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PREFÁCIO· 

Eis um livro que não necessita de apresentação. Quis 
modéstia do Pro! Vicente Greco Filho. 

Trata-se, realmente, de excelente monografia em qm 
dizer. Não obstante membro do Ministério Público e profess 
Direito - a da Universidade Mackenzie e a de Sorocaba - , 
jurídica, pois aborda o problema em todas as suas faces e asp 
é dada por conhecimento profundo. 

Ressalta de início oflagelo universal que os entorpecei 
tuem , levando quase todos os países a realizarem congressos e 
se estudem os meios de combatê-los. Haja vista, por exempl 
5 de maio do fluente, peLo Conselho Nacional Preventivo A 

Passa, a seguir, o Autor ao conceito de toxicomania e 
de modo preciso e exato. Estuda os efeitos das drogas que 
flsica ou psíquica e salienta com justeza a impossibilidadl 
substâncias dessa natureza. 

Aborda o problema da disseminação do vício, classifica 
em preventivas, terapêuticas e repressivas, expondo-as e anali 
ça que não poderão erradicar totalmente o mal que aflige a 
isso mesmo, leva os povos a organizações internacionais que 
ele, que campeia, principalmente, entre a juventl/de. 

Penetrando depois o terreno jurídico, discorre acerca 
desde as Ordenações Filipinas até à vigente Lei n. 5.726, d 
Salienta que o Brasil foi o segundo país do mundo a equipe 
de determinar dependêmiaflsica ou psíquica aos entorpecen 

A seguir, passa à análise da citada lei. Comenta-se a 

por dizer. 
Começa por advertir que o aludido diploma não altl 

bilidade do Código Penal e, depois, estende-se em longa e p 
responsabilidade dos toxic8manos. 

Disco rre extensamente a respeito do procedimento ju 
rio adotado e não olvida a questão do processo no caso de c 

Emara o problema da competência da Justiça Fedi 
processo e comenta o art. 20 da aludida lei, mostrando não 

Com fins didáticos esquematiza o novo rito proces 

precisa. 

* Da edição de 1972, Comentários à Lei n. 5.726, de 29 de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




