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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N2 138/99

p
1 - OBJETO

Projeto de Lei n2 301/99, de autoria do Deputado George Hilton, que

estabelece condiçao para o comércio de bebida alcOolica no Estado.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8/5/99.

2-PONTOSDEATENçAO
2.1 - 0 projeto de lei em questão visa a estabelecer condiçoes de

comercializaçao de bebidas alcOolicas no Estado.

Em seu art. 1 2 determina que deverá constar nos rOtulos das bebidas

alcóolicas produzidas ou comercializadas no Estado a expressão "Proibida

a venda a menores de 18 anos", vedando a circulação e comercializaçao das

bebidas que nao contiverem essa advertência.

Estabelece, ainda, o prazo de sessenta dias a contar da data da publicação

da lei para as empresas se adequarern ao disposto.

2.2 - A Consttução Federal dispOe, no art. 227, que é dever da famIlia, da

sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, corn absoluta

prioridade, o direito a vida, a saUde, a alimentaçao, a dignidade, ao respeito,

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, exploração etc.
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0 inciso VII do § 32 do mesmo artigo assegura a proteção especial corn

programas de prevenção e atendimento especializado a criança e ao

adolescente dependente de entorpecentes e drogas at ins.

2.3 - A Constituição Estadual, por sua vez, garante, no art. 222, que é

dever do Estado promover açoes que visem a assegurar a criança e ao

adolescente, corn prioridade, o direito a saUde, entre outros.

0 § 32 desse artigo estabelece que "a prevencão da dependência de

drogas e afins é dever do Estado, que prestará atendimento especializado a

criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo açoes que auxiliem sua

integração na comunidade, na forma da lei".

2.4 - Apenas a tItulo de ilustraçao, é oportuno assinalar que o Decreto-Lei

n2 3.688, de 1941 - Lei de Contravençaes Penais -, no art. 63, inciso I,

considera como infraçao penal "servir bebidas alcOolicas a menores de 18

anos". A pena prevista para quem incorre nessa categoria de contravencao e de

prisão simples de dois meses a urn ano, ou multa. Portanto, ja existe uma

preocupacão do poder pUblico ern proteger a saüde do menor, conforme se

depreende das disposiçoes constitucionais e intraconstitucionais relativas a

matéria.

A rigor, não existe diferenca substancial entre crime ou delito e

contravenção penal. Em ambos os casos, ha uma otensa a ordem jurIdica, urn

comportamento ilIcito passIvel de penalidade. A diferença básica reside na

reacao do direito penal a certos comportamentos, o que se explica em razão

dos valores predominantes na sociedade. Assim, as penas cominadas aos

crimes são mais severas que as previstas para as contravençães penais.

Portanto, a intensidade da pena 6 o elemento crucial para diterençá-los.
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2.5 - For derradeiro, cumpre enfatizar que, segundo dados da

Organização Mundial de Saüde, o brasileiro é urn dos maiores consumidores de

bebidas alcoOlicas do planeta, em parte devido a massificaçao promovida pelas

propagandas das indüstrias, o que é extremamente Iamentável.

A medida proposta no projeto é uma forma de chamar a atençao da

população para a necessidade de auxiliar o Estado na luta contra o consumo do

álcool entre Os adolescentes, o que pode trazer efeitos positivos para a

sociedade mineira.

3- TRAMITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissöes de

Constituiçao e Justiça e de Defesa do Consumidor, para receber parecer.

Data da elaboracão: 25/5/99.
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