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1  LEI DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06) 

1.1 Considerações Iniciais sobre a Lei de Drogas
Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas e define crimes.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos 
capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atuali-
zadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.

A Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) tem como um dos seus principais objetivos a 
prevenção, apresentando medidas para evitar o uso indevido de drogas, bem como uma 
série de dispositivos com o claro propósito de tratar e reinserir dependentes químicos. A 
prevenção deve atingir usuários e dependentes, observando a diferença entre ambos. Muitas 
pessoas usam droga eventualmente, experimentando-a em algumas ocasiões e nem por isso 
se tornam dependentes. Por isso, a linha política de prevenção deve ser distinta, levando-se 
em conta as peculiaridades de cada grupo de risco. 

Logo no art. 1º, é possível perceber o peso da política de prevenção instituída pelo 
legislador na criação do Sistema Nacional de Políticas Pública sobre Drogas (Sisnad), ao 
esclarecer que a Lei prescreve medidas para prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas; e ainda estabelecendo normas para repressão 
à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.

O parágrafo único do art. 1º é uma norma explicativa do termo “drogas”. Para os fins 
desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar 
dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodica-
mente pelo Poder Executivo da União. Justamente por isso, os delitos previstos na Lei, como 
o tráfico e a posse de drogas para consumo pessoal, são classificados doutrinariamente 
como normas penais em branco, cujo conteúdo necessita de complemento.

A Lei nº 11.343/06, não adota a linha política de descriminalização como em alguns 
países. O Brasil continua criminalizando as condutas do mundo das drogas, ao ponto de 
prescrever como crime até mesmo a posse de drogas para consumo pessoal (art. 28). 
A política criminal proibicionista permanece no art. 2º, com a seguinte redação: Ficam 
proibidos, em todo o território nacional, as drogas, bem como plantio, a cultura, a colheita e 
a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas.

Como se pode observar, divide-se em duas linhas políticas fundamentais: repressão 
e prevenção. Todavia, no Brasil, a prevenção às drogas ainda é incipiente, porque quase 
todas as medidas estão concretamente dirigidas ao enfrentamento dos crimes de tráfico 
ilícito de drogas. Persiste o simbolismo do Direito Penal, isto é, a crença no seu poder de 
resolver a criminalidade e violência relacionada às drogas. Muito pouco se faz para prevenir 
o consumo de drogas e dissuadir a sua aquisição por meio de políticas de inclusão social, 
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garantia de vantagens para as atividades lícitas, melhoria dos Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH), educação, afastando a ideia da prisão como solução. 

Em outros termos, em razão da forte cultura da punição, fomentada pelo populismo 
penal irracional, ainda prepondera o pensamento de que o Direito Penal teria a capacidade 
de resolver as questões criminais relacionadas às drogas. Permanece a ideia do encar-
ceramento de autores de crime de tráfico ilícito de drogas como solução para reduzir o 
consumo destas. 

Art. 2º 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.
Parágrafo único. 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.

Em caráter excepcional, é possível a exploração de drogas, desde que exista prévia 
autorização legal ou regulamentar, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.343/06. Ressalte-se, 
ainda, a Convenção de Viena, que autoriza a utilização de plantas de uso estritamente 
ritualístico religioso.

Apesar de as políticas nacionais e estaduais de segurança pública estarem concentradas 
na repressão penal ao crime de tráfico ilícito de drogas, o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas (Sisnad), de acordo com o art. 3º da Lei de Drogas, tem o propósito 
de organizar, articular, integrar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção 
do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas; e a 
repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 

Como se pode observar, as duas linhas de ação no tocante à questão das drogas 
no Brasil são a prevenção e a repressão penal. Destaca-se por tratar de forma particular 
situações distintas. Primeiramente, procura na política de prevenção uma forma de diminuir 
a disseminação do uso de drogas. Em segundo lugar, busca reprimir de forma mais rigorosa o 
crime de tráfico, procurando reforçar o caráter inibitório do Direito Penal, com se realmente 
os autores de delitos deixassem de praticá-lo.

As ações de controle do poder público na prevenção são definidas nos arts. 18 ao 26 
da Lei. O primeiro passo é a identificação dos círculos de criminalidade relacionados às 
drogas. Em seguida, o objetivo é levantar os fatores de vulnerabilidade, isto é, os motivos 
determinantes que fomentam o consumo e o tráfico de drogas no Brasil. 

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades 
relacionadas com:
I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas;
II - a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.
§ 1º Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos 
materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre 
drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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§ 2º O Sisnad atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS.

O conteúdo propriamente de Direito Penal começa a partir do art. 28 e termina no 
art. 47 do mesmo diploma legal. Inúmeras são as figuras penais estabelecidas pelo legis-
lador e não apenas o crime de tráfico de drogas, algumas completamente novas, como o 
financiamento do tráfico (art. 36) e uso compartilhado (art. 33, § 3º).

Em sua parte final, o legislador estabeleceu disposições processuais penais próprias 
para esses delitos, fixando instrução e investigação criminal específicas, prevendo a infil-
tração de agentes de polícia em tarefas de investigação e o flagrante retardado, com a 
finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes. 

A Lei dispensa um tratamento especial ao usuário, considerando-o também como 
“vítima” de toda a realidade em torno das drogas ilícitas. Deixa, portanto, de tratá-lo apenas 
como criminoso, enxergando-o no seu aspecto vitimário, isto é, como pessoa que sofrerá 
os efeitos do consumo da droga no seu contexto familiar e social. O problema é essencial-
mente de saúde pública. Este aspecto não pode ser desconsiderado, mesmo porque, no 
Brasil, é bastante comum um usuário tornar-se traficante no futuro para conseguir manter 
a própria dependência. São muitos usuários que terminam se tornando pequenos trafi-
cantes. Isoladamente, a política de encarceramento de usuários traficantes agravará ainda 
mais o colapso do sistema prisional, porque, na maioria dos casos, a questão é de saúde 
do indivíduo, e não de aprisionamento. 

Nesse contexto da política de prevenção às drogas, a Lei nº 13.840/19 incluiu o § 1º 
ao art. 3º para definir com precisão o Sisnad como conjunto ordenado de princípios, regras, 
critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações 
e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas 
sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. E ainda esclareceu que este atuará 
em articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS), e com o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS).

Art. 4º São princípios do Sisnad:
I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua au-
tonomia e à sua liberdade;
II - o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes;
III - a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecen-
do-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos 
correlacionados;
IV - a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento 
dos fundamentos e estratégias do Sisnad;
V - a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo 
a importância da participação social nas atividades do Sisnad;
VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido 
de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito;
VII - a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção 
não autorizada e ao seu tráfico ilícito;
VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário 
visando à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;


