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Simulado de Legislação Penal Extravagante – Lei 11.343/06: Antidrogas 
(Q2/Q2/2020) 

01) Compete à União elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com Estados, Distrito 
Federal, Municípios e a sociedade. 

Comentário: 
 

Das Competências da União – Lei 11.343. Art. 8-A. 

Art. 8º-A.  Compete à União: 
 
I - formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas;  
  
II - elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com Estados, Distrito Federal, 
Municípios e a sociedade;      
 
III - coordenar o Sisnad;                  
 
IV - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e suas normas de 
referência;      
 
V - elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de 
financiamento e gestão das políticas sobre drogas;     
 
VI – (VETADO);        
 
VII – (VETADO);         
 
VIII - promover a integração das políticas sobre drogas com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios;         
 
IX - financiar, com Estados, Distrito Federal e Municípios, a execução das políticas sobre drogas, 
observadas as obrigações dos integrantes do Sisnad;        
 
X - estabelecer formas de colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução das 
políticas sobre drogas;        
 
XI - garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das 
políticas sobre drogas;        
 
XII - sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, 
reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas;        
 
XIII - adotar medidas de enfretamento aos crimes transfronteiriços; e        
 
XIV - estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no 
País.     

 
Gabarito: Correto. 

(FEPESE/SJC-SC/2019) 
02) Julgue o item, com base na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006: 
Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema de informações do Poder 
Judiciário. 

Comentário: 
 
Lei 11.343/06. Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema 
de informações do Poder Executivo. 
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Valinhos - SP/2019) 
03) A Lei Federal n° 11.343/2006 estabelece que, se um indivíduo trouxer consigo, comprovadamente, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
ficará sujeito, entre outras penas, à prestação de serviços à comunidade. 

Comentário: 
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Lei 11.343/06. Art. 28. 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: 
 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
 
II - prestação de serviços à comunidade; 
 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
 

Penas 

Prestação de serviços à comunidade; 
Advertência sobre os efeitos das drogas; 
Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

Mnemônico: PAM. 

 
Gabarito: Correto. 

(MPE-PR/MPE-PR/2019) 
04) Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar poderá ser submetido 
à pena de prestação de serviços comunitários pelo prazo máximo de seis meses. 

Comentário: 
 
Lei 11.343/06. Art. 28. § 3º As penas previstas nos incisos II (prestação de serviços à comunidade) e III do caput 
deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018) 
05) Considerando o que dispõe a Lei no 11.343/2006 que, dentre outras funções, instituiu o Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre Drogas, não é considerado crime a conduta do agente que consente que outrem 
utilize local ou bem de que tenha a propriedade, de forma gratuita, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas, tratando-se de mera infração civil-
administrativa. 

Comentário: 
 
É considerado crime! 
 
Lei 11.343/06. Art. 33. § 1º Nas mesmas penas (Crime de Tráfico de Drogas) incorre quem: 
 
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou 
vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/STJ/2018) 
06) Tendo como referência a legislação penal extravagante e a jurisprudência das súmulas dos tribunais 
superiores, julgue o item que se segue. 
Aquele que oferece droga, mesmo que seja em caráter eventual e sem o objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem, comete crime. 

Comentário: 
 
Lei 11.343/06. Art. 33. § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem: 
 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-
multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 
 

Drogas para consumo pessoal 
Drogas Oferecida para Pessoa do 

Relacionamento 

O uso de drogas para consumo pessoal caracteriza 
crime, no entanto, ocorreu a despenalização da 
conduta, não existindo mais a aplicação da pena 
privativa de liberdade. Contudo o Art. 28 da Lei 

Lei 11.343/06. Art. 33. § 3º Oferecer droga, 
eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa 
de seu relacionamento, para juntos a 
consumirem: 
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antidrogas apresenta certas medidas alternativas 
como: 
 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
 
II - prestação de serviços à comunidade; 
 
III - medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo. 

 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e 
pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas 
previstas no art. 28. 
 

OBS: No caso do indivíduo oferecer drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem, poderá ser penalizado com detenção, de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, e pagamento de multa, sem prejuízo das medidas alternativas do  Art. 28. da Lei 11.343/06. 

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/TJ-RO/2019) 
07) A colaboração constante da Lei de Drogas prevê isenção de pena ao acusado ou indiciado que colaborar 
na identificação de demais coautores e possibilitar a recuperação total do produto do crime. 

Comentário: 
 
Lei 11.343/06. Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o 
processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial 
do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 
 
Gabarito: Errado. 

(FEPESE/SJC-SC/2019) 
08) A respeito do procedimento penal previsto na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, relacionado com a 
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, assinale a alternativa correta. 
O inquérito policial será concluído no prazo de 60 dias, se o indiciado estiver preso, e de 120 dias, quando solto. 

Comentário: 
 
Lei 11.343/06. Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver 
preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. 
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
09) A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) 
dias na presença do Ministério Público e da defensoria pública. 

Comentário: 
 

Destruição de Drogas – Lei 11.343/06 

Com prisão em flagrante 
A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia 
competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público 
e da autoridade sanitária. 

Sem prisão em flagrante 
A destruição das drogas será feita por incineração, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária 
à realização do laudo definitivo.  

Plantações Ilícitas 
As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelas autoridades de 
polícia judiciária. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PF/2018) 
10) Em cada item que segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 
Em um aeroporto no Rio de Janeiro, enquanto estava na fila para check-in de um voo com destino a um país sul-
americano, Fábio, maior e capaz, foi preso em flagrante delito por estar levando consigo três quilos de crack. Nessa 
situação, ainda que não esteja consumada a transposição de fronteiras, Fábio responderá por tráfico transnacional 
de drogas e a comprovação da destinação internacional da droga levará a um aumento da pena de um sexto a dois 
terços. 

Comentário: 
 
Lei 11.343/06. Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, 
se: 
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I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a 
transnacionalidade do delito; 
 

STJ/Súmula 587 

Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva 
transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da 
intenção de realizar o tráfico interestadual. 

 

STJ/Súmula 607 

A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a 
prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. 

 
Gabarito: Correto. 
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