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I Ministério da Justiça

GABINETE DO MINISTRO

RESOLUÇÃO N9 1, DE 7 DE NOVEHBRO DE 1995

o M 1 N 1 S T R o D E E S TA D o DA J t' S T J ç A, no U50 das atribuições que
lhe contere o art 2~ da Lei n" 9:017~ de 30 de março de 1995. que "Estabelece normas de controle c
fiscalização sobre produtos e insumos químlcos.que.possam ser destinados à elaboração da cocaina.ern suas
diversas formas ede outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica".
e para os efeitos do Regulamento desta Lei - Decreto n~ 1 646. de 26 de setembro de 1995.

Considerando que para a Nação é primordial a repressão a todo tipo de ação que possa
ensejar atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes e drogas afins.

Considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins exige uma atuação
ampla, vigilante e eficaz, visando à sua prevenção,

Considerando. finalmente, que determinados produtos e insumos químicos podem, e
certamente vêm servindo 1I0 processamento de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
iisica ou psíquica. notadamente a cocaína; resolve:

Art. I" Estão sujettos a controle e fiscalização, em sua fabricação, produção,
armazenamento, transformação, embalagem, venda, comercialização. aquisição. posse, permuta, remessa,
transporte, distribuiçto, importação, exportação, reexportação, cessão, reaproveitamento, reciclagem e
utilização os produtos.e.insumos químicos que se apresentam na seguinte forma.

j , acetona;
Il - ácido clorídrico,
m - ácido sulfúrico,
IV - anidrido acético,
V - clorofórmio,
VI - cloreto de metileno,
VII - éter etílico ou éter sulfúrico,
VIII -metil-etilcetona,
IX • permanganato de potássio;
X - sulfato-desódío,
Xl-tolueno

Art. 2" As Guias de Trànsito para o transporte interestadual dos produtos químicos serão
requeridas pelos proprietários. diretores ou responsável pelo estabelecimento interessado. ou procurador
especiatmente designado, por meio de requerimento dirigido ao chefe da Divisão de Repressão a
Entorpecentes, da Coordenadoria Central de Policia, do Departamento de Policia Federal (Dl'F),
mencionando o número da Licença de Funcionamento, o total de Guias de Trânsitoque necessitará para o
máximo de três meses. instruindo o pedido como comprovante do recolhimento dos emolumentos.

Art. 3° As-Guias de Trânsito terão numeração seqüencial e serão expedidas em quatro vias
destinadas

I • ao embarcador/vendedor,
11• ao transportador,
lli • ao-destinatário,
IV - à Divisão de Repressão a-Entorpecentes, do DPF

Ar! 4° A empresa requerente, 110 receber as Guias de 'Prânsito no Órgão Central de
Repressão a Entorpecentes, do DPF, ficará como-fiel depositária ate a sua utilização

Art. 5° O ;preenchimento das Guias de Trânsito será de responsabilidade do depositário,
devendo constar o numero da licença do Expedidor/Vendedor, do Destinatário/Comprador. do{s)
transportadorts), da Nota Fiscal referente a operação e o tipo de transporte e rotas. bem como a definição
do prazo para a entrega.dos produtos. que não poderá ultrapassar a trintadiasda data de expedição.

Art 6° As-Guias de Trânsito não-poderão conter rasuras ou palavras ilegíveis e deverão ser
preenchidas à máquináournanuaImente. com letra de forma

Art 7< A terceira via da Guia de Trànsito devera ser remetida para a Divisão de Repressão
a Entorpecentes do DPF. juntamente com os Mapas Mensais de Compra/Venda informando a data do
recebimento dos produtos

Art 8< Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ar! 9° Fica revogada a Portaria n° 933. de 8 de dezembro de 1994, que "Dispõe sobre o
controle e fiscalização em sua fabricação, produção. armazenamento, transformação. embalagem, venda,
comercrallzação, aquisição. posse, remessa, Importação, exportação. reexportação, cessão e utilização de
produtos e insumos químicos"

NELSON A, JOB1M

(Of. n9 241/95)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

RETIFICAÇAQ

No D.O. de 6 de novliAlbrode 199~, Seçlka1~ pAginil 17694,
onde lU! li' "AtOld. 14. Se5sÍlo Extrôlordin"r;';a", le1;a-.. "Ata. da 1.SA·
SetõlõlkoI;xtrólordinária" ;P\Jbllt:açlko no D.Q~U. d. 1. de. nov.lIlbrl1d. 1995,
s.~o J.~ pãgina 17401, onde se 1. "Pólute.. d. JulgaMento 1:11 StttIldro
Extr;aord±mlri".", 1.ia-." "PAuta d. Julga_nto16A' StttI.ao
Extrilordlil-ãri;a"J publica~ no D.D.U. de li dà nov_bro d. 199:1, SIIç.o
1, pág:inil 17684, onde $8 1. "Paut.. d. Julgil_nto 1.61 511•• 110
Extrilordinãr.ia", Ieiól-Sili "Põllut.. d. JulQ&Ntnto 17. SIIsldlc
Extraordin~ri.ól" •

(of. n9 573/95)

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
DESPACHO DO SECRETARIO

Em? de novembro de 1995
Na, 359195. Ref.: Procedimento Admlnistrat.v~o na 08000.007754/135-28
Representantes: AUGUSTO CARYHHO - Dep, Federal pps/DF. Representadas:
ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE AGfNGl~S DE VIAGENS - ABAV e SINDICATO DE
EMPRESAS DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL. Oeccisão: Face li tu·do que foi
n o t r c r a dn nestes autos, th:\ formação d.o cartel de emp~re·sas
concessiotloáorlas dos ae r v r co.s a é re o a e prln'HPillmente, com ba~e na
d e c r s â n do tr.bunal de CQol,tu·s da UnIão, i.$.. 44, que p o r- dl!'cls·ão de nQ
047/~5 - TeU - Plentírro, d e e r d r u pelo c ab r men t o di! c;oncessão de
ue s c ont o e sobre as o om r as.õe s dos agentes. d.e v J as e n a na vendi! de
pa5s.agen~s aéreo·s, DETl:RMIN.o a Inostauração~.e. Processo Admín·istrat.yo
n05 te r-rnos do art. 32 da LeI nQ 8.884/94, ·po,r r nd l c r o s de In-fr·a",ão aos
artigos 20 c/c 21, da citada no~ma legal,

AURaL!0 WANDER CHAVES BASTOS

(Of. n9 2.185/95)

SECRETARIA DE JUSTIÇA

Departamento de Classificaçlo Indicativa

PORTARIAS DE 3 DE OUTUBRO DE 1995

A Dir.\ora do D.plària •• n to de Cloassitica.lo In,foloaUva, no
uso ó. sua •• t~ibui~6.s, • '.Ado •• vista o ~ispos\o nos ar'igo~ 21.
inciso XVI, • 220, p.rigrato 3g, inoiso T, da Constitui~lo Federal •
ar" 74 da L.i ng 9069, d. 13 d. Julho d. 1'99'(), l'uol.v. oJassi.tloa.. os
proVr •••.• l

Xo 1239 - O 1)08811 PELICAJlO(THE PELICAJIBJU'EF, EUA- 1~~3 >. Produtor 1
P.i.hr Jan llruc. A Al-an J. Palula. Dir •• loo; Alan J. P.kula. Dis\-r~ibui-
dorl H.rb.r~ Rioh.rs S/A, G1n.rol draa./sus~.ns •• Classitlo.~lol '.1.-
vislo (lonva •• trav.a • l.1'a.i~.r)- duaoons.n,ivd a .xihi.lo .n\.~s d.s
;;l1 hONUli. l.propri.dadel 'enslo li! suspens.. Proo •• so IlJ· 11:1
09000-0:U 969/9:5-24, R.querltnhl Tiqui nno S.;rv!..os d. Escl' i t61"'10L\da.

Xg 1240 - EJlTREO C'U E A TERRA(HEAVEJIAXIIEARTH.EUA- 1994). Produ-
\01'1 Robarí ~lin., Oliver S~on. & Arnon Kil~À.n. Dir •• (OI 01~v.r S~on••
Dis \r ibuido.r: H.rber~ Rioh.rs S/A, Gtnero: dra.a/vu.rr •• •Cb ..ssoHio•• lo,
\.l.vi·slo (longa •• \rage. li lra.i 1.1') - <fesaoons.l"iv.l • exU,i'.lo .•a\ ••
das 21 hora·s. lapropriedadlt1 violincia, ~__ns.l·o • s~sp.ns· •• Pro~o.sso ]f,)

J(j1 OSOOO-0:rJ;9TO/9:5-11. RlI!qu.r.n te I Ti~quinh~Q.Se.rvi .OS d. 1:scl'ií6rio
L~da.
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