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PREFACIO

A Política Nacional sobre as Drogas de Abuso estende-se a quatro campos:
repressão, fiscalização, prevenção e tratamento.
Não é possível, em questão aflitiva, priorizar uma das áreas. Cada qual merece cuidado específico, mas sempre sem perder a visão de conjunto do problema.
Os desafios são incontáveis face ao pequeno volume das condições materiais
existentes no combate ao tráfico. Vale, no entanto, a vontade dos responsáveis pelos
órgãos públicos, bem como a dedicada devoção de entidades privadas no campo da
prevenção e do tratamento.
O legislador, diante da escassez de equipamentos e recursos humanos, estatui,
na Lei n- 7.560, de 19 de dezembro de 1986, que os bens de qualquer natureza,
apreendidos por estarem relacionados com a produção, comercialização e tráfico de
entorpecentes, revertam para um Fundo, vinculado ao Conselho Federal de Entorpecentes — CONFEN, o Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas de
Abuso -FUNCAB.
Para tanto, é mister que o CONFEN tenha ciência dos bens apreendidos, bem
como da decretação do perdimento.
Assim, o mal transforma-se em instrumento do bem, viabilizando os recursos
para dotar os órgãos de repressão e prevenção, a Polícia Federal, as polícias estaduais e o serviço de fiscalização aduaneira, de meios para combate ao tráfico de entorpecentes.
A atuação deve compreender a prevenção, no campo educacional e no de comunicação social, assim como o tratamento e a recuperação.
É vital, portanto, o auxílio dos órgãos policiais, do Ministério Público e, em
especial, da magistratura brasileira, no sentido de cientificar o CONFEN das apreensões existentes e do perdimento de bens.
Com essa colaboração, dá-se um novo passo no sentido de se concretizar a
Política Nacional sobre Drogas de Abuso, com vista a minimizar esse mal que ameaça a nossa sociedade e o nosso futuro.
MIGUEL REALE JÚNIOR
Presidente do Conselho Federal de Entorpecentes

LEI N? 6.368
DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre medidas de prevenção e
repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá
outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da prevenção

Art. l- É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância e entorpecentes ou que
determine dependência física ou psíquica.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que, quando solicitadas, não prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquica perderão, a juízo do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que venham recebendo da União, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios
e Municípios, bem como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.
Art. 2- Ficam proibidos em todo o território brasileiro o plantio, a cultura,
a colheita e a exploração, por particulares, de todas as plantas das quais possa ser
extraída substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

§ l- As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existentes no território nacional, serão destruídas pelas autoridades policiais, ressalvados os casos previstos no parágrafo seguinte.
§ 2- A cultura dessas plantas com fins terapêuticos ou científicos só será
permitida mediante prévia autorização das autoridades competentes.
§ 3- Para extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, possuir, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, ou matéria-prima destinada à sua preparação, é indispensável licença da autoridade sanitária competente, observadas as
demais exigências legais.
§ 4° Fica dispensada da exigência prevista no parágrafo anterior a aquisição
de medicamentos mediante prescrição médica, de acordo com os preceitos legais ou
regulamentares.
Art. 3- As atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e
uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica
serão integradas num Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão,
constituído pelo conjunto de órgãos que exerçam essas atribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo será formalmente estruturado por decreto do Poder Executivo, que disporá sobre os mecanismos de coordenação e controle globais de atividades, e sobre os mecanismos de coordenação e
controle incluídos especificamente nas áreas de atuação dos governos federal, estaduais e municipais.

Parágrafo único. Dos programas das disciplinas da área de ciências naturais,
integrantes dos currículos dos cursos de l 9 grau, constarão obrigatoriamente pontos
que tenham por objetivo o esclarecimento sobre a natureza e efeitos das substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 6- Compete privativamente ao Ministério da Saúde, através de seus
órgãos especializados, baixar instruções de caráter geral ou especial sobre proibição,
limitação, fiscalização e controle da produção, do comércio e do uso de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica e de especialidades
farmacêuticas que as contenham.
Parágrafo único. A competência fixada neste artigo, no que diz respeito à
fiscalização e ao controle, poderá ser delegada a Órgãos congéneres dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios.
Art. 7- A União poderá celebrar convénios com os Estados visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica.
CAPÍTULO II
Do tratamento e da recuperação
Art. 89 Os dependentes de substâncias entorpecentes, ou que determinem
dependência física ou psíquica, ficarão sujeitos às medidas previstas neste capítulo.
Art. 9- As redes dos serviços de saúde dos Estados, Territórios e Distrito
Federal contarão, sempre que necessário e possível, com estabelecimentos próprios
para tratamento dos dependentes de substâncias a que se refere a presente Lei.

Art. 4- Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou hospitalares, ou de
entidades sociais, culturais recreativas, esportivas ou beneficentes, adotarão, de comum acordo e sob a orientação técnica de autoridades especializadas, todas as medidas necessárias à prevenção do tráfico ilícito e do uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, nos recintos ou imediações
de suas atividades.

§ l 9 Enquanto não se criarem os estabelecimentos referidos neste artigo,
serão adaptados, na rede já existente, unidades para aquela finalidade.

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo implicará na
responsabilidade penal e administrativa dos referidos dirigentes.

Art. 10. O tratamento sob regime de intenção hospitalar será obrigatório
quando o quadro clínico do dependente ou a natureza de suas manifestações psicopatológicas assim o exigirem.

Art. 5- Nos programas dos cursos de formação de professores serão incluídos ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, a fim de que possam ser transmitidos com observância dos
seus princípios científicos.

§ l- Quando verificada a desnecessidade de internação, o dependente será
submetido a tratamento em regime extra-hospitalar, com assistência do serviço social competente.

§ 2- O Ministério da Previdência e Assistência Social providenciará no
sentido de que as normas previstas neste artigo e seu § l 9 sejam também observadas
pela sua rede de serviços de saúde.

§ 2- Os estabelecimentos hospitalares e clínicas, oficiais ou particulares,
que receberem dependentes para tratamento, encaminharão à repartição competente, até o dia 10 de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos durante o mês anterior, com a indicação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela
Organização Mundial de Saúde, dispensada a menção do nome do paciente.

Art. 11. Ao dependente que, em razão da prática de qualquer infração penal, for imposta pena privativa de liberdade ou medida de segurança detentiva será
dispensado tratamento em ambulatório interno do sistema penitenciário onde estiver
cumprindo a sanção respectiva.
CAPÍTULO III
Dos crimes e das penas
Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
§ l 9 Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente:
I — importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe
à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em depósito, transporta,
traz consigo ou guarda matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

III — contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido ou o tráfico de substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica.
Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que gratuitamente,
possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado
à fabricação, preparação, produção ou transformação de substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena — Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a
360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Art. 14. Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos Arts. 12 ou 13 desta Lei:
Pena — Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a
360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Art. 15. Prescrever ou ministrar culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, em dose evidentemente maior que a necessária ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena — Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 30 (trinta) a 100 (cem) dias-multa.
Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso próprio, substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena — Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 20 (vinte)
a 50 (cinquenta) dias-multa.

II — semeia, cultiva, ou faz a colheita de plantas destinadas à preparação de
entorpecentes ou de substância que determine dependência física ou psíquica.
§ 2- Nas mesmas penas incorre, ainda, quem:
I — induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou substância que
determine dependência física ou psíquica;
II — utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou
vigilância, ou consente que outrem dela se utilize, ainda que gratuitamente, para uso
indevido ou tráfico ilícito de entorpecente ou de substância que determine dependência física ou psíquica;

Art. 17. Violar de qualquer forma o sigilo de que trata o Art. 26 desta Lei:
Pena — Detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, ou pagamento de 20 (vinte) a
50 (cinquenta) dias-multa, sem prejuízo das sanções administrativas a que estiver
sujeito o infrator.
Art. 18. As penas dos crimes definidos nesta Lei serão aumentadas de 1/3
(um terço) a 2/3 (dois terços):
I — no caso de tráfico com o exterior ou de extraterritorialidade da lei pe-

nal;

II — quando o agente tiver praticado o crime prevalecendo-se de função
pública relacionada com a repressão à criminalidade ou quando, muito embora não
titular de função pública, tenha missão de guarda e vigilância;
III — se qualquer eles decorrer de associação ou visar a menores de 21
(vinte e um) anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a
capacidade de discernimento ou de autodeterminação;
IV — se qualquer dos atos de preparação, execução ou consumação ocorrer
nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensino ou hospitalar, de sedes
de entidades estudantis, sociais, culturais recreativas, esportivas ou beneficentes, de
locais de trabalho coletivo de estabelecimentos penais, ou de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, sem prejuízo da interdição do
estabelecimento ou do local.
Art. 19. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o
efeito de substância, entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois
terços), se por qualquer das circunstâncias, previstas neste artigo, o agente não
possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
CAPÍTULO IV
Do procedimento criminal
Art. 20. O procedimento dos crimes definidos nesta lei reger-se-á pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Penal.
Art. 21. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial dela fará comunicação imediata ao juiz competente, remetendo-lhe juntamente uma cópia do
auto lavrado e o respectivo auto nos 5 (cinco) dias seguintes.
§ l- Nos casos em que não ocorrer prisão em flagrante, o prazo para remessa dos autos do inquérito ajuízo será de 30 (trinta) dias.
S 2- Nas comarcas onde houver mais de uma vara competente, a remessa
far-se-á na forma prevista na Lei de Organização Judiciária local.
Art. 22. Recebidos os autos em juízo, será aberta vista ao Ministério Público para, no prazo de 3 (três) dias, oferecer denúncia, arrolar testemunhas até o máximo de 5 (cinco) e requerer as diligências que entender necessárias.

§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e do oferecimento da denúncia, no que tange à materialidade do delito, bastará laudo de constatação da natureza da substância firmado por perito oficial ou, na falta deste, por
pessoa idónea escolhida de preferência entre as que tiverem habilitação técnica.
§ 2- Quando o laudo a que se refere o parágrafo anterior for subscrito por
perito oficial, não ficará este impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.
§ 3- Recebida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a
citação ou requisição do réu e designará dia e hora para o interrogatório, que se realizará dentro dos 5 (cinco) dias seguintes.
§ 4° Se o réu não for encontrado nos endereços constantes dos autos, o juiz
ordenará sua citação por edital, com prazo de 5 (cinco) dias, após o qual decretará
sua revelia. Neste caso, os prazos correrão independentemente de intimação.
§ 5- No interrogatório, o juiz indagará do réu sobre eventual dependência,
advertindo-o das consequências de suas declarações.
§ 6- Interrogado o réu, será aberta vista à defesa para, no prazo de 3 (três)
dias, oferecer alegações preliminares, arrolar testemunhas até o máximo de 5 (cinco)
e requerer as diligências que entender necessárias. Havendo mais de um réu, o prazo
será comum e correrá em cartório.
Art. 23. Findo o prazo do § 6- do artigo anterior, o juiz proferirá despacho
saneador, em 48 (quarenta e oito) horas, no qual ordenará as diligências indispensáveis ao julgamento do feito e designará, para um dos 8 (oito) dias seguintes, audiência de instrução e julgamento, notificando-se o réu e as testemunhas que nela devam
prestar depoimento, intimando-se o defensor e o Ministério Público, bem como
cientificando-se a autoridade policial e os órgãos dos quais dependa a remessa de
peças ainda não constantes dos autos.
§ l- Na hipótese de ter sido determinado exame de dependência, o prazo
para a realização da audiência será de 30 (trinta) dias.
§ 2° Na audiência, após a inquirição das testemunhas, será dada a palavra,
sucessivamente, ao órgão do Ministério Público e ao defensor do réu, pelo tempo de
20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz
que, em seguida, proferirá sentença.
§ 32 Se o juiz não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, ordenará
que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 5 (cinco) dias, proferir sentença.
Art. 24.

Nos casos em que couber fiança, sendo o agente menor de 21

(vinte e um) anos, a autoridade policial, verificando não ter o mesmo condições de
prestá-la, poderá determinar o seu recolhimento domiciliar na residência dos pais,
parentes ou de pessoa idónea, que assinarão termo de responsabilidade.
§ l- O recolhimento domiciliar será determinado sempre adreferendum do
juiz competente que poderá mante-lo ou revogá-lo, ou ainda conceder liberdade
provisória.
§ 2- Na hipótese de revogação de qualquer dos benefícios previstos neste
artigo, o juiz mandará expedir mandado de prisão contra o indiciado ou réu, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 4- do artigo 22.
Art. 25. A remessa dos autos de flagrante ou de inquérito ajuízo far-seá sem prejuízo das diligências destinadas ao esclarecimento do fato, inclusive a elaboração do laudo de exame toxicológico e, se necessário, de dependência, que serão
juntados ao processo até a audiência de instrução e julgamento.
Art. 26. Os registros, documentos ou peças de informação, bem como os
autos de prisão em flagrante e os de inquérito policial para a apuração dos crimes
definidos nesta lei, serão mantidos sob sigilo, ressalvadas, para efeito exclusivo de
atuação profissional, as prerrogativas do juiz, do Ministério Público, da autoridade
policial e do advogado na forma da legislação específica.
Parágrafo único. Instaurada a ação penal, ficará a critério do juiz a manutenção do sigilo a que se refere este artigo.
Art. 27. O processo e o julgamento do crime de tráfico com o exterior caberão à Justiça Estadual com interveniência do Ministério Público respectivo, se o
lugar em que tiver sido praticado for município que não seja sede de vara da Justiça
Federal, com recurso para o Tribunal Federal de Recursos.
Art. 28. Nos casos de conexão e continência entre os crimes definidos nesta
lei e outras infrações penais, o processo será o previsto para a infração mais grave,
ressalvados os da competência do júri e das jurisdições especiais.
Art. 29. Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de perícia oficial, que ele, em razão de dependência, era ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento, ordenará seja o mesmo submetido a tratamento médico.
§ l- Verificada a recuperação, será esta comunicada ao Juiz que, após
comprovação por perícia oficial, e ouvido o Ministério Público, determinará o encerramento do processo.

§ 2- Não havendo peritos oficiais, os exames serão feitos por médicos, nomeados pelo juiz, que prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo.
§ 3- No caso de o agente frustar, de algum modo, tratamento ambulatória!
ou vir a ser novamente processado nas mesmas condições do capiit deste artigo, o
juiz poderá determinar que o tratamento seja feito em regime de internação hospitalar.
Art. 30. Nos casos em que couber fiança, deverá a autoridade, que a conceder ou negar, fundamentar a decisão.
§ l- O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder, entre o
mínimo de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e o máximo de Cr$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros).

S 2- Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se-á o coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único do artigo 2- da Lei n6.205, de 29 de abril de 1975.
Art. 31. No caso de processo instaurado contra mais de um réu, se houver
necessidade de realizar-se exame de dependência, far-se-á sua separação no tocante
ao réu a quem interesse o exame, processando-se este em apartado, e fixando o juiz
prazo até 30 (trinta) dias para sua conclusão.
Art. 32. Para os réus condenados à pena de detenção, pela prática de crime
previsto nesta lei, o prazo para requerimento da reabilitação será de 2 (dois) anos.
Art. 33. Sob pena de responsabilidade penal e administrativa, os dirigentes,
funcionários e empregados dos órgãos da administração pública direta e autárquica,
das empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações instituídas pelo
poder público, observarão absoluta precedência nos exames periciais e na confecção
e expedição de peças, publicação de editais, bem como no atendimento de informações e esclarecimentos solicitados por autoridades judiciárias, policiais ou administrativas com o objetivo de instruir processos destinados à apuração de quaisquer
crimes definidos nesta lei.
Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua regular apreensão, serão entregues à custódia da autoridade competente.
§ l- Havendo possibilidade ou necessidade da utilização dos bens mencionados neste artigo, para sua conservação, poderá a autoridade deles fazer uso.
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§ 2- Transitada em julgado a sentença que declare a perda de qualquer dos
bens referidos, passarão eles à propriedade do Estado.
Art. 35. O réu condenado por infração dos artigos 12 ou 13 desta lei não
poderá apelar sem recolher-se à prisão.
CAPÍTULO V
Disposições gerais
Art. 36. Para os fins desta lei serão consideradas substâncias entorpecentes
ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas que assim forem
especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia deverá rever, sempre que as circunstâncias assim o exigirem, as relações a que se
refere este artigo, para o fim de exclusão ou inclusão de novas substâncias.
Art. 37. Para efeito de caracterização dos crimes definidos nesta lei, a autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente.
Parágrafo único. A autoridade deverá justificar, em despacho fundamentado, as razões que a levaram à classificação legal do fato, mencionando concretamente as circunstâncias referidas neste artigo, sem prejuízo de posterior alteração
de classificação pelo Ministério Público ou pelo juiz.
Art. 38. A pena de multa consiste no pagamento, ao Tesouro Nacional, de
uma soma em dinheiro que é fixada em dias-multa.
§ l- O montante do dia-multa será fixado segundo o prudente arbítrio ao
juiz, entre o mínimo de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) e o máximo de Cr$
250,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros).
S 2- Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se-á o coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único do artigo 2- da Lei n6.205, de 29 de abril de 1975.

ao órgão competente com as observações e sugestões que julgarem pertinentes à
elaboração do relatório que será enviado anualmente ao Órgão Internacional da Fiscalização de Entorpecentes.
Art. 40. Todas as substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, apreendidas por infração a qualquer dos dispositivos desta
Lei, serão obrigatoriamente remetidas, após o trânsito em julgado da sentença, ao
órgão competente do Ministério da Saúde ou congénere estadual, c*abendo-lhes providenciar o seu registro e decidir do seu destino.
§ l- Ficarão sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, até o
trânsito em julgado da sentença, as substâncias referidas neste artigo.
§ 2- Quando se tratar de plantação ou quantidade que torne difícil o transporte ou apreensão da substância na sua totalidade, a autoridade policial recolherá
quantidade suficiente para exame pericial, destruindo o restante, de tudo lavrando
auto circunstanciado.
Art. 41. As autoridades judiciárias, o Ministério Público e as autoridades
policiais poderão requisitar às autoridades sanitárias competentes, independentemente de qualquer procedimento judicial, a realização de inspeção nas empresas industriais ou comerciais, nos estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, ensino e
congéneres, assim como nos serviços médicos, que produzirem, venderem, comprarem, consumirem ou fornecerem substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que as contenham,
sendo facultada a assistência da autoridade requisitante.
§ l- Nos casos de falência ou de liquidação judicial das empresas ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existam tais produtos, cumpre ao juízo por onde correr o feito oficiar às autoridades sanitárias competentes, para que promovam, desde logo, as medidas necessárias ao recebimento,
em depósito, das substâncias arrecadadas.
§ 2° As vendas em hasta pública de substâncias ou especialidades a que se
refere este artigo serão realizadas com a presença de l (um) representante da autoridade sanitária competente, só podendo participar da licitação pessoa física ou jurídica regularmente habilitada.

§ 3- A pena pecuniária terá como referência os valores do dia-multa que
vigorarem à época do fato.

Art. 42. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que praticar qualquer dos crimes definidos nesta Lei, desde que cumprida a
condenação imposta, salvo se ocorrer interesse nacional que recomende sua expulsão imediata.

Art. 39. As autoridades sanitárias, policiais e alfandegárias organizarão e
manterão estatísticas, registros e demais informes, inerentes às suas atividadcs relacionadas com a prevenção e repressão de que trata esta Lei, deles fazendo remessa

Art. 43. Os Tribunais de Justiça deverão, sempre que necessário e possível,
observado o disposto no artigo 144, § 5-, da Constituição Federal, instituir juízos
especializados para o processo e julgamento dos crimes definidos nesta Lei.
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Art. 44. Nos setores de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal só poderão ter exercício policiais que possuam especialização adequada.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará a especialização dos integrantes das Categorias Funcionais da Polícia Federal, para atendimento ao disposto
neste artigo.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei dentro de 60
(sessenta) dias, contados da sua publicação.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 311
do Decreto-lei n9 1.004, de 21 de outubro de 1969, com as alterações da Lei
n- 6.016, de 31 de dezembro de 1973, e a Lei n9 5.726, de 29 de outubro de 1971,
com exceção do seu artigo 22.
Art. 47.

Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.
e

9

Brasília, 21 de outubro de 1976; 155 da Independência e 88 da República.
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§ l 9 As pessoas jurídicas que, quando solicitadas, não prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica
perderão, a juízo do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que venham recebendo da União, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações.
.
§ 29 O órgão ou autoridade a quem incumbir a execução dos planos e programas de prevenção ou repressão previstos no artigo l9, parágrafo único, da Lei
n- 6.368, de 21 de outubro de 1976, verificando a recusa ou omissão de colaboração, comunicará o fato imediatamente à entidade fornecedora da subvenção que, em
60 (sessenta) dias, adotará as providências necessárias para o fim previsto no mesmo
dispositivo.
Art. 29 Ficam proibidos em todo o território brasileiro o plantio, a cultura,
a colheita e a exploração, por particulares, de todas as plantas das quais possa ser
extraída substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

ERNESTO GEISEL
§ l 9 As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existentes no território nacional, serão destruídas pelas autoridades policiais, ressalvados os casos previstos no artigo 29, §§ 29 e 39, da Lei n9 6.368, de 21 de outubro de 1976.

Armando Falcão
Ney Braga
Paulo de Almeida Machado
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N? 78.992
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1976
Regulamenta a Lei n- 6.368, de 21 de
outubro de 1976, que dispõe sobre medidas
de prevenção e repressão do tráfico ilícito e
uso indevido de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência física ou
psíquica.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81,
item III, da Constituição, e nos termos do artigo 45 da Lei n- 6.368, de 21 de outubro de 1976, decreta:
Art. l 9 É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

§ 2- Serão também destruídas as plantas nativas ou cultivadas existentes no
território nacional, no caso de violação da autorização concedida na forma dos dispositivos referidos neste artigo.
Art. 39 Para a destruição das plantas nativas ou cultivadas, a que se referem
os §§ l 9 e 29 do artigo anterior, o Ministério da Justiça poderá, além de celebrar
convénios com os Estados, solicitar a cooperação de autoridades civis e militares da
União.
Art. 4- O Ministério da Educação e Cultura, em articulação com o Ministério da Saúde, coordenará a execução dos programas previstos no artigo 59 e seu
parágrafo único da Lei n9 6.368, de 21 de outubro de 1976, até que seja efetivamente implantado o Sistema referido no artigo 3- da mesma lei.
Art. 59 Os Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social e o
Departamento de Polícia Federal providenciarão, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, normas expressas que visem a dar cumprimento ao disposto nos artigos 89, 99,
10 e seu § l 9 d- T ei :>9 6.36P de 21 de outubro de 1976.
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§ l 9 Para os fins do disposto neste artigo, os Ministérios da Saúde e da
Previdência e Assistência Social e o Departamento de Polícia Federal procederão,
em conjunto, ao levantamento do quadro existente no país, visando a orientar a ação
do Governo Federal em relação ao problema.
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§ 29 A concessão da licença será requerida pelo Diretor ou responsável
pelo estabelecimento interessado, devendo o requerimento ser instruído com os seguintes documentos:
I — programa ou plano completo da atividade a ser desenvolvida;

§ 2- As normas a que se refere este artigo deverão contemplar aspectos
relacionados com o diagnóstico e tratamento, hospitalar ou extra-hospitalar, bem
como estabelecer os parâmetros para a avaliação das respectivas necessidades em
cada unidade da Federação.
Art. 69 A assistência social aos dependentes que forem submetidos a tratamento em regime extra-hospitalar, na forma do artigo 10, § l9, da Lei n9 6.368,
de 21 de outubro de 1976, terá por objetivo a avaliação da influência dos fatores sociais na situação do paciente, permitindo visão ampla do quadro clínico apresentado
e tornando possível melhor planejamento terapêutico. Sua atuação se fará junto ao
paciente, à sua família, ao seu trabalho e à sua comunidade, para aproveitamento do
tratamento instituído, objetivando sua recuperação.
Art. 79 O Ministério da Saúde fará publicar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a consolidação de todas as normas, instruções e relações vigentes sobre
proibição, limitação, fiscalização e controle da produção, do comércio e do uso de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica e de
especialidades farmacêuticas que as contenham, referidos nos artigos 69 e 36 da Lei
n9 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Art. 89 Nenhum texto, cartaz, representação, curso, seminário, conferência
ou propaganda sobre o uso de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ainda que a título de campanha de prevenção, será divulgado
sem prévia autorização do órgão competente.
Art. 99 As autoridades de censura fiscalizarão rigorosamente os espetáculos públicos, a fim de evitar representações, cenas ou situações que possam, ainda
que veladamente, suscitar interesse pelo uso de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
Art. 10. Somente o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia (SNFMF) poderá conceder licença para o plantio, cultivo e colheita de plantas
mencionadas no artigo 29, § 29, da Lei n9 6.368, de 21 de outubro de 1976.

§ l 9 A licença para as atividades previstas neste artigo só poderá ser concedida às pessoas jurídicas de direito público que tenham por objetivo, devidamente
comprovado, a extração ou exploração dos princípios ativos das plantas referidas
neste artigo, para fins terapêuticos ou científicos.

II — relação dos técnicos que participarão da atividade, comprovada sua
habilitação para as funções indicadas;
III — indicação taxativa das plantas pelo nome vulgar e nomenclatura botânica atualizada, mencionando-se família, género, espécie e variedades, se houver;
IV — declaração da localização, extensão do cultivo e da estimativa da produção.
§ 39 Para a concessão da licença, poderá o Serviço Nacional de Fiscalização
da Medicina e Farmácia determinar a realização de diligências, bem como a apresentação de novos documentos.
§ 49 O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia dará,
obrigatoriamente, conhecimento das licenças concedidas à Divisão de Repressão a
Entorpecentes do Departamento de Polícia Federal.
§ 59 Compete ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia
fiscalizar o estrito cumprimento da autorização constante da licença.
Art. 11. Sempre que for destruída qualquer plantação, na forma prevista
nos artigos 29, § l9, e 40, § 29, da Lei n9 6.368, de 21 de outubro de 1976, a autoridade que proceder à diligência remeterá cópia do respectivo auto ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia e à Divisão de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Polícia Federal.
Art. 12. Compete privativamente ao Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia conceder a autorização prevista no art. 29, § 3-, da Lei
n9 6.368, de 21 de outubro de 1976, às pessoas jurídicas que obtenham inscrição
prévia naquele órgão.
Art. 13. É proibido, sob qualquer forma ou pretexto, distribuir amostras
para propaganda de substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica e das especialidades farmacêuticas que as contenham, inclusive a médicos,
dentistas, veterinários ou farmacêuticos, só se permitindo a propaganda dos mesmos
em revistas ou publicações técnico-científicas de circulação restrita a esses profissionais.
Parágrafo único. Sem prejuízo das demais sanções legais, a inobservância
da proibição prevista neste artigo constitui infração sanitária, regulando-se o pró-
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cesso e a aplicação da sanção cabível pelo disposto no Decreto-lei n- 785, de 25 de
agosto de 1969.
Art. 14. O trânsito, pelo território nacional, de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência física ou psíquica, fica sujeito a licença especial do
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, mediante solicitação dos
representantes diplomáticos, ou, à sua falta, dos agentes consulares do País a que se
destinam, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. A licença, quando
concedida, será expedida em duas vias, destinando-se a primeira ao requerente e
a segunda ao órgão competente do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. Na solicitação da licença deverão ser indicados a natureza,
o tipo, a quantidade, o nome da firma exportadora, a proveniência, o nome do importador e o país a que se destinam essas substâncias, bem como os locais de entrada
e saída no território nacional.
Art. 15. Somente os órgãos e entidades públicos previamente autorizados
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia poderão receber ou
doar, para fins terapêuticos ou científicos, substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, bem como as especialidades farmacêuticas
que as contenham, desde que o façam em embalagens apropriadas, observadas as
cautelas exigidas para aquele órgão.
Art. 16. Os médicos, dentistas e farmacêuticos deverão observar, rigorosamente, os preceitos legais e regulamentares sobre a prescrição de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 17. Ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia compete baixar Instruções de caráter geral ou especial sobre modelos de receituários
oficiais para a prescrição de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica, bem como aprovar modelos para a elaboração de estatísticas e
balanços.
Art. 18. De toda receita, bula, rótulo e embalagem de especialidade farmacêutica que contenha substância entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquica deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo
maior do que o texto, a expressão:
"Atenção — pode causar dependência física ou psíquica".
Parágrafo único. O disposto neste artigo quanto a bulas, rótulos e embalagens será cumprido conforme plano de implantação gradativa elaborado pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, que deverá estar concluído
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 19. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou hospitalares ou de
entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, adotarão, de
comum acordo e sob a orientação técnica de autoridades especializadas, todas as
medidas necessárias à prevenção do tráfico Ilícito e do uso indevido de substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, nos recintos ou imediações de suas atividades.
Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo implicará na
responsabilidade penal e administrativa dos referidos dirigentes.
Art. 20. O Ministério da Saúde estabelecerá intercâmbio permanente de
informes e consultas com os organismos internacionais especializados e com as autoridades sanitárias dos países com os quais o Brasil mantém relações. Deverá, ainda, colaborar com os órgãos internos para execução das Convenções ratificadas pelo
Brasil.
Art. 21. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1976; 155- da Independência e 88- da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Ney Braga
Paulo de Almeida Machado
L, G. do Nascimento e Silva

DECRETON285.110
DE 2 DE SETEMBRO DE 1968
Institui o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes,
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81,
itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 3- da Lei
n- 6.368, de 21 de outubro de 1976, decreta:
Art. l- Fica instituído o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, que integra as atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, bem como as atividades de recuperação de dependentes.
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Parágrafo único. Compõem o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização
e Repressão de Entorpecentes todos os órgãos e entidades da Administração Pública
que exerçam as atividades referidas neste artigo.
Art. 2° São objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e
Repressão de Entorpecentes:
I — formular a política nacional de entorpecentes, compatibilizar planos
nacionais com planos regionais, estaduais e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução;
II — estabelecer prioridades entre as atividades do Sistema, através de
critérios técnicos, económicos e administrativos;
III — modernizar a estrutura e os procedimentos da administração nas
áreas de prevenção, fiscalização e repressão, buscando seu constante aperfeiçoamento e eficácia;
IV — estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações entre
seus órgãos, bem como entre o órgão central do Sistema e os organismos internacionais a fim de facilitar os processos de planejamento e decisão;
V — estimular pesquisas, visando ao aperfeiçoamento do controle de fiscalização do tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica;
VI — promover, junto aos órgãos competentes, a inclusão de ensinamentos
referentes a substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica nos cursos de formação de professores a fim de que possam ser transmitidos com observância dos seus princípios científicos;

IV — o Conselho Federal de Educação;
V — o órgão de fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda;
VI — o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, a
Fundação Legião Brasileira de Assistência e a Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor, vinculados ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ l- Os órgãos mencionados nos incisos II c "seguintes ficam sujeitos à
orientação normativa e supervisão técnica do Conselho Federal de Entorpecentes no
que tange às atividades disciplinadas pelo Sistema, sem prejuízo da subordinação
administrativa aos órgãos em cujas estruturas estiverem integrados.
§ 2- Incumbe ao órgão central mencionado no inciso I deste artigo integrar
ao Sistema os órgãos dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios que exerçam atividades concernentes à prevenção, fiscalização e repressão de
entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 4- Compete ao Conselho Federal de Entorpecentes propor a política
nacional de entorpecentes, elaborar planos, exercer orientação normativa, coordenação geral, supervisão, controle e fiscalização das atividades relacionadas com o
tráfico e uso de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou
psíquica, bem como exercitar outras funções em consonância com os objetivos definidos no art. 2-,
Art. 5-

O Conselho Federal de Entorpecentes terá a seguinte composição:

I — um representante do Ministério da lustiça;
II — um representante do Ministério da Saúde;

VII — promover, junto aos órgãos competentes, a inclusão de itens específicos nos currículos do ensino de primeiro grau, na área de ciências, com a finalidade
de esclarecer os alunos quanto à natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 3- O Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes compreende:

III — um representante do Ministério da Educação e Cultura;
IV — um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
V — um representante do Ministério da Fazenda;
VI — um representante do Ministério das Relações Exteriores;

I — o Conselho Federal de Entorpecentes, como órgão central;
II — o órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde;
III — o órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal;

VII — um representante do órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal;
VIII — um representante do órgão de vigilância sanitária do Ministério da
Saúde;
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IX — um jurista de comprovada experiência em assuntos de entorpecentes,
escolhido e designado pelo Ministro da Justiça; e

em regimento interno elaborado pelo Plenário e aprovado mediante ato do Ministro
da Justiça.

X — um médico psiquiatra com ampla atuação na área de entorpecentes,
indicado pela Associação Médica Brasileira e designado pelo Ministro da Justiça.

Art. 12. As decisões do Conselho Federal de Entorpecentes deverão ser
cumpridas pelos órgãos da administração federal integrantes do Sistema, sob pena
de responsabilidade de seus dirigentes.

§ l- O Conselho será presidido por um de seus membros, escolhido e designado pelo Ministro da Justiça.
§ 2- O presidente do Conselho, mediante indicação ao Ministro da Justiça,
poderá requisitar servidores da Administração Pública para a implantação e funcionamento do Sistema.
§ 3- Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes terão mandato
de três anos, podendo ser reconduzidos, a critério do Ministro da Justiça.
Art. 6- Compete ao órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde
exercer ação fiscalizadora, na forma estabelecida em lei, sobre os produtos e substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 1° Compete ao órgão de repressão a entorpecentes do Departamento
de Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico e uso ilícito de entorpecentes ou
substâncias que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 8-' Compete ao Conselho Federal de Educação exercer orientação
normativa e fiscalizadora de matérias concernentes aos currículos dos cursos de
formação de professores e do ensino de primeiro grau, de acordo com o disposto no
art. 5- e seu parágrafo único da lei n- 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Art. 9- Compete ao órgão de fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda exercer, no âmbito de suas atribuições, a fiscalização do
tráfico de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica nas fronteiras, portos e aeroportos.
Art. 10. Compete ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, à Fundação Legião Brasileira de Assistência e à Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor prestar assistência médica e social, de acordo com o que
determinam os arts. 9-, § 2?, e 10, § l?, da Lei n? 6.368, de 21 de outubro de
1976.
Art. 11. Fica incluído como órgão normativo de deliberação coletiva de segundo grau (letra b, do art. l-, do Decreto n- 69.382, de 19 de outubro de 1971),
na estrutura do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de Entorpecentes, que
terá sua competência desdobrada e suas condições de funcionamento determinadas

Parágrafo único. Quando do descumprimento de ato praticado por autoridade estadual ou municipal, o Conselho comunicará o fato à autoridade competente
para os fins previstos neste artigo.
•
Art. 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1980; 159- da Independência e 92- da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Ahi-Ackel

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N2 0333.
DE 24 DE MAIO DE 1981

O Ministro de Estado da Justiça, usando da atribuição que lhe confere o
art. 11 do Decreto n- 85.110, de 2 de setembro de 1980, e de acordo com o art. 6do Decreto n- 68.885, de 6 de julho de 1971, resolve:
Aprovar, na forma do anexo, o Regimento Interno do Conselho Federal de
Entorpecentes.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Ministro da Justiça

CONSELHO FEDERAL DE ENTORPECENTES

CAPÍTULO I
Categoria e finalidade

Art. l- O Conselho Federal de Entorpecentes - C O N F E N , órgão de
deliberação coletiva do Ministério da Justiça, com sede em Brasília, criado pelo Decreto n- 85.110, de 2 de setembro de 1980, tem como finalidade propor a política
nacional de entorpecentes, elaborar planos, exercer orientação normativa, coordenação geral, supervisão, controle e fiscalização das atividades relacionadas com o
tráfico e uso de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou
psíquica, bem como exercitar outras funções em consonância com os objetivos do
Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes.
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CAPÍTULO II
Organização do Colegiada
SEÇÃOI
Composição

Art. 2-

§ 2- O Presidente do Conselho terá direito a voto nominal e de qualidade.
Art. 4° A critério do Presidente, poderão participar das reuniões e debates,
sem direito a voto, representantes de entidades interessadas que possam contribuir
para o esclarecimento de matérias de competência do Conselho.

O Conselho Federal de Entorpecentes terá a seguinte composição:

I — dois representantes do Ministério da Justiça;

Art. 5- Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes terão mandato de três anos, podendo ser reconduzidos a critério do Ministro da Justiça.

II — um representante do Ministério da Saúde;
SEÇÃO II
Funcionamento

III — um representante do Ministério da Educação e Cultura;
IV — um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
V — um representante do Ministério da Fazenda;

Art. 6- O Conselho Federal de Entorpecentes reunir-se-á ordinariamente
uma vez por mês e, extraordinariamente, mediante convocação do Presidente ou de
um terço de seus membros.

VI — um representante do Ministério das Relações Exteriores;
VII — um representante do órgão de repressão a entorpecentes do Departamento de Polícia Federal;
VIII — um representante do órgão de vigilância sanitária do Ministério da
Saúde;
IX — um jurista de comprovada experiência em assuntos de entorpecentes,
escolhido e designado pelo Ministro da Justiça;
X — um médico psiquiatra com ampla atuação na área de entorpecentes,
indicado pela Associação Médica Brasileira e designado pelo Ministro da Justiça; e
XI — um Secretário Executivo.
§ l9

Cada membro do Conselho terá um suplente.

§ 2- Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão indicados
pelos órgãos e entidades mencionados neste artigo, e designados mediante ato do
Ministro da Justiça.

Parágrafo único.
membros.

As reuniões serão realizadas presente a maioria de seus

Art. l- As deliberações do Conselho, sob a forma de Decisão ou Resolução, poderão ser tomadas pela maioria dos membros presentes.
Art. 89 O Conselho poderá determinar o sigilo das reuniões quando as matérias constantes da pauta assim o exigirem.
Art. 9- Observada a legislação em vigor, o Conselho estabelecerá normas
complementares relativas ao seu funcionamento e à ordem dos trabalhos.
Art. 10. Para a consecução de suas finalidades o Conselho deliberará sobre
a criação de comissões de caráter temporário para exame de assuntos de sua competência específica.

SEÇÃO III
Atribuições dos membros do Conselho

Art. 3- O Conselho será presidido por um de seus membros, escolhido e
designado pelo Ministro da Justiça.
§ l9 O Presidente, em suas faltas ou impedimentos, será substituído por um
dos membros do Conselho previamente escolhido e designado pelo Ministro da Justiça.

Art. 11. Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Conselho Federal de Entorpecentes e, especificamente:
I — representar o Conselho nos atos que se fizerem necessários;
II — convocar, presidir as reuniões e dar execução às suas decisões;
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III — aprovar a pauta das reuniões;

IV
Conselho;

assinar, juntamente com os relatores, as decisões e resoluções do

Art. 15. O Secretário Executivo será substituído, em suas faltas ou impedimentos, por servidor por ele indicado e previamente designado na fbrma da legislação específica.
SEÇÃO II
Competência da Secretaria Executiva

V — coordenar e orientar a elaboração do relatório anual de atividades;
VI — designar membros para compor comissões;
VII — expedir, ad referendum do Colegiado, normas complementares
relativas ao funcionamento do Conselho e à ordem dos trabalhos;

Art. 16. À Secretaria Executiva compete planejar, supervisionar e coordenar a execução das atividades de apoio técnico e administrativo necessárias ao funcionamento do Conselho.

SEÇÃO III
Atribuições do Secretário Executivo

VIII — expedir atos administrativos que se fizerem necessários; e
IX — praticar os demais atos necessários ao cumprimento da finalidade do
Conselho.

Art. 17.

Ao Secretário Executivo incumbe:

I — dirigir, coordenar e supervisionar os trabalhos da Secretaria ExecutiArt. 12.

Aos membros do Conselho incumbe:

II — elaborar e submeter ao Presidente a pauta das reuniões;

I — participar e votar nas reuniões plenárias;
II — relatar matérias que lhes forem distribuídas;
III — propor ou requerer esclarecimentos que lhes forem úteis à melhor
apreciação dos assuntos em estudo; e

III — secretariar as reuniões, lavrar as respectivas atas e promover a publicação das súmulas e resumos ou extratos das decisões e resoluções;
IV — preparar o relatório anual das atividades do Conselho;
V — promover o preparo e expedição da correspondência do Conselho;

IV — desempenhar outras atividades que lhes forem atribuídas pelo PresiVI — passar as certidões despachadas pelo Presidente; e

dente.

VII — executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente.
CAPÍTULO III
Organização administrativa
SEÇÃOI
Estrutura

CAPÍTULO IV
Disposições gerais
Art. 18. O CONFEN receberá apoio técnico, administrativo e financeiro da
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça.

Art. 13. O Conselho Federal de Entorpecentes disporá de uma Secretaria
Executiva, diretamente subordinada ao seu Presidente.

Art. 19. O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta do Conselho submetida à aprovação do Ministro da Justiça, nos termos da legislação específica.

Art. 14. A Secretaria Executiva será dirigida por Secretário Executivo,
cuja função será provida na forma da legislação em vigor.

Art. 20. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas pela aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidas pelo Presidente, ouvido o Colegiado.
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LEI N9 7.560
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso,
dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá outras
providências.

União constituirá recurso do FUNCAB, ressalvados os direitos do lesado ou de terceiros de boa-fé e após decisão judicial ou administrativa tomada em caráter definitivo.
Parágrafo único. As mercadorias a que se refere o art. 30 do Decreto-lei
n9 1.455, de 7 de abril de 1976, que estejam relacionadas com o tráfico de drogas
de abuso, sofrerão, após sua regular apreensão, as cominações previstas no referido
Decreto-lei, e as mercadorias ou o produto de sua alienação reverterão em favor do
FUNCAB.
Art. 5- Os recursos do FUNCAB serão destinados:

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l- Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso— FUNCAB, a ser gerido
pelo Conselho Federal de Entorpecentes — CONFEN.
Art. 2- Constituirão recursos do FUNCAB:
I — dotações específicas estabelecidas no orçamento da União;
II — doações de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras;
III — recursos provenientes da alienação dos bens de que trata o art. 4desta Lei;
IV — recursos provenientes de emolumentos e multas, arrecadados no controle e fiscalização de drogas e medicamentos controlados, bem como de produtos
químicos utilizados no fabrico e transformação de drogas de abuso.
Parágrafo único. Os saldos verificados no final de cada exercício serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a crédito do FUNCAB.

I — aos programas de formação profissional sobre educação, prevenção,
tratamento, recuperação, repressão, controle e fiscalização do uso ou tráfico de
drogas de abuso;
II — aos programas de educação preventiva sobre o uso de drogas de
abuso;
III — aos programas de esclarecimento ao público;
IV — às organizações que desenvolvam atividades específicas de tratamento e recuperação de usuários;
V — ao reaparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle
e repressão ao uso e tráfico ilícitos de drogas e produtos controlados;
VI — ao pagamento das cotas de participação a que o Brasil esteja obrigado como membro de organismos internacionais ou regionais que se dediquem às
questões de drogas de abuso;
VII — à participação de representantes e delegados em eventos realizados
no Brasil ou no exterior que versem sobre drogas e nos quais o Brasil tenha de se
fazer representar;
VIII — aos custos de sua própria gestão.

Art. 3- As doações em favor do FUNCAB, efetuadas por pessoas físicas
ou jurídicas declarantes do Imposto de Renda nos termos da legislação em vigor,
serão dedutíveis da respectiva base de cálculo de incidência do referido imposto,
desde que devidamente comprovado o recebimento pelo CONFEN.
Art. 4- Todo e qualquer bem de valor económico, apreendido em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou utilizado de qualquer forma em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda, que haja sido
adquirido com recursos provenientes do referido tráfico, e perdido em favor da

Art. 69 O FUNCAB será estruturado de acordo oní as normas de contabilidade pública e auditoria estabelecidas pelo Governo, devendo ter sua programação
aprovada na forma prevista pelo Decreto-lei n- 1.754, de 31 de dezembro de 1979.
Art. 7desta Lei.

O Poder Executivo baixará os atos necessários à regulamentação

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

31

30

Art. 9- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 2- do
art. 34 da Lei n- 6.368, de 2i de outubro de 1976.

49 da Lei n9 7.560/86, poderão ser destinados in natura às finalidades específicas do
FUNCAB.

Brasília, 19 de dezembro de 1986; 1659 da Independência e 985 da República.

Art. 8e Os bens de que trata este Decreto, que tenham sido, na forma da
lei, previamente apreendidos pela União, poderão, mediante decisão judicial, ser
imediatamente alienados, nos termos do artigo 69, desde que perecíveis ou que sua
guarda implique em grave risco ou excepcional despesa.

JOSÉSARNEY
Paulo Brossard
Dilson Domingos Funaro
DECRETO N? 95.650
DE 19 DE JANEIRO DE 1988
Regulamenta a Lei n- 7.560, de 19 de dezembro de 1986, que criou o FUNCAB, e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 81,
item III, da Constituição, decreta:
Art. l 9 O Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de
Abuso - FUNCAB, criado pela Lei n9 7.560, de 19 de dezembro de 1986, reger-se-á pelo disposto neste Decreto.
Art. 2- Constituirão receita do FUNCAB, além das previstas na Lei n7.560, de 19 de dezembro de 1986, os recursos de outras origens, inclusive de recursos ou financiamentos externos e internos.
Art. 39 O FUNCAB será gerido-pelo Conselho Federal de Entorpecentes CONFEN, por intermédio de Coordenador, cujas atribuições e forma de designação
serão estabelecidas no Regimento Interno.
Art. 49 O Coordenador submeterá à aprovação do CONFEN os planos
anuais de aplicação dos recursos do FUNCAB e os de distribuição dos bens de que
trata o art. 49 da Lei n9 7.560, de 19 de dezembro de 1986.
Art. 59 Os recursos do FUNCAB serão centralizados em conta especial,
denominada "Ministério da Justiça - CONFEN - FUNCAB", mantida no Banco do
Brasil S.A., em Brasília.
Art. 69 O CONFEN promoverá, direta ou indiretamente, a alienação em
hasta pública dos bens que, a seu critério, devam ser convertidos em recursos financeiros para o FUNCAB.
Art. 79

Os bens declarados perdidos em favor da União, nos termos do art.

Parágrafo único. Os recursos provenientes dessa alienação serão depositados em conta especial, em nome do CONFEN, e à disposição do Juízo.
Art. 99 Nenhuma despesa será efetivada sem a indicação e cobertura bastante de recurso disponível e os responsáveis prestarão contas das suas aplicações
em prazo não superior a noventa dias, procedendo-se automaticamente à tomada de
contas se não as prestarem no prazo assinalado.
Art. 10. Todo ato de gestão financeira do Fundo deve ser realizado por
força de documento1 que comprove a operação e fique registrado na contabilidade
mediante classificação em conta adequada.
Art. 11. Os Órgãos da União, inclusive a Secretaria da Receita Federal, do
Ministério da Fazenda, darão ciência ao Conselho Federal de Entorpecentes da
apreensão de quaisquer dos bens referidos no artigo 49, da Lei n9 7.560/86, efetuada em suas áreas de competência.
Parágrafo único. O Departamento de Polícia Federal, por sua Divisão de
Entorpecentes, manterá informado o Conselho Federal de Entorpecentes acerca de
apreensões e de medidas assecuratórias penais relativas a bens imóveis, valores mobiliários e outros bens e valores determinadas por outras autoridades, que não as da
Administração Federal, inclusive judiciárias, indicando as fases em que se encontrem os respectivos procedimentos.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1988; 1679 da Independência e 1009 da República.
JOSÉ SARNEY
Paulo Brossard
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N? 26
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988
Disciplina o recolhimento de receitas do
Conselho Federal de Entorpecentes •
CONFEN, do Ministério da Justiça.
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto na Portaria Interministerial n- 183, de 18 de março de 1980, resolve:
1. Os valores apurados pelo Conselho Federal de Entorpecentes -CONFEN,
do Ministério da Justiça, decorrentes de transferências de instituições privadas,
transferências do exterior, transferências de pessoas, de multas decorrentes de alienações de bens apreendidos, e de serviços de inspeção e fiscalização, serão recolhidos ao Tesouro Nacional pelo Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN,
através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido
de acordo com as instruções anexas.
1.1. - O recolhimento de que trata este item será efetuado ao Banco do
Brasil S.A., até o dia 10 do mês seguinte em que os valores forem
recebidos.
2. Os valores arrecadados serão classificados sob o código BB-129 RENDAS DO FUNCAB - Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas de Abuso.

2- - Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN - MJ
3- - Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN - MJ, que a encaminhará
ao órgão de controle analítico.
3. Forma de preenchimento:
Datilografado ou manuscrito em letra de forma, sem emendas ou rasuras.
4. Pagamento:
Ao Banco do Brasil S.A. - Agência Central, em Brasília - DF.
5. Preenchimento:
CAMPO DO
DARF
01
03
04
05
08

3. O Coordenador do Sistema de Arrecadação poderá baixar atos que se fizerem necessários ao cumprimento ao disposto nesta Instrução.
4. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
REINALDO MUSTAFA

INSTRUÇÕES ANEXAS À IN / SRF / N? 026
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988, PARA PREENCHIMENTO DO DARF
— RENDAS DO FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE ÀS DROGAS DE ABUSO - FUNCAB - MJ
1. Número de vias a serem preenchidas: 3 (três)
2. Destino das vias:
l- - processamento

10
11
13
14
16

O QUE DEVE CONTER
Carimbo padronizado do CGC.
A data do vencimento. Ex.: 10.03.88.
O exercício a que se refere a receita. Ex.: 1988.
Indicar, em algarismos arábicos, sempre com dois dígitos, o mês e o
ano em que os valores tiverem sido apurados.
Indicar um dos seguintes códigos, para as receitas correspondentes:
8897, quando se tratar de FUNCAB - Transferência de Instituições
Privadas.
8934, quando se tratar de FUNCAB - Transferências do Exterior.
8942, quando se tratar de FUNCAB - Transferências de Pessoas.
8950, quando se tratar de FUNCAB - Receitas Decorrentes de
Alienações de Bens Apreendidos.
8969, quando se tratar de FUNCAB - Serviços de Inspeções e Fiscalizações.
O valor da receita que está sendo paga. Ex.: 10.000,00.
O valor da correção monetária, quando devida.
O valor dos juros de mora, quando devidos.
A soma dos campos 10, 11 e 13.
Outras informações previstas em instruções:
- Quaisquer informações complementares necessárias ao órgão recolhedor.
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