
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Tráfico Ilícito e uso Indevido de Substâncias Entorpecentes

01. Através da Lei 11.343/06 ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o 
plantio,  a  cultura,  a  colheita  e  a  exploração de  vegetais  e  substratos  dos  quais  possam ser 
extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem 
como  o  que  estabelece  a  Convenção  de  Viena,  das  Nações  Unidas,  sobre  Substâncias 
Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

02. O Sisnad (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas) tem a finalidade de articular, 
integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com: a prevenção do uso indevido, a 
atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas; a repressão da produção 
autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 

03. É princípio do Sisnad o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente 
quanto à sua autonomia e à sua liberdade.

04. O Sisnad tem o objetivo de contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo 
menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico 
ilícito e outros comportamentos correlacionados.

05. As  instituições  com atuação  nas  áreas  da  atenção  à  saúde  e  da  assistência  social  que 
atendam  usuários  ou  dependentes  de  drogas  devem  comunicar  ao  órgão  competente  do 
respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a 
identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União e dos Estados-Membros.

06. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema de 
informações do Poder Judiciário.

07. A União,  os Estados,  o  Distrito  Federal  e os Municípios  poderão conceder  benefícios  às 
instituições públicas  e  privadas que  desenvolverem programas  de reinserção  no mercado de 
trabalho, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. 

08. As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à 
saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber 
recursos do Funad, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.

09. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem 
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os 
serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

10. Quem adquirir,  guardar,  tiver  em depósito,  transportar  ou trouxer  consigo,  para  consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à 
comunidade; medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.



GABARITO

01. C
Comentários:  Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no 
caput  deste  artigo,  exclusivamente  para  fins  medicinais  ou  científicos,  em  local  e  prazo 
predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.

02. E
Comentários:  Segundo o artigo terceiro, inciso II, da Lei 11.343/06, as atividades relacionadas 
com a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 

03. C
Comentários: É o que diz o artigo quarto, inciso I, da Lei 11.343/06.

04. C
Comentários: É o que diz o artigo quinto, inciso I, da Lei 11.343/06.

05. E
Comentários:  Na verdade, o artigo 16 da Lei 11.343/06 diz que as orientações são emanadas 
somente da União.

06. E
Comentários:  Estes dados integrarão o sistema de informações do Poder Executivo e não do 
Judiciário.

07. E
Comentários: Neste caso, temos benefícios apenas às instituições privadas e não a ambas.

08. C
Comentários: É o que diz o artigo 25 da Lei 11.343/06.

09. C
Comentários: Na verdade, é o que diz o artigo 26 da Lei 11.343/06.

10. C
Comentários: É o que diz o artigo 28, incisos I, II e III, da Lei 11.343/06.


