ultima modalidade nao e considerada por alguns autores como 

uma nova especie de desapropriagao, mas um confisco ou penalidade aqueles que 

praticarem a atividade criminosa de cultivar ilegalmente plantas psicotropicas. 

Alguns doutrinadores divergem desse pensamento, apesar das 

peculiaridades dessa especie de desapropriagao, nao podemos deixar de considerar 

que o Poder Publico retira a propriedade de terceiros mediante atos consecutivos, 

realizados nas esferas administrativa e judicial, enfim, restringindo direito de 

propriedade. 

Acreditamos que o que deveria mudar o conteudo do conceito da 

desapropriagao, isto porque com o decorrer do tempo,este incluiu novas especies, 
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necessitando de definigao mais atualizada, e em consonancia com a Constituigao 

vigente. 

Na desapropriagao do art. 243 da Constituigao Federal o proprietario 

ao sofrer a perda compulsoria da propriedade, nao obtera direito a indenizagao, nem 

a quaisquer valores decorrentes da extingao deste direito. Ou seja, nao ha uma 

compensagao (indenizavel) restituindo ao direito da propriedade. 

O procedimento dessa expropriagao e em relagao as demais especies 

de desapropriagao, pois a fase declaratoria nao se inicia com o ato declaratorio, mas 

limita-se a atos de policia e atividades de preparagao a agao expropriatoria ou fase 

executoria. Sepultando assim, a declaragao de utilidade publica, necessidade 

publica ou interesse social. 

Com a localizagao do cultivo de plantas psicotropicas, a Policia 

Federal, apos efetuar o inquerito e o recolhimento de dados necessarios, 

comunicara ao Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria (INCRA) e ao 

representante judicial da Uniao, para promoverem a devida agao judicial de 

expropriagao, disciplinada pela Lei n° 8.257, de 26 de novembro de 1991e regulada 

pelo Decreto n° 577, de 24 de junho de 1992. Inexiste, assim, qualquer declaragao 

expropriatoria antecedente. 

Nem mesmo para que a autoridade policial efetue a sua verificagao, 

nao sera necessario ato declaratorio, pois e tipica do poder de policia, e protegida 

pela Lei 8.257/91, a competencia da Policia Federal para a verificagao da 

localizagao de culturas ilegais de plantas psicotropicas. 

Nessa nova especie de desapropriagao como ja mencionado nao ha 

o pagamento de indenizagao a perda da propriedade; decorre do descumprimento 

de preceito legal. O cultivo de plantas psicotropicas, sem a devida autorizagao da 
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autoridade sanitaria competente, caracteriza-se por ilicito que acarretara na 

desapropriagao sem direito a indenizagao. 

Se o proprietario, o possuidor ou ocupante por qualquer titulo que 

cultivar plantas psicotropicas nao tern direito a indenizagao; nao ha que se falar em 

pagamento previo, ou atraves de TDAs (Titulos da Divida Agraria) ou TDPs (Titulos 

da Divida Publica). Nem a pagamento de juros, de honorarios ou benfeitorias. 

Outra peculiaridade desse instituto e a sua destinagao. Nas demais 

especies de desapropriagao, o ato declaratorio de desapropriagao devera conter a 

destinagao que sera dada ao imovel, enquanto que nesta especie nao ha ato 

declaratorio, a sua destinagao ja esta definida na Constituigao Federal de 1988, na 

Lei 8.257, de 26.11.91 e no Decreto n° 577, de 24.06.92, que regulam a materia, ou 

seja, "para o assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimenticios e 

medicamentosos". A retrocessao ocorre quando o expropriado reivindica o imovel 

expropriado por nao ter sido dado a destinagao determinada no ato expropriatorio ou 

outra de fim publico. 

Os imoveis expropriados por cultivarem plantas psicotropicas, apos o 

transito em julgado da sentenga expropriatoria serao incorporados provisoriamente 

ao patrimonio da Uniao para depois ser transferida, definitivamente, a terceiros, mas 

que se nao Ihes for dado a destinagao legalmente determinada, nao sofrerao o 

instituto da retrocessao, visto que, a propria Lei 8.257, de 26.11.91 no paragrafo 

unico do artigo 15 diz que, se nao puder ter, em cento e vinte dias, apos o transito 

em julgado da sentenga de expropriagao, a destinagao prevista no art. 1° desta lei, o 

imovel ficara incorporado ao patrimonio da Uniao, reservado, ate que sobrevenham 

as condigoes necessarias aquela utilizagao. 
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Pelo exposto, a lei que regula a materia nao preve a possibilidade da 

utilizagao da retrocessao pelo expropriado, ficando o imovel incorporado ao 

patrimonio da Uniao ate quando presentes a possibilidade daquela utilizagao. 

Nao havera caducidade no que tange ao prazo de promogao da 

desapropriagao do art. 243 da Carta Magma, posto que a Lei que regula essa 

especie de expropriagao silencia a respeito. 

A competencia para legislar sobre a desapropriagao e privativa da 

Uniao, como dispoe o art. 22, inciso II da Constituigao Federal Mas no que tange a 

competencia para promover a desapropriagao cada especie tera a sua 

peculiaridade. (Tribunal de Justiga do Distrito Federal, Revista do Direito 

Administrativo 39/208). No processo de desapropriagao de glebas nas quais se 

localizem cultivo de plantas psicotropicas objeto desse estudo, a competencia para 

promove-la sera apenas da Uniao, uma vez que, nem a lei que regula a materia, 

nem a propria Constituigao delega tal competencia. Ao contrario, sempre se 

reportam a Uniao. 

2.1 A Natureza Juridica da Desapropriagao de Glebas que Cultivam Plantas 
Psicotropicas 

A desapropriagao, segundo Maria Sylvia Zanella de Pietro, e forma 

originaria da propriedade. e originaria quando, conforme dispoe Rubens Limongi 

Franga, "nasce de uma relagao direta entre o sujeito e a coisa", Em outras palavras 

e quando a transferencia do titulo de propriedade independe de relagao precedente 

ou consequente. 

A desapropriagao e originaria, sobremodo no caso estudado, pelos 

seguintes razoes: 
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Para que o juiz declare a desapropriagao da gleba que cultiva 

ilegalmente plantas psicotropicas nao sera levado em conta, em nenhuma 

circunstancia, se o titulo e justo ou injusto, se e de boa ou de ma-fe; 

Apos o transito em julgado da sentenga expropriatoria, o imovel sera 

incorporado ao patrimonio da Uniao, sem que ocorra a impugnagao do oficial do 

registro de imoveis no ato de transcrigao do imovel, pois trata - se de cumprimento 

de preceito legal, conforme (art. 7° do Decreto n° 577, de 24/06/92 e art. 15 da Lei 

8.257, de 26.11.91). 

A desapropriagao nao sera validada se apos o transito em julgado, for 

verificado que fora movida contra quern nao era o verdadeiro proprietario. Esse e o 

entendimento do artigo 4° da Lei 8.257/91, quando permite que, para que se 

processe a expropriagao, prevista no art. 243 da Constituigao vigente, basta a 

comprovagao da responsabilidade da cultura de plantas psicotropicas pelo possuidor 

de qualquer titulo. 

Os onus real e obrigacional, que recaem sobre a gleba expropriada, 

extinguem-se com a desapropriagao. Esse entendimento encontra - se na propria 

Lei 8.257/91, art. 17, quando diz que a expropriagao de glebas que cultivam plantas 

psicotropicas prevalecera sobre direitos reais de garantia, em sendo assim, e clara a 

extingao desse direito no processo expropriatorio. Quanto aos direitos obrigacionais, 

a lei silencia, nao deixando qualquer possibilidade de discussao a respeito da 

reivindicagao ou de proliferagao desses direitos apos o processo expropriatorio. 

Como a desapropriagao incide sobre o bem, a sua natureza juridica e 

indiscutivelmente de direito real. Desse modo, A desapropriagao estudada incide 

sobre glebas (terreno proprio para cultura), portanto, recaindo sobre um bem imovel. 
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A desapropriagao em comento e uma forma de confisco ou sangao. 

Nesse intento Jose dos Santos Carvalho Filho (2001.p.384) a nomeou de 

desapropriagao confiscatoria. A jurisprudencia tambem tern entendido dessa 

maneira, como podemos observar no seguinte julgado: A expropriagao de terras 

previstas no art. 243 da Constituigao Federal tern natureza juridica de pena, visando 

sancionar o uso da propriedade para o cultivo de plantas ilicitas 
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CAPITULO 3 FINALIDADE DA EXPROPRIAQAO DE TERRAS QUE CULTIVAM 
PLANTAS PSICOTROPICAS 

A expropriagao de glebas em face ao cultivo ilegal de plantas 

psicotropicas possui duas finalidades: uma mediata e outra imediata. 

A primeira ocorre quando a lei destina as terras expropriadas ao 

assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimenticios e 

medicamentosos. Dando assim, uma fungao social a terra e a distribuigao dessas 

terras entre os colonos, realizam a reforma agraria. 

A finalidade imediata dessa especie de desapropriagao esta em 

reprimir o cultivo, a produgao e o trafico ilicito de entorpecente, crimes definidos na 

Lei n° 6368, de 21 de outubro de 1976. 

A repressao e a transformagao desse crime em beneficio da 

sociedade atinge tambem os bens apreendidos em decorrencia do trafico ilicito de 

entorpecentes e drogas afins, que devem ser confiscados para serem revertidos em 

beneficio ao tratamento e recuperagao de viciados, bem como, para o 

aparelhamento e custeio de atividades de fiscalizagao, controle prevengao e 

repressao desse crime, conforme versa o paragrafo unico do artigo 1° da Lei n° 

8.257/91. 

E aquela finalidade que resguarda a Constituigao Federal de 1988, ao 

atribuir fungao social ao direito de propriedade. Alem de combater a cultura ilegal de 

plantas psicotropicas. 
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3.1 A Definicao Legal das Plantas Psicotropicas 

Plantas psicotropicas sao aquelas que possuem em sua composicao 

substancia entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica, segundo 

versa o artigo 2° da Lei 8.257/91 e o artigo 2° do Decreto n° 577. 

6rgao do Ministerio da Saude sera o competente para determinar, 

atraves de portaria, quais sao as plantas consideradas de substancia entorpecente 

ou que determine dependencia fisica ou psiquica. 

A lei define as plantas psicotropicas de forma limitada, dizendo apenas 

que sao entorpecente e que causam dependencia fisica e psiquica, mas delega ao 

Ministerio da Saude, atraves do Departamento Tecnico do Ministerio da Saude -

Divisao de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, competencia para dizer quais sao 

essas substancias entorpecentes. 

A portaria de n. 028, de 13 de novembro de 1986 enumera as 

substancias psicotropicas. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Conclui-se com o presente estudo cientifico que a problematica da 

desapropriagao nos molde que se encontra em vigor ela e uma das mais violentas 

formas de intervengao do Estado na propriedade, notadamente a confiscatoria (sem 

pagamento de indenizagao) decorrente de semeadura de plantas psicotropicas, 

prevista no art. 243 da Constituigao Federal, regulamentado pela Lei n° 8.257/91 e 

pelo Decreto 577/91. 

A desapropriagao por si so encerra uma violencia do Estado em retirar 

a propriedade do verdadeiro dono e incorpora-la ao seu patrimonio, sob justificativa 

de necessidade ou utilidade publica, ou por interesse social, fundamentado no art. 

5°, XXIV, da Constituigao Federal, cujo artigo, e descumprido e desrespeitado no 

que tange, principalmente, ao pagamento e a sua forma. 

Nem sempre a indenizagao e justa em relagao ao prego, nem o 

pagamento e previo ou em dinheiro. A maior parte do todo e pago em TDPs (no 

caso de desapropriagao urbana) ou TDAs (no caso de desapropriagao rural) os 

quais, no ato da sua emissao, ja representa uma desvalorizagao em torno de quatro 

quintos do valor de face e, por consequencia, um prejuizo maior para o 

desapropriado. 

Portanto, na realidade, a desapropriagao por si so, representa um 

confisco indireto e camuflado para atender muitas vezes a interesses espurios de 

governantes ou as pessoas ligadas a eles, sob a egide de interesses sociais. 

No caso de desapropriagoes de areas rurais, nas quais e o tema do 

nosso estudo, sao exigidos indices de produtividade inalcangaveis para medir a 

fungao social da propriedade, sem levar em consideragao as dificuldades climaticas 

ou economicas criadas pelo proprio governo, e mais um artificio oficial usado para 
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tornar a propriedade mais vulneravel a essa confiscagao indireta, pondo em xeque a 

garantia constitucional do direito de propriedade, a relativizagao desse direito, perigo 

a Democracia e a paz social. 

Nunca, em tempo algum, a propriedade privada individualizada no 

Brasil sofreu tanta limitagao, interferencia e risco de sobrevivencia institucional como 

na atualidade, inclusive com outra forma de confisco ilegal, representado pelo 

esbulho de movimentos ditos sociais, incentivados pelo governo. 

Sendo a propriedade privada uma extensao da personalidade do 

individuo, principio reconhecido ao longo da sua historia, deveria ter uma melhor 

tutela do Estado, pois gragas ao respeito a esse instituto a civilizagao ocidental 

chegou ao nivel de desenvolvimento que se verifica hoje. 

Por fim, entende-se que a desapropriagao confiscatoria, objeto deste 

trabalho, agride o direito de propriedade com a supressao do bem do seu verdadeiro 

dono, sem indenizagao, que nem sempre e o criminoso que plantou especies 

psicotropicas sem a devida autorizagao legal; fere o principio da presungao da 

inocencia, impondo a pena aos familiares do criminoso como se fossem cumplices; 

contraria o principio de intranscendencia penal, porque ultrapassa a pessoa do 

criminoso; e espanca a teoria da propriedade minima familiar, com o confisco total 

da propriedade. 

Representa, ainda, um retrocesso nesse direito em relagao as 

Ordenagoes Filipinas, que no Livro V, capitulo XXXV, condena o latrocida a perder 

as maos, a vida, mas preserva a propriedade dos criminosos desde que tenham 

"descendentes legitimos". 
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Como se pode observar, penaliza apenas ao criminoso, com a propria 

vida, mas respeita a individualidade da pena, o direito de propriedade e o direito de 

sucessao. 
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Constituigao Federal 

CAPITULO I 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a 
liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes: 

XXIII - a propriedade atendera a sua fungao social;. 

XXIV - a lei estabelecera o procedimento para desapropriagao por necessidade ou utilidade 
publica, ou por interesse social, mediante justa e previa indenizagao em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituigao. 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
familia, nao sera objeto de penhora para pagamento de debitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

SEQAO VI 

Da Repartigao das Receitas Tributarias 

Art. 158 . Pertencem aos Municipios: 

II - cinquenta por cento do produto da arrecadagao do imposto da Uniao sobre a propriedade 
territorial rural relativamente aos imoveis neles situados. 

Art. 170 . A ordem economica, fundada na valorizagao do trabalho humano e na livre 
iniciativa, ter por fim assegurar a todos existencia digna, conforme os ditames da justiga 
social, observados os seguintes principios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - fungao social de propriedade; 

IV - livre concorrencia; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VII - redugao das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca pelo emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno 
porte; 
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Paragrafo unico: E assegurado a todos os livre exercicio de qualquer atividade economica, 
independentemente de autorizacao de orgaos publicos, salvo nos casos previstos em lei. 

CAPITULO III 

Da Politica Agricola e Fundiaria e da Reforma Agraria 

184. Compete a Uniao desapropriar por interesse social, para fins de reforma agraria, o 
imovel rural que nao esteja cumprindo sua fungao social, mediante previa e justa 
indenizagao em titulos da divida agraria, com clausula de preservagao do valor real, 
resgataveis no prazo de ate vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissao, e cuja 
utilizagao sera definida em lei. 

§ 1° As benfeitorias uteis e necessarias serao indenizadas em dinheiro. 

§ 2° O decreto que declarar o imovel como de interesse social, para fins de reforma agraria, 
autoriza a Uniao a propor a agao de desapropriagao. 

§ 3° Cabe a lei complementar estabelecer procedimento contraditorio especial, de rito 
sumario, para o processo judicial de desapropriagao. 

§ 4° O orgamento fixara anualmente o volume total de titulos da divida agraria, assim como 
0 montante de recursos para atender ao programa de reforma agraria no exercicio. 

§ 5° Sao isentas de impostos federals, estaduais e municipals as operagoes de transferencia 
de imoveis desapropriados para fins de reforma agraria. 

Art. 185. Sao insuscetiveis de desapropriagao para fins de reforma agraria: 

1 - a pequena e media propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietario 
nao possua outra; 

II - a propriedade produtiva. 

Paragrafo unico. A lei garantira tratamento especial a propriedade produtiva e fixara normas 
para o cumprimento dos requisitos relativos a sua fungao social. 

Art. 186. A fungao social e cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, 
segundo criterios e graus de exigencia estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilizagao adequada dos recursos naturais disponiveis e preservagao do meio ambiente; 

III - observancia das disposigoes que regulam as relagoes de trabalho; 

IV - exploragao que favorega o bem-estar dos proprietaries e dos trabalhadores. 

Art. 187 - politica agricola sera planejada e executada na forma da lei, com a participagao 
efetiva do setor de produgao, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos 
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setores de comercializagao, de armazenamento e de transportes, levando em conta, 
especialmente: 

I - os instrumentos crediticios e fiscais; 

II - os pregos compativeis com os custos de produgao e a garantia de comercializagao; 

III - o incentivo a pesquisa e a tecnologia; 

IV - a assistencia tecnica e extensao rural; 

V - o seguro agricola; 

VI - o cooperativismo; 

VII - a eletrificagao rural e irrigagao; 

VIII - a habitagao para o trabalhador rural. 

§ 1° Incluem-se no planejamento agricola as atividades agroindustriais,agropecuarias, 
pesqueiras e florestais. 

§ 2° Serao compatibilizadas as agoes de politica agricola e de reforma agraria. 

Art. 188. A destinagao de terras publicas e devolutas sera compatibilizada com a politica 
agricola e com o piano nacional de reforma agraria. 

§ 1° A alienagao ou a concessao, a qualquer titulo, de terras publicas com area superior a 
dois mil e quinhentos hectares a pessoa fisica ou juridica, ainda que por interposta pessoa, 
dependera de previa aprovagao do Congresso Nacional. 

§ 2° Excetuam-se do disposto no paragrafo anterior as alienagoes ou as concessoes de 
terras publicas para fins de reforma agraria. 

Art. 189. Os beneficiarios da distribuigao de imoveis rurais pela reforma agraria receberao 
titulos de dominio ou de concessao de uso, inegociaveis pelo prazo de dez anos. 

Paragrafo unico. O titulo de dominio e a concessao de uso serao conferidos ao homem ou a 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condigoes previstos 
em lei. 

Art. 190. A lei regulara e limitara a aquisigao ou o arrendamento de propriedade rural por 
pessoa fisica ou juridica estrangeira e estabelecera os casos que dependerao de 
autorizagao do Congresso Nacional. 

Art. 191. Aquele que, nao sendo proprietario de imovel rural ou urbano, possua como seu, 
por cinco anos ininterruptos, sem oposigao, area de terra, em zona rural, nao superior a 
cinquenta hectares, tomando-a produtiva por seu trabalho ou de sua familia, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe-a a propriedade. 

Paragrafo Unico. Os imoveis publicos nao serao adquiridos por usucapiao. 

CAPITULO VI 
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Do Meio Ambiente 

Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo c essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder publico e a 
coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes. 

§ 1° Para assegurar a legitimidade desse direito, incumbe ao poder publico: 

I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o manejo ecologico 
das especies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do Pais e fiscalizar as 
entidades dedicadas a pesquisa e manipulacao de material genetico; 

III - definir, em todas as unidades da Federagao, espagos territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteragao e a supressao permitidas somente 
atraves de lei, vedada qualquer utilizagao que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua protegao; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalagao de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradagao do meio ambiente, estudo previo de impacto ambiental, a que se 
dara publicidade; 

V - controlar a produgao, a comercializagao e o emprego de tecnicas, metodos e 
substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educagao ambiental em todos os niveis de ensino e a conscientizagao 
publica para a preservagao do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que coloquem em risco 
sua fungao ecologica, provoquem a extingao de especies ou submetam os animais a 
crueldade. 

§ 2° Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solugao tecnica exigida pelo orgao publico competente, na forma 
da lei. 

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os 
infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sangoes penais e administrativas, 
independentemente da obrigagao de reparar os danos causados. 

§ 4° A Floresta Amazonica brasileira, a Mata Atlantica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira sao patrimonio nacional, e sua utilizagao far-se-a, na forma da 
lei, dentro de condigoes que assegurem a preservagao do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais. 

§5° Sao indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por agoes 
discriminatorias, necessarias a protegao dos ecossistemas naturais. 

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua localizagao definida em lei 
federal, sem o que nao poderao ser instaladas. 
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Art. 243. As glebas de qualquer regiao do Pais onde forem localizadas culturas ilegais de 
plantas psicotropicas serao imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao 
assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimenticios e medicamentosos, sem 
qualquer indenizagao ao proprietario e sem prejuizo de outras sangoes previstas em lei. 

Paragrafo unico. Todo e qualquer bem de valor economico apreendido em decorrencia do 
trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins sera confisca-do e revertera em beneficio de 
instituigoes e pessoal especializados no trata-mento e recuperagao de viciados e no 
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalizagao, controle, prevengao e repressao do 
crime de trafico dessas subs-tancias. 
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DECRETO N° 577, DE 24 DE JUNHO DE 1992 

Dispoe sobre a expropriagao das glebas, onde forem encontradas culturas ilegais de 
plantas psicotropicas, e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigao que Ihe confere o art. 84 , 
inciso IV , da Constituigao , e tendo em vista o que dispoe a Lei n° 8.257, de 26 de 
novembro de 1991, 

DECRETA: 

Art. 1° Compete a Policia Federal promover as diligencias necessarias a localizagao de 
culturas ilegais de plantas psicotropicas, a fim de que seja promovida a imediata 
expropriagao do imovel em que forem localizadas e que sera especialmente destinado ao 
assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimenticios e medicamentosos, sem 
qualquer indenizagao ao proprietario, ao possuidor ou ocupante a qualquer titulo, sem 
prejuizo de outras sangoes previstas em lei. 

Art. 2° Para os devidos efeitos, plantas psicotropicas sao aquelas que permitem a 
obtengao de substancia entorpecente proscritas, catalogadas em portaria do Ministerio da 
Saude. 

Art. 3° A autoridade policial articular-se-a com a autoridade responsavel pela 
representagao judicial da Uniao e com o Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma 
Agraria (Incra), a fim de serem providenciadas medidas que possibilitem o pronto 
ajuizamento da agao expropriatoria prevista na Lei n° 8.257, de 26 de novembro de 1991, 
com pedido de imissao de posse liminar, nos termos do art. 10 da mesma lei e efetiva 
ocupagao do imovel. 

Art. 4° O procedimento tera inicio com a remessa de copia do inquerito policial e o 
recolhimento de dados que integrarao o relatorio tecnico. 

Paragrafo unico. O relatorio tecnico contera: 

a) a caracterizagao do imovel onde foi localizada a cultura ilegal de plantas 
psicotropicas, mediante indicagao, pelo menos, da denominagao e das confrontagoes e das 
vias de acesso; 

b) descrigao da area onde localizada a cultura; 

c) comprovagao da existencia de cultivo ilegal; 

d) indicagao e qualificagao do proprietario ou do possuidor do imovel, bem como as de 
todos os seus ocupantes e de outras pessoas nele presentes no momento da lavratura do 
auto de apreensao; 

e) relagao de bens moveis encontrados na area e apreendidos. 

Art. 5° O relatorio tecnico a que se refere o art. 4° sera elaborado no prazo de oito dias 
e, juntamente com a copia do inquerito policial, e outras pegas que a autoridade policial 
julgar necessarias, formara processo que sera enviado ao responsavel pela representagao 
judicial da Uniao, com copia para o Incra, a fim de que seja ajuizada a agao expropriatoria. 

Art. 6° Fica o Incra investido de poderes para imitir-se, em nome da Uniao, na posse do 
imovel expropriando, devendo, para tanto, adotar as medidas cabiveis e indicar ao 
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responsavel pela representagao judicial da Uniao o assistente tecnico, nos termos do art. 8° 
da Lei n° 8.257, de1991, 

Art. 7° Transitada em julgado a sentenga, o Incra adotara as providencias necessarias 
a incorporagao do imovel ao patrimonio da Uniao, inclusive apresentando relatorio 
circunstanciado da situagao do imovel. 

Art. 8° Todo e qualquer bem de valor economico apreendido em decorrencia do trafico 
ilicito de entorpecentes e drogas afins sera confiscado e revertera em beneficio de 
instituigoes especializadas no tratamento e custeio de atividades de fiscalizagao, controle, 
prevengao e repressao do crime de trafico dessas substancias. 

Paragrafo unico. Os recursos referidos neste artigo terao a destinagao prevista no art. 
4°, da Lei n° 7.560, de 19 de dezembro de 1986, de acordo com a regulamentagao baixada 
pelo Decreto n° 95.650, de 19 de Janeiro de 1988. 

Art. 9° A Policia Federal e o Incra poderao firmar entre si e com os Estados, Municipios, 
orgaos e entidades das respectivas administragoes os convenios e ajustes com o objetivo 
de dar agilidade e garantia as providencias de ocupagao dos imoveis e assentamento dos 
colonos. 

Paragrafo unico. O convenio a que se refere este artigo podera conter clausula de 
fiscalizagao do imovel, quando ocorrer a hipotese do paragrafo unico do art. 15 da Lei 8.257, 
de 1991. 

Art. 10. Os Ministros de Estado da Justiga e da Agricultura e Reforma Agraria baixarao 
as instrugoes complementares necessarias a execugao do disposto neste decreto. 

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 24 de junho de 1992; 171° da Independencia e 104° da Republica. 

FERNANDO COLLOR 
Celio Borja 
Antonio Cabrera 
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LEI N° 6.368 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1976 - DOU DE 22/10/76 - Lei de Entorpecentes 

Alterada pela MEDIDA PROVISORIA N° 2.225-45, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001 
- DOU DE 5/9/2001 (Edigao extra) " 

Dispoe sobre medidas de prevengao e repressao 
ao trafico ilicito e uso indevido de substancias 
entorpecentes ou que determinem dependencia 
fisica ou psiquica, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DA PREVENQAO 

Art. 1° E dever de toda pessoa fisica ou juridica colaborar na prevengao e repressao 
ao trafico ilicito e uso indevido de substancia entorpecente ou que determine 
dependencia fisica ou psiquica. 

Paragrafo unico. As pessoas juridicas que, quando solicitadas, nao prestarem 
colaboragao nos pianos governamentais de prevengao e repressao ao trafico ilicito e 
uso indevido de substancia entorpecente ou que determine dependencia fisica ou 
psiquica perderao, a juizo do orgao ou do poder competente, auxilios ou subvengoes 
que venham recebendo da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, Territorios e 
Municipios, bem como de suas autarquias, empresas publicas, sociedades de 
economia mista e fundagoes. 

Art. 2° Ficam proibidos em todo o territorio brasileiro o plantio, a cultura, a colheita e 
a exploragao, por particulares, de todas as plantas das quais possa ser extraida 
substancia entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica. 

§ 1° As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existentes no territorio nacional, 
serao destruidas pelas autoridades policiais, ressalvados os casos previstos no 
paragrafo seguinte. 
§ 2° A cultura dessas plantas com fins terapeuticos ou cientificos so sera permitida 
mediante previa autorizagao 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 substancia entorpecente ou que determine dependencia 
fisica ou psiquica, ou materia-prima destinada a sua preparagao, e indispensavel 
licenga da autoridade sanitaria competente, observadas as demais exigencias legais. 
§ 4° Fica dispensada da exigencia prevista no paragrafo anterior a aquisigao de 
medicamentos mediante prescrigao medica, de acordo com os preceitos legais ou 
regulamentares. 

Art. 3° Fica instituido o Sistema Nacional Antidrogas, constituido pelo conjunto de 
orgaos que exercem, nos ambitos federal, estadual, distrital e municipal, atividades 
relacionadas com: (Alterada pela MEDIDA PROVISORIA N° 2.225-45, DE 4 DE 
SETEMBRO DE 2001 - DOU DE 5/9/2001 (Edicao extra)) 

1 - a prevengao do uso indevido, o tratamento, a recuperagao e a reinsergao social de 
dependentes de substancias entorpecentes e drogas que causem dependencia fisica 
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ou psiquica; e (Incluida pela MEDIDA PROVISORIA N° 2.225-45, DE 4 DE 
SETEMBRO DE 2001 - DOU DE 5/9/2001 (Edicao extra)) 
I I - a repressao ao uso indevido, a prevengao e a repressao do trafico ilicito e da 
produgao nao autorizada de substancias entorpecentes e drogas que causem 
dependencia fisica ou psiquica (Incluida pela MEDIDA PROVISORIA N° 2.225-45, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001 - DOU DE 5/9/2001 (Edicao extra)) 

Redagao anterior 

Paragrafo unico. O sistema de que trata este artigo sera formalmente estruturado por 
decreto do Poder Executivo, que dispora sobre os mecanismos de coordenagao e 
controle globais de atividades, e sobre os mecanismos de coordenagao e controle 
incluidos especificamente nas areas de atuagao dos governos federal, estaduais e 
municipals. 

Art. 4° Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou hospitalares, ou de entidades 
sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, adotarao, de comum acordo 
e sob a orientagao tecnica de autoridades especializadas, todas as medidas 
necessarias a prevengao do trafico ilicito e do uso indevido de substancia 
entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica, nos recintos ou 
imediagoes de suas atividades. 

Paragrafo unico. A nao-observancia do disposto neste artigo implicara a 
responsabilidade penal e administrativa dos referidos dirigentes. 

Art. 5° Nos programas dos cursos de formagao de professores serao incluidos 
ensinamentos referentes a substancias entorpecentes ou que determinem 
dependencia fisica ou psiquica, a fim de que possam ser transmitidos com 
observancia dos seus principios cientificos. 

Paragrafo unico. Dos programas das disciplinas da area de ciencias naturais, 
integrantes dos curriculos dos cursos de 1° grau, constarao obrigatoriamente pontos 
que tenham por objetivo o esclarecimento sobre a natureza e efeitos das substancias 
entorpecentes ou que determinem dependencia fisica ou psiquica. 

Art. 6° Compete privativamente ao Ministerio da Saude, atraves de seus orgaos 
especializados, baixar instrugoes de carater geral ou especial sobre proibigao, 
limitagao, fiscalizagao e controle da produgao, do comercio e do uso de substancias 
entorpecentes ou que determinem dependencia fisica ou psiquica e de especialidades 
farmaceuticas que as contenham. 

Paragrafo unico. A competencia fixada neste artigo, no que diz respeito a fiscalizagao 
e ao controle, podera ser delegada a orgaos congeneres dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territorios. 

o roprossao ao trafico o uso do substancias 
ontorpocontos ou quo dotorminom dopondoncia 

Roprossao,—constituido—pe4o—conjunto—de 
orgaos quo oxorgam essas atribuicoos nos 
ambitos—federal,—ostadual—e—municipal. 
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Art. 7° A Uniao podera celebrar convenios com os Estados visando a prevengao e 
repressao do trafico ilicito e do uso indevido de substancia entorpecente ou que 
determine dependencia fisica ou psiquica. 

CAPITULO II 
DO TRATAMENTO E DA RECUPERACAO 

Art. 8° Os dependentes de substancias entorpecentes, ou que determinem 
dependencia fisica ou psiquica, ficarao sujeitos as medidas previstas neste Capitulo. 

Art. 9° As redes dos servigos de saude dos Estados, Territories e Distrito Federal 
contarao, sempre que necessario e possivel, com estabelecimentos proprios para 
tratamento dos dependentes de substancias a que se refere a presente Lei. 

§ 1° Enquanto nao se criarem os estabelecimentos referidos neste artigo, serao 
adaptadas, na rede ja existente, unidades para aquela finalidade. 
§ 2° O Ministerio da Previdencia e Assistencia Social providenciara no sentido de que 
as normas previstas neste artigo e seu § 1° sejam tambem observadas pela sua rede 
de servigos de saude. 

Art. 10. O tratamento sob regime de internagao hospitalar sera obrigatorio quando o 
quadro clinico do dependente ou a natureza de suas manifestagoes psicopatologicas 
assim o exigirem. 

§ 1° Quando verificada a desnecessidade de internagao, o dependente sera 
submetido a tratamento em regime extra-hospitalar, com assistencia do servigo social 
competente. 
§ 2° Os estabelecimentos hospitalares e clinicas, oficiais ou particulars, que 
receberem dependentes para tratamento, encaminharao a repartigao competente, ate 
o dia 10 de cada mes, mapa estatistico dos casos atendidos durante o mes anterior, 
com a indicagao do codigo da doenga, segundo a classificagao aprovada pela 
Organizagao Mundial de Saude, dispensada a mengao do nome do paciente. 

Art. 11. Ao dependente que, em razao da pratica de qualquer infragao penal, for 
imposta pena privativa de liberdade ou medida de seguranga detentiva sera 
dispensado tratamento em ambulatorio interno do sistema penitenciario onde estiver 
cumprindo a sangao respectiva. 

CAPiTULO III 
DOS CRIMES E DAS PENAS 

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor a venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em deposito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer 
forma, a consumo substancia entorpecente ou que determine dependencia fisica ou 
psiquica, sem autorizagao ou em desacordo com determinagao legal ou regulamentar: 

Pena - reclusao, de 3 (tres) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqiienta) a 
360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 

§ 1° Nas mesmas penas incorre quern, indevidamente: 
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I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expoe a venda ou 
oferece, fornece ainda que gratuitamente, tern em deposito, transporta, traz consigo 
ou guarda materia-prima destinada a preparagao de substancia entorpecente ou que 
determine dependencia fisica ou psiquica; 
II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas a preparagao de 
entorpecente ou de substancia que determine dependencia fisica ou psiquica. 

§ 2° Nas mesmas penas incorre, ainda, quern: 

I - induz, instiga ou auxilia alguem a usar entorpecente ou substancia que determine 
dependencia fisica ou psiquica; 
II - utiliza local de que tern a propriedade, posse, administragao, guarda ou vigilancia, 
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para uso indevido ou 
trafico ilicito de entorpecente ou de substancia que determine dependencia fisica ou 
psiquica; 
III - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido ou o trafico 
ilicito de substancia entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica. 

Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que gratuitamente, possuir ou 
guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado a 
fabricagao, preparagao, produgao ou transformagao de substancia entorpecente ou 
que determine dependencia fisica ou psiquica, sem autorizagao ou em desacordo 
com determinagao legal ou regulamentar: 

Pena - reclusao, de 3 (tres) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinqiienta) a 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. 

Art. 14. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente 
ou nao, qualquer dos crimes previstos nos arts. 12 e 13 desta Lei: 

Pena - reclusao, de 3 (tres) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinqiienta) a 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. 

Art. 15. Prescrever ou ministrar culposamente, o medico, dentista, farmaceutico ou 
profissional de enfermagem substancia entorpecente ou que determine dependencia 
fisica ou psiquica, em dose evidentemente maior que a necessaria ou em desacordo 
com determinagao legal ou regulamentar: 

Pena - detencao, 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 proprio, substancia 
entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica, sem autorizagao ou 
em desacordo com determinagao legal ou regulamentar: 

Pena - detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 20 (vinte) a 
50 (cinqiienta) dias-multa. 

Art. 17. Violar de qualquer forma o sigilo de que trata o art. 26 desta Lei: 

Pena - detengao, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, ou pagamento de 20 (vinte) a 50 
(cinqiienta) dias-multa, sem prejuizo das sangoes administrativas a que estiver 
sujeito o infrator. 
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Art. 18. As penas dos crimes definidos nesta Lei serao aumentadas de um tergo a 
dois tergos: 

I - no caso de trafico com o exterior ou de extraterritorialidade da lei penal; 
II - quando o agente tiver praticado o crime prevalecendo-se de fungao publica 
relacionada com a repressao a criminalidade ou quando, muito embora nao titular de 
fungao publica, tenha missao de guarda e vigilancia; 
III - se qualquer deles decorrer de associagao ou visar a menores de 21 (vinte e um) 
anos ou a quern tenha, por qualquer causa, diminuida ou suprimida a capacidade de 
discernimento ou de autodeterminagao; 
IV - se qualquer dos atos de preparagao, execugao ou consumagao ocorrer nas 
imediagoes ou no interior de estabelecimentos 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 espetaculos ou diversoes de qualquer natureza, sem prejuizo da interdigao 
do estabelecimento ou do local. 

Art. 19. E isento de pena o agente que, em razao da dependencia, ou sob o efeito de 
substancia entorpecente ou que determine dependencia fisica ou psiquica 
proveniente de caso fortuito ou forga maior, era, ao tempo da agao ou da omissao, 
qualquer que tenha sido a infragao penal praticada, inteiramente incapaz de entender 
o carater ilicito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Paragrafo unico. A pena pode ser reduzida de um tergo a dois tergos se, por qualquer 
das circunstancias previstas neste artigo, o agente nao possuia, ao tempo da agao ou 
da omissao, a plena capacidade de entender o carater ilicito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento 

CAPITULO IV 
DO PROCEDIMENTO CRIMINAL 

Art. 20. O procedimento dos crimes definidos nesta Lei reger-se-a pelo disposto 
neste capitulo, aplicando-se subsidiariamente o Codigo de Processo Penal. 

Art. 21. Ocorrendo prisao em flagrante, a autoridade policial dela fara comunicagao 
imediata ao juiz competente, remetendo-lhe juntamente uma copia do auto lavrado e 
o respectivo auto nos 5 (cinco) dias seguintes. 

§ 1° Nos casos em que nao ocorrer prisao em flagrante, o prazo para remessa dos 
autos do inquerito a juizo sera de 30 (trinta) dias. 
§ 2° Nas comarcas onde houver mais de uma vara competente, a remessa far-se-a na 
forma prevista na Lei de Organizagao Judiciaria local. 

Art. 22. Recebidos os autos em juizo, sera aberta vista ao Ministerio Publico para, no 
prazo de 3 (tres) dias, oferecer denuncia, arrolar testemunhas ate o maximo de 5 
(cinco) e requerer as diligencias que entender necessarias. 

§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisao em flagrante e do oferecimento da 
denuncia, no que tange a materialidade do delito, bastara laudo de constatagao da 
natureza da substancia firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idonea 
escolhida de preferencia entre as que tiverem habilitagao tecnica. 
§ 2° Quando o laudo a que se refere o paragrafo anterior for subscrito por perito 
oficial, nao ficara este impedido de participar da elaboragao do laudo definitivo. 
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§ 3° Recebida a denuncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenara a citagao ou 
requisicao do reu e designara dia e hora para o interrogatorio, que se realizara dentro 
dos 5 (cinco) dias seguintes. 
§ 4° Se o reu nao for encontrado nos enderecos constantes dos autos, o juiz ordenara 
sua citagao por edital, com prazo de 5 (cinco) dias, apos o qual decretara sua revelia. 
Neste caso, os prazos correrao independentemente de intimagao. 
§ 5° No interrogatorio, o juiz indagara do reu sobre eventual dependencia, advertindo-
o das consequencias de suas declaragoes. 
§ 6° Interrogado o reu, sera aberta vista a defesa para, no prazo de 3 (tres) dias, 
oferecer alegagoes preliminares, arrolar testemunhas ate o maximo de 5 (cinco) e 
requerer as diligencias que entender necessarias. Havendo mais de um reu, o prazo 
sera comum e correra em cartorio. 

Art. 23. Findo o prazo do § 6° do artigo anterior, o juiz proferira despacho saneador, 
em 48 (quarenta e oito) horas, no qual ordenara as diligencias indispensaveis ao 
julgamento do feito e designara, para um dos 8 (oito) dias seguintes, audiencia de 
instrugao e julgamento, notificando-se o reu e as testemunhas que nela devam prestar 
depoimento, intimando-se o defensor e o Ministerio Publico, bem como cientificando-
se a autoridade policial e os orgaos dos quais dependa a remessa de pegas ainda 
nao constantes dos autos. 

§ 1° Na hipotese de ter sido determinado exame de dependencia, o prazo para a 
realizagao da audiencia sera de 30 (trinta) dias. 
§ 2° Na audiencia, apos a inquirigao das testemunhas, sera dada a palavra, 
sucessivamente, ao orgao do Ministerio Publico e ao defensor do reu, pelo tempo de 
20 (vinte) minutos para cada um, prorrogavel por mais 10 (dez), a criterio do juiz que, 
em seguida, proferira sentenga. 
§ 3° Se o juiz nao se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, ordenara que os 
autos Ihe sejam conclusos para, no prazo de 5 (cinco) dias, proferir sentenga. 

Art. 24. Nos casos em que couber fianga, sendo o agente menor de 21 (vinte e um) 
anos, a autoridade policial, verificando nao ter o mesmo condigoes de presta-la, 
podera determinar o seu recolhimento domiciliar na residencia dos pais, parentes ou 
de pessoa idonea, que assinarao termo de responsabilidade. 

§ 1° O recolhimento domiciliar sera determinado sempre ad referendum do juiz 
competente que podera mante-lo ou revoga-lo, ou ainda conceder liberdade 
provisoria. 
§ 2° Na hipotese de revogagao de qualquer dos beneficios previstos neste artigo o 
juiz mandara expedir mandado de prisao contra o indiciado ou reu, aplicando-se, no 
que couber, o disposto no § 4° do art. 22. 

Art. 25. A remessa dos autos de flagrante ou de inquerito a juizo far-se-a sem 
prejuizo das diligencias destinadas ao esclarecimento do fato, inclusive a elaboragao 
do laudo de exame toxicologico e, se necessario, de dependencia, que serao juntados 
ao processo ate a audiencia de instrugao e julgamento. 

Art. 26. Os registros, documentos ou pegas de informagao, bem como os autos de 
prisao em flagrante e os de inquerito policial para a apuragao dos crimes definidos 
nesta Lei serao mantidos sob sigilo, ressalvadas, para efeito exclusivo de atuagao 
profissional, as prerrogativas do juiz, do Ministerio Publico, da autoridade policial e do 
advogado na forma da legislagao especifica. 

Paragrafo unico. Instaurada a agao penal, ficara a criterio do juiz a manutengao do 
sigilo a que se refere este artigo. 
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Art. 27. O processo e o julgamento do crime de trafico com o exterior caberao a 
justica estadual com interveniencia do Ministerio Publico respective se o lugar em 
que tiver sido praticado for municipio que nao seja sede de vara da Justica Federal, 
com recurso para o Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 28. Nos casos de conexao e continencia entre os crimes definidos nesta Lei e 
outras infragoes penais, o processo sera o previsto para a infracao mais grave, 
ressalvados os da competencia do juri e das jurisdicoes especiais. 

Art. 29. Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por forga de pericia oficial, 
que ele, em razao de dependencia, era, ao tempo da agao ou da omissao, 
inteiramente incapaz de entender o carater ilicito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento, ordenara seja o mesmo submetido a tratamento 
medico. 

§ 1° Verificada a recuperagao, sera esta comunicada ao juiz que, apos comprovagao 
por pericia oficial, e ouvido o Ministerio Publico, determinara o encerramento do 
processo. 
§ 2° Nao havendo peritos oficiais, os exames serao feitos por medicos, nomeados 
pelo juiz, que prestarao 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 condigoes do "caput" deste artigo, o juiz 
podera determinar que o tratamento seja feito em regime de internagao hospitalar. 

Art. 30. Nos casos em que couber fianga, devera a autoridade, que a conceder ou 
negar, fundamentar a decisao. 

§ 1° O valor da fianga sera fixado pela autoridade que a conceder, entre o minimo de 
quinhentos cruzeiros e o maximo de cinco mil cruzeiros. 
§ 2° Aos valores estabelecidos no paragrafo anterior, aplicar-se-a o coeficiente de 
atualizagao monetaria referido no paragrafo unico do art. 2° da Lei n° 6.205, de 29 de 
abril de 1975. 

Art. 31. No caso de processo instaurado contra mais de um reu, se houver 
necessidade de realizar-se exame de dependencia, far-se-a sua separagao no 
tocante ao reu a quern interesse o exame, processando-se este em apartado, e 
fixando o juiz prazo ate 30 (trinta) dias para sua conclusao. 

Art. 32. Para os reus condenados a pena de detengao, pela pratica de crime previsto 
nesta Lei, o prazo para requerimento da reabilitagao sera de 2 (dois) anos. 

Art. 33. Sob pena de responsabilidade penal e administrativa, os dirigentes, 
funcionarios e empregados dos orgaos da administragao publica direta e autarquica, 
das empresas publicas, sociedades de economia mista, ou fundagoes instituidas pelo 
poder publico, observarao absoluta precedencia nos exames, pericias e na confecgao 
e expedigao de pegas, publicagao de editais, bem como no atendimento de 
informagoes e esclarecimentos solicitados por autoridades judiciarias, policiais ou 
administrativas com o objetivo de instruir processos destinados a apuragao de 
quaisquer crimes definidos nesta Lei. 

Art. 34. Os veiculos, embarcagoes, aeronaves e quaisquer outros meios de 
transporte, assim como os maquinismos, utensilios, instrumentos e objetos de 
qualquer natureza utilizados para a pratica dos crimes definidos nesta Lei, apos a sua 



regular apreensao, serao entregues a custodia da autoridade competente. 

§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da utilizagao dos bens mencionados 
neste artigo, para sua conservagao, podera a autoridade deles fazer uso. 
§ 2° (Revogado pela Lei n° 7.560, de 19/12/86). 

Art. 35. O reu condenado por infragao dos arts. 12 ou 13 desta Lei nao podera apelar 
sem recolher-se a prisao. 

- Os prazos procedimentais deste Capitulo serao contados em dobro quando se tratar 
dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14. 

CAPl'TULO V 
DISPOSIQOES GERAIS 

Art. 36. Para os fins desta Lei serao consideradas substancias entorpecentes ou 
capazes de determinar dependencia fisica ou psiquica aquelas que assim forem 
especificadas em lei ou relacionadas pelo Servigo Nacional de Fiscalizagao da 
Medicina e Farmacia, do Ministerio da Saude. 

Paragrafo unico. O Servigo Nacional de Fiscalizagao da Medicina e Farmacia devera 
rever, sempre que as circunstancias assim o exigirem, as relagoes a que se refere 
este artigo, para o fim de exclusao ou inclusao de novas substancias. 

Art. 37. Para efeito de caracterizagao dos crimes definidos nesta Lei, a autoridade 
atendera a natureza e a quantidade da substancia apreendida, ao local e as 
condigoes em que se desenvolveu a agao criminosa, as circunstancias da prisao, bem 
como a conduta e aos antecedentes do agente. 

Paragrafo unico. A autoridade devera justificar, em despacho fundamentado, as 
razoes que a levaram a classificagao legal do fato, mencionando concretamente as 
circunstancias referidas neste artigo, sem prejuizo de posterior alteragao da 
classificagao pelo Ministerio Publico ou pelo juiz. 

Art. 38. A pena de multa consiste no pagamento, ao Tesouro Nacional, de uma soma 
em dinheiro que e fixada em dias-multa. 

§ 1° O montante do dia-multa sera fixado segundo o prudente arbitrio do juiz, entre o 
minimo de vinte e cinco cruzeiros e o maximo de duzentos e cinquenta cruzeiros. 
§ 2° Aos valores estabelecidos no paragrafo anterior aplicar-se-a o coeficiente de 
atualizagao monetaria referido no paragrafo unico do art. 2° da Lei n° 6.205. de 29 de 
abril de 1975. 
§ 3° A pena pecuniaria tera como referenda os valores do dia-multa que vigorarem a 
epoca do fato. 

Art. 39. As autoridades sanitarias, policiais e alfandegarias organizarao e manterao 
estatisticas, registros e demais informes, inerentes as suas atividades relacionadas 
com a prevengao e repressao de que trata esta Lei, deles fazendo remessa ao orgao 
competente com as observagoes e sugestoes que julgarem pertinentes a elaboragao 
do relatorio que sera enviado anualmente ao orgao internacional da fiscalizagao de 
entorpecentes. 

Art. 40. Todas as substancias entorpecentes ou que determinem dependencia fisica 



ou psiquica, apreendidas por infracao a qualquer dos dispositivos desta Lei, serao 
obrigatoriamente remetidas, apos o transito em julgado da sentenga, ao orgao 
competente do Ministerio da Saude ou congenere estadual, cabendo-lhes 
providenciar o seu registro e decidir do seu destino. 

§ 1° Ficarao sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, ate o transito 
em julgado da sentenga, as substancias referidas neste artigo. 
§ 2° Quando se tratar de plantagao ou quantidade que tome dificil o transporte ou 
apreensao da substancia na sua totalidade, a autoridade policial recolhera quantidade 
suficiente para exame pericial destruindo o restante, de tudo lavrando auto 
circunstanciado. 

Art. 41. As autoridades judiciarias, o Ministerio Publico e as autoridades policiais 
poderao requisitar as autoridades sanitarias competentes, independentemente de 
qualquer procedimento judicial, a realizagao de inspegoes nas empresas industrials 
ou comerciais, nos estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, ensino e congeneres, 
assim como nos servigos medicos que produzirem, venderem, comprarem, 
consumirem ou fornecerem substancias entorpecentes ou que determinem 
dependencia fisica ou psiquica, ou especialidades farmaceuticas que as contenham, 
sendo facultada a assistencia da autoridade requisitante. 

§ 1° Nos casos de falencia ou de liquidagao 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 as autoridades sanitarias 
competentes, para que promovam, desde logo, as medidas necessarias ao 
recebimento, em deposito, das substancias arrecadadas. 
§ 2° As vendas em hasta publica de substancias ou especialidades a que se refere 
este artigo serao realizadas com a presenga de um representante da autoridade 
sanitaria competente, so podendo participar da licitagao pessoa fisica ou juridica 
regularmente habilitada. 

Art. 42. E passivel de expulsao, na forma da legislagao especifica, o estrangeiro que 
praticar qualquer dos crimes definidos nesta Lei, desde que cumprida a condenagao 
imposta, salvo se ocorrer interesse nacional que recomende sua expulsao imediata. 

Art. 43. Os Tribunals de Justiga deverao, sempre que necessario e possivel, 
observado o disposto no art. 144, § 5°, da Constituicao Federal, instituir juizos 
especializados para o processo e julgamento dos crimes definidos nesta Lei. 

Art. 44. Nos setores de repressao a entorpecentes do Departamento de Policia 
Federal, so poderao ter exercicio policiais que possuam especializagao adequada. 

Paragrafo unico. O Poder Executivo disciplinary a especializagao dos integrantes das 
Categorias Funcionais da Policia Federal, para atendimento ao disposto neste artigo. 

Art. 45. O Poder Executivo regulamentara a presente Lei dentro de 60 (sessenta) 
dias, contados da sua publicagao. 

Art. 46. Revogam-se as disposigoes em contrario, em especial o art. 311 do Decreto-
lei n° 1.004, de 21 de outubro de 1969, com as alteragoes da Lei n° 6.016, de 31 de 
dezembro de 1973, e a Lei n° 5.726, de 29 de outubro de 1971. com excegao do seu 
art. 22. 



Art. 47. Esta Lei entrara em vigor 30 (trinta) dias apos a sua publicagao. 

Brasilia, 21 de outubro de 1976; 155° da Independencia e 88° da Republica. 
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