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CO SIDE ÇÕESINI 

1. O Projeto de Lei 

o projeto que deu origem à Lei 11.34 • d 
é originário do Senado (PLS 115 , de 2002). EI 
mente, pelo "Grupo de Trabalho - Subcomiss 
narcotráfico e lavagem de dinheiro (Grupo 3)" 
Sua redação final, no Senado, data de 07 de 
Em 20 de agosto foi remetido à Câmara dos I 
quando recebeu o número 7,134/2002, 

Ao projeto, a Câmara ofereceu Suhstil 
substanciais alterações, remelendo-o novam e 
fevereiro de 2004, quando a matéria passou a t 
tivo da Câmara dos Deputados - SCD 115/20 

Em 20 dejulho de 2006, o projeto foi re 
vésperas de ultimara prazo para a sançãoprcsi 
de 2006 , houve a republicacão, pelo Senado, ( 
que ofereceu a redação final do projeto, a fim c 
seu texto o inciso III do art, 40 , aprovado na fo 
Senado, bem como para excluir o parágrafo ÚI 

pelo plenário da Casa , deliberaço essas OCOI 

de 2006, determinando-se envio de novos aut 
República, A Lei foi sancionada em 23 de ago 

2. Dos vetos ao Pro jeto de Lei 

Dez foram os artigos vetados, ve (arts 
de inconstitucionalidade e um (an, 71), po 
público, 

Os vetos aos arts, 6,°, e 8,° a 15 basearam 
pelos Ministérios da Fazenda e daJusliça, P 
mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




