
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTICA, usando da atribuição
gnrida pelo artigo 20. do Decreto n2 11, de 18 de Janeiro de 1991,.2

Art. 12 Aprovar o Regimento Interno do Conselho Federal
de Entorpecentes - CONFEN.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicacão.

Art. 32 Revoga-se a Porkaria n2 0333, de 29 de maio de
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Ministérios
5 22 Na ausOncia simultUnea do Presidente e do'

Vice-Presidente, a Presidencia será exercida pelo Conselheiro indicado
pelo Colegiado e designado pelo Presidente.

5 32 O Presidente do CONFEN terá direito a voto nominal e de
qualidade.

Ministério da Justiça

GABINETE po MINISTRO

PORTARIA N9 579, DE 12 DE . NOVENBRO DE 1991

CAPÍTULO I
Finalidade

Art. 12 O Conselho Federal de Entorpecentes-CON FEN , árglo
Colegiada instituído pelo Decreto (1.4 85.110, de 2 de setembro de 1900,
integrante da Estrutura 'Regimental do Ministério da,Justida; a que Se

relerem-0 art. 83, incido-IV, do Decreto n11 99.244, de 10 de mate de
1990 e art. 22, inciso IV, alínea "d . do Anexo I, do Decreto n2 11, de
18 de Janeiró de 1991, diretamente subordinado ao Ministro de ' Estado,
tem por finalidade prápor a po/itica nacional de entorpecentes,
elaborar planos, exercer a orientação normativa. coordenação geral;
supervisão, controle o fisCaliCaçãO das atividades relicionadas com 'o
trafico e uso de entorpecentes e.subStOscia* que determinem dePendéneia
física ou psiquica, bem como exercitar outras fungties em ConoonOncia
com os objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e
Repressào.de'Entorpecenteu.

CAPITULO II
Organização do Colegiach

Composição

'Art. 22 O CONFEN tem a seguinte comp05100:-

- dois representantes do Ministério da Justiça;
II - um representante do Ministério dá Saúde;

III - um representante do Ministério da Educação;
. IV - um representante do	 Ministério do Trabalho' e

Previdencia Social;
V - um representante do Ministério da Economia. Fazenda e

Planejamento; .
VI - um representante do	 Ministério das Relaçbes

Exteriores; .
VII - um representante do úrgbo de repressão a entorpecentes

do Departamento de Policia Federal;
VIII - um representante do órgão de VigilOncia sanitaria do

Ministério da Sadde;
IX - 'UM Jurista de comprovada experiência em assuntos de

entorpecentes, indicado pelo Ministro da Justiça
X - um médico psiquiatra com ampla atuação na área de

entorpecentes, indicado pela Associação Médica
Brasileira.

Parágrafo único. Ou membros do CONFEN e seus suplentes, à
exceçao dos mencionados nos itens IX e X deste artigo, serão indicados
'pelos respectivos drgãos de origem e designados pelo Ministro da
Justiça.

Art. 32 O CONFEN será presidido por um de seus membros,
indicado e designado pelo Ministre da Justiça.

.5 12 O Presidente, em suas faltas ou impedimentos. Gera
substituído pelo Vice-Presidente, indicado dentre os membros do
Colegiado e "designado pelo Presidente.

Art. 42 Os membros do CONFEN e seus respectivos sáplentes
terá° mandato de 3(tresY anos, permitida a recondução a critério do
Ministro da Justiça.

Parágrafo único-Perderá o mandato o Conselheiro que faltar
a 3(tres) reunibes consecutivas ou a 6(seis) intercaladas, no período
de tfum; 'aná, injustificadamente.

Seção II
Funcionamento

Art. 52 O CONFEN terá sede na Capital da.República.

Art. 62 O CONFEN reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez
por mos e, extraordinari amente , mediante convocação do Presidente ou de
1/3 (um terço) de seus membros.

5 12 As reunibes dó Concelho serão públicas, podendo,
entretanto, tornarem-se sigilosas, a critério do Plenária quando a
natureza do assunto o determinar.

5 22 Poderão ser convidados e autorizados a participar dos
debates, sem direito a voto, representantes de Orgica e entidades que
possam contribuir para o esclarecimento das matérias abordadas.

O 32 As reunifico do Conselho serão realizadas com a preamnSa
mínima de 7(sete) . Conselheiros,

Art. . 72 As deliperaCbes cio CONFEN, observado a .querua.
estabelecido, serão tomadas péla maior. simples de seus membros, por
meio de resoluOss asainadas peio Presidente.

Art. Sá. O CONFEN, observada a legislaçãá vigente,
estabelecera normas coMelemehtares relativas ao SEU funcionamento, à
ordem deli trabalhos e a gastai, do Fundo de Prevenção, Recuperação • de
Combate às Drogas de Abuso-FUNCAB, 'criado pula Lei rúl 7.560, de 19 de
dezembro de 1986.

ArE. 95 ; O CONFEN, para consecução de sua finalidade

/ - criação de comissOées especiais;
DI - preposição de alteração de seu Regimento Interno;

III - proj etos de campanhas de esclarecimento público sobre
a natureza e efeitos das substancias entorpecentes ou
que determinem deilendenci a• física ou psiq.:lima;

IV - programas de	 intercãmbio técnico-Cientifico soe
organismos nacionalr, internaCiona s u estrangeiros
relacionados com a formação e aperfeiçoamento
profissiona is nas áreas de prevenção, fiscalização e
repressão de entorpecentes;

V - propostas de normas legais que versem sobre matérias
"'	 relacionadas com os objetivos do Sistema Nacional de

Preençdo, Fiscalização e Repressád de Entorpecentes;
VI - propostas ou projetos de alteração nos currículos dos

cursos de formaçao de professores e de ensino de
Primeiro grau relacionados com os princípios
científicos, a natureza e efeitos de substancias
entorpecentes ou que determinem dependencia física diz
psiquica;

VII - planos de aplicação do FUNCAB, os de distribuição dos
bens de que trata o art. 42 da lei n2 7.560/196, bem
como a proposta orçamentária do Fundo a ser
encaminhada à Secretaria de Administração Geral;

VIII - definição de prioridades dos assuntos a serem
analisados;

IX - matérias ,que lhes sej am encaminhadas.

Seção
Atribuiçbes dos membros do Colegiado

Art. 10,, Ao Presidente' inciunbe dirigir,	 coordenar e
supervisionar as atividades do Colegiado e, especificamente:

I -representar o CONFEN nos atos que • se fizerem
necessários;

II -convocar, presidir as reumibes e dar execução as suas
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deCI56,25;
III - aprovar a pauta das reunides;
IV - assinar acatas das reunit es e, juntamente, com os

relatores as resoluçdea do Co/egiado;
V - designar membros para compor comissOes;

VI - expedir normas complementares relativas ao
funcionamento do Conselho , à ordem dos trabalhos e à
gestão do FUNCAB;

VII - submeter ao Colegiado planes de aplicação do FUNCAB,
bem como a proposta orçamentár ia a ser encaminhada à
Secretaria de Administraç ão Geral;

VIII -movimentar, Juntament e com o Coordenador do FUNCAB, os
recursos do Fundo, de acordo com o seu pleno de
aplicação aprovado pelo Conselho;

IX - indicar Conselhei ros para a realização de estudos,
levantamentos e emissão de pareceres necessários à
consecuç ão da finalidade do.ergão.

Art. 11. Aos membros do CONFIA incumbe:

I - participar das reunides e nelas votar;
II - propor a convocaed o de reuniees extraordinárias;

III - apresentar preposiçd es, apreciar e relatar as matérias
que lhes forem atribuidas;

1V - propor e' requerer esclarecimento s que lhes fol-em
necessáriés à apreciação dos assuntos e decis5es do
ConSelho;

V - coordenar ou participar de comissdes de estudos, de
acorde com as determinaç des superiores , sobre matérias

• da área de atuação do Conselho;
VI - desenvolver outras atividade s que	 lhes forem

atribuidas pelo Presidente.

CAP1TILO II;
Secretaria Executiva

Art. 12. Os serviços de Secretar ie Executiva do CONDES serão

executados pela Coordenaç ão Geral de Articulação Setorial da
Secretaria Nacional dos DitIeit05 da Cidadania e Justiça.

CAPITULO IV
Disposiçees Gerais

Art. 13. O presente Regimento Interno poderá ser alterado
mediar/6e proposta do Conselho, submetida à aprovação do Ministro da
Justiça, nos termos da legislação especifica.

Art. 14. Os casos omissos e as dividas surgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão dirimidas pelo Presidente, ouvido o

Colegiado.

(0É. n9 2117911

SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA
• CIDADANIA E JUSTIÇA

Departamento de Estrangeiros
DESPACHOS DO DIRETOR

Em 25 de outubro de 1991

PROCESSO MJ Ne. 08505.4274/85 - MARIA DO CARMO PEDRO

Ante os elementos de instrução e a manifestação
da Chefe da Divisão de Nacionalidade e Naturalização, que acolho, de-
termino o. arquivamento do pedido de i g uardade de direitos de MARIA DO
CARMO PEDRO, tendo em vista, descumpriment o de exigências.

PROCESSO 113 . 112 08460.030/91 - SLZIRA BRITO LOPES DA SILVA	 .

Diante dos elementos de instrução e da manifes-
tação da DiviSãO de Nacionalida e Naturalização , que acolho, determi-

no o arquivamento, com fundamento no art. 126 do Decreto n2
86.715/81, do pedido de naturalização de ELZ/RA BRITO LOPES DA SILVA,
tendo em vista que a mesma ausentou-s e do país por prazo superior ao
previsto no art.. 119, § 32 do Decreto n2 86.715/81. •

Ante os elementos de instrução e a manifestação
da Chefe da Divisão de NaCionalidade e Naturalização, que acolho, de-
termino o ar q uivamen to do pedido de retificação de assentamen tos dos
nokanados abaiko realcionados,. tendo em vista o descumprimento de
exigencias.

PROCESSO MJ AR 08460.006548/ 85 - MARIO PEREIRA SILVA
PROCESSO MJ N2 08460.006547/85 - EDUARDO AMARAL SILVA
PROCESSO MI Ne. 08460.001057/8 5 - MARIA DO ROURIO RAMOS
PROCESSO MJ NU 08460.002706/ 85 - SONIA RADOSAVIJEVIC
PROCESSO MJ 14.2 08460.007363/ 85 - ANTONIO SCOFANO
PROCESSO MJ N2 08505.003905/ B5 - ANTONIO RUSSO 
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Em 28 de outubÉo de 1991

PROCESSO MJ N2 08505.011899/87 - LIAO HEN LAN e LOAS CHEN CHUN ING

Mantenho o despacho de arquivamento dos pedidos
de naturalização de LIAS HEN LAN e LIAI CAEM CHUN IAS, publicado no
Diário Oficial de 18 de setembro de 1991, a teor da manifestação da
Chefe da Divisão de Nacionalidade e Naturalização.

PROCESSO N.2 08505.07396/86 - ROSALIA PRIESCHL
PROCESSO NU 08505.21942/86 - ITA BLUMENFELD ZVEIBIL

Ante os elementos de instrução e a manifestação
de Chefe da Divisão de Nacionalida de e Naturalização , que acolho, de-

termino o ar q uivament o dos pedidos de averbação de ROSALIA PRIESCHL e
ITA BLUMENFELD ZVEIB1L, tendo em vista o descum p rimento de exi g ên-

-cias.
Ante os elementos de instrução C a manifestação

da . Oèlefe da Divisão de Nacionalid ade e Naturalização, que acolho, de-
termino o arquivament o dos pedidos de igualdade de direitos dos nono-
nados abaixo relacionados, tendo em vista -o descomprime:lio de exigên-
cias.

NU 08505.03011/86 - ADOSINDA,DE JESUS ALVES CORDEIRO
N2 08505.03302/ 86 - CONSTANTINO DA SILVA LAGE
NA 08505.03303/86 - LEONTINA 'ORAS DA FONSECA
NA 08400.03728/06 - ROSA MARIA RUAS MACHADO
142 08505.03789/86 - VIRGILIO TARRAGO DA SILVEIRA
N2 08400.04998/86 - MARIA DA RESSURREIÇ A0 RUAS RODRIGUES
AR 08505.03195/8 6 - MARIA HELENA PEREIRA DE SOUSA
NR. 08505.04002/86 - GUIDA 060 JOSÉ TOMÉ LOBAS
NR. 08400.04040/ 86 - JOSÉ DE FARIA MACHADO LEMOS	 .
N2 08501.02312/8 6 - IDALINA RAMOS RAPOSEIRO GILLIO
NU 08460.02528/ 86 - MABILIA DA CUNHA GUIMARAES SECCHIM
AR 08505.02284/86 - MARIA ALCINA FERREIRA GONÇALVES REIS
N2 08505.15948/8 6 - MARIA DO CARMO GONÇALVES ROQUE
NU 08505:10223/86 - JOSe MALHAO FERREIRA

Ante os elementos de instrução e a manifestação
da Chefe da Divisão de Naciónalida de e Naturalização, que acolho, de-
termino o arquivament o dos pedidos de retificação de assentament o das.
nominados abaixo relacionados, tendo em vista o descum p riment o de

exigencias

PROCESSO 14.2 08505.21744€8 6 - MARIA ADELAIDE DOS SANTOS
PROCESSO NU 08505,22116/86 - MARIA DO CO FIDALGO AMBROSIO
PROCESSO NO 08505.10602/ 86 - ABEL BATISTA
PROCESSO NU 08505.14620/8 6 - BRUNO MARCELO RAMIREZ
PROCESSO NA 08505.19749/ 86 - TONS LEE MIM
PROCESSO NO 08505.14621/ 86 -. ROSANA RAMIREZ
PROCESSO NU 08505.15037/ 86 - MASAKI SAITO
PROCESSO AR 08505.18421/ 86 - LEOCADIA MARIA
PROCESSO 1151 08460.15432/8 6 - TERESA DE JESUS FERRO
PROCESSO N2 08505.02010/ 86 - HONG CHEN BIU
PROCESSO N2 08390,01443/ 86 - EDDA SCHMIDT
PROCESSO N2 08354.02610/8 6 - MARIA LOPES FERREIRA
PROCESSO AR 08505.02004/8 6 - JOAQUIM CANDIA
PROCESSO N2 08460.05111/86 - ALMERINDA DOS SANTOS

Em 31 de outubro de 1991

PROCESSO N2 08376.00651/ 88 - SANTA KUMARI SEEMANAPALLI

Diante dos elemento s de instruçâo e da manifes-

tação da Divisão de Nacionali dade e Naturalização , que acolho, deter-

mino o arquivamento, com fundament o no artigo 126 do Decreto na
86.715/81, do pedido de naturalização de SANTA KUMARI SEEMANAPALLI,
tendo em vista que a mesma ausentou-s e do Pais par prazo superior ao
previsto no art. 119, § 32 do Decreto na 86.715/81.

Em 01 de novembro de 1991

PROCESSO N2 08505.03353/ 88 - HUANG CNE /SAI

Determino o cancelamento da certificado de nate-
ralizaçao e conse quent e arquivamento do processo, face o dis p osto co
art. 132 do Decreto nR 86.715/81, tendi:, em vista que a entrega do .

certificado itgo foi solicitada peio estrangeiro dentro do prazo de 12
(doze) meses, contados da data da publicação da-portaria coletiva.

FRANCISCO XAVIER DA SILVA GUIMARÃES

Em 06 'de novembro cid 1991.

Determino o canCelament o do certificado de naturelização
e conseq uente arquivamento dos processos, face o dis p osto no art. 1.32

do decreto n2 86715/81, tendo em vista que a entrega do certificado
não foi solicitada pelos estrangeiros, abaixo relacionado s , dentro 46

Praz o de 12 (dozenkeses, contades da data da publicação da portaria

coletiva.	 ,

PROCESSO N2 08505,17762/ 89 - TATSUO MIYASHIRO
PROCESSO N.2 08505.19198/ 89 - JAMIL AHMAD ABDOUNI
PROCESSO NU 08505.19567/89 : VICTOR KHEBZOU ' 
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