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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 279/2002-PGJ, DE 19 DE ABRIL DE 2002 

 (PT. N. 32.470/2002) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 Cria a Comissão para Estudos do Projeto de 
Lei nº 6.108/02 que altera a Lei nº 10.409/02, em 
trâmite no Congresso Nacional, no âmbito do 
Ministério Público do Estado de São Paulo 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que se encontra em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 

6.108/02 que altera a Lei nº 10.409/02 (Lei de Entorpecentes); 

 

CONSIDERANDO que como órgão titular da ação penal pública, o Ministério Público tem 

interesse na discussão do Projeto de Lei apresentado, para a formulação de propostas; 

 

CONSIDERANDO que a lei que se pretende alterar apresenta vários anacronismos, os quais 

já resultaram em diversos vetos, dentre eles o de todo o capítulo referente às condutas 

delituosas; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Criar, sob Coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

Criminais, Comissão para Estudos do Projeto de Lei nº 6.108/02 que altera a Lei nº 10.409/02, 

em trâmite no Congresso Nacional. 

§ 1º. A Comissão será integrada por Membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízos de suas atribuições normais. 

§ 2º. A participação na Comissão não importará no recebimento de qualquer remuneração ou 

gratificação. 

 

Art. 2º. Compete à Comissão, dentre outras atividades compatíveis com a sua finalidade: 

I - discutir o projeto na sua íntegra; 

II - apresentar críticas fundamentadas e sugerir eventuais alterações do texto original; 

III - solicitar, receber e analisar eventuais propostas dos demais integrantes da classe; 

IV - encaminhar relatório das propostas apresentadas ao relator do projeto. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10409.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10409.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10409.htm
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Art. 3º. A Comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão do seu trabalho, a contar 

da sua instalação, tendo em vista que, nos termos do art. 155 do Regimento Interno do 

Congresso Nacional, o projeto tramita em regime de urgência. 

 

Parágrafo único. A critério da Comissão e de acordo com a necessidade dos trabalhos, o 

prazo acima fixado poderá ser prorrogado, por uma única vez, por até 20 (vinte) dias. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v. 112, n. 74, p. 55, de 20 de abril de 2002. 
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