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lento da denúncia (que pressupõe a 
lS notificação prévia) e na instrução 
:es são citadas para comparecerem 
m o interrogatório do acusado sen 
gar, o que ainda é assunto bastante 
na jurisprudência. 

Imos escrever a obra de forma clara, 
~ndemos que deve ser todo trabalho 
~ é destinada não apenas aos bacha
n a todas as pessoas que, de alguma 
~ma. 

ldo, dividimo-Ia em três partes: a 
ral dos crimes de tráfico e afins, e 
bre a política criminal de drogas, no 
ssão sobre a necessidade ou não da 
o de entorpecentes, e, ainda, como a 
I têm lidado com o tema. A segunda 
:los crimes em espécie, previstos nos 
delito de uso de drogas ilícitas para 
~ do art. 28. 

sobre o procedimento penal especial 
los tópicos mais importantes do rito 
) do crime de uso pessoal de drogas. 
da instrução criminal e das medidas 
eais. 

n, formular algumas críticas, citando 
ria atualizada dos tribunais superio
Imo Tribunal Federal e do Superior 
ém por isso, o livro é recomendável 
i1itantes e autoridades públicas que 
,téria, mas também aos que estudam 
Isào às carreiras jurídicas. Portanto, 

para a prova discursiva. 

leitores e agradecemos o envio de 
e-mai! (p.souza.queiroz@gmail.com 

a fim de melhorá-lo constantemente. 

Os autores. 
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