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Resumo 

O presente artigo estudará primeiramente as questões sociais que levaram a elaboração da 
Nova Lei de Tóxicos. Em seqüência estudará a aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei 
pena, destacando pontos relevantes da Lei 11.343 de 23 de Agosto de 2006 – A Nova Lei de Tóxicos. 
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1. Introdução 

A lei 11.343 de 24 de agosto de 2006, denominada de Nova Lei de Tóxicos, 

surgiu das cinzas de outros dois diplomas legais que tratavam do mesmo assunto, 

quais sejam as Leis 6.368/76 e 10.409/2002, as quais já estavam superadas pelas 

mudanças ocorridas na sociedade brasileira e não mais servia para atingir os 

principais objetivos, tais como: prevenção, tratamento e repressão aos usuários e 

traficantes de drogas. 

Vale destacar que como a maioria das Leis, a Nova Lei de Tóxicos também 

tem sido objeto de discussão, principalmente no tocante os casos tratados pelo 

artigo 12 da Lei 6.368/76, já que, por princípio constitucional, a norma mais benéfica 

deve ser aplicada retroativamente. O presente artigo busca destacar como ficou 

definido o tráfico na Nova Lei de Tóxicos, bem como os aspectos gerais e a 

aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal. 

2. Tráfico 

No tocante ao envolvimento com fins distintos de consumo pessoal, a lei 

aparece como norma incriminadora, lex gravior. A nova lei incrimina inclusive a 

indução ao uso indevido, a instigação, com pena de um a três anos de detenção e 

multa. Ainda que sem fins lucrativos, o envolvimento será de forma mais rigorosa 

penalizado do que o uso. 
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A Nova Lei de Tóxicos, indica que qualquer ação que utilize substâncias 

ilícitas dependerá de prévia autorização judicial, seja para produzir, extrair, fabricar, 

transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, 

remeter, transportar, expo, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquiri, ainda 

que seja para fins medicinais. De tal forma que, ainda que os fins sejam lícitos, o 

poder judiciário deverá ter imediato conhecimento e deverá punir de acordo com a 

lei. 

Aquele que fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, 

entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer maquinário, aparelho, 

instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou 

transformação de drogas receberá pena de reclusão de 5 a 15 anos mais a 

respectiva multa.  

Na Lei 6.369/76 havia determinação legal de 3 a 15 anos de reclusão, e a 

multa prevista na atual lei também se mostra mais elevada. No fornecimento de 

maquinário, na lei revogada, recebia tratamento diferenciado do tráfico, e a pena 

cominada era de 3 a 10 anos. A lei se mostra ainda mais dura neste caso 

comparando-a com a lei atual. 

O atual diploma mostra sua face mais severa quando se trata dos verdadeiros 

chefes da organização de drogas. Aquele que financiam de qualquer forma os 

crimes já mencionados deverão ser punidos com pena de 8 a 20 anos além de 

multa, verifica-se que a pena é pior que até mesmo a pena de homicídio, que prevê 

pena de 6 a 20 anos, conforme está disposto no art. 121 do Código Penal. 

Vale destacar que o poder legislativo deu maior atenção ao crescente 

problema que é o tráfico de drogas. Quase nada adiantaria punir os usuários e 

dependentes com penas severas, sendo que os grandes responsáveis pelo aumento 

do uso continuam praticamente impunis, sendo que esses são sos grandes 

criminosos que espalham entre a população mundial ops germens do problema. 

Vale ressaltar que, a Nova Lei de Tóxicos, assim como a CF/88, prevê que o 

tráfico de entorpecentes e drogas afins será considerado inafiançável e insuscetíveis 

de graça. Demonstrando que esse pode ser o primeiro passo para repudiarmos mais 

as drogas e ficarmos longe do caminho de liberalização ou descriminalização.  

 



3. Diminuição e Retroatividade da Pena 

O parágrafo 4º introduzido no art. 33 da Lei 11.343/2006 trata-se de causa de 

diminuição da pena para autores de crimes de tráfico de entorpecentes, definidos no 

caput do artigo, e de matéria-prima destinada à preparação de drogas (parágrafo 

único). 

A grande discussão gira em torno dos casos ainda regidos pela lei antiga, que 

por ora são a maioria, considerando a ultratividade do diploma anterior, cujo o limite 

mínino é inferior ao da Lei 11.343/2006. 

A possibilidade de aplicação de diminuição de pena nos casos de crimes de 

tráfico cometidos na vigência da mencionada lei previa pena de reclusão mínima de 

três anos. Não dispensando a hipótese que qualquer eventual conclusão nos leva à 

possibilidade de fixação de uma pena de um ano de reclusão ao traficante, ou seja, 

três anos menos dois terços, beneficiado pela ultratividade da lei penal mais 

benéfica. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais no processo nº 1.0433.05.154458-

6/001, de janeiro de 2007, parece admitir essa aplicação. 

A doutrina já vem se pronunciando sobre o tema, como expressa Celso 

Delmato “A redação do parágrafo único deixa incontestavel que a retroatividade 

benéfica não sofre limitação alguma e alcança sua complexa extensão, sem 

dependência do trânsito em julgado da condenação. Basta, apenas, que a lei 

posterior favoreça o agente de qualquer modo, para retroagir em seu benefício” 

(Código Penal Comentado, Renovar, 3ª Edição, pág. 06) 

Vale destacar o entendimento de Mirabet:  “Além de não mais considerar fato 

anteriormente incriminado, a nova lei pode favorecer o agente de forma diversa, 

(novatio legis in mellius). O parágrafo único do art. 2º, em consonância com o art. 5º 

XL, da CF, dispõe que deve ser ela aplicada aos fatos anteriores, ainda que 

decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Refere-se, portanto, aos 

dispositivos da nova lei que, ainda incriminando o fato, dão a seu autor um 

tratamento menos rigoroso, não só com relação à natureza ou quantidade da pena, 

como também a todos os seus efeitos penais. Estão nessa categoria de norma penal 

mais benéfica aos que prevejam novos casos de extinção da punibilidade ou novos 

benefícios, as que diminuem os requisitos para a sua concessão etc. O princípio da 



retroatividade lex mitior, exceção ao princípio da irretroatividade da lei penal, não se 

detêm mesmo havendo coisa julgada. Ainda que se esteja procedendo à execução 

penal que se refiram à pena e a medida de segurança, a aplicação da lei nova mais 

refiram à pena e a medida de segurança, a aplicação da lei mais benigna ao fato 

anterior é obrigatória, cabendo esta ao juiz encarregado da execução quando a 

sentença tiver transitado em julgado. (art. 60, I da Lei de Execução Penal e Súmula 

611do STF)” – Código Penal Interpretado, 4ª Edição, Atlas, pág. 105. 

 

4. Conclusão  

Concluímos assim, que o assunto é bastante polêmico e ainda será objeto de 

grandes debates.  

A sociedade busca cada vez mais liberdades e liberdades, podemos dizer que 

infelizmente é cada vez mais crescente o número de pessoas utilizando drogas em 

todo lugar e á todo momento.  

A promulgação da Nova Lei de Tóxicos em agosto de 2006 demonstra que o 

país está começando a ver que não adianta tapar os olhos e fingir que o problema 

não existe, pois ele existe e cresce em velocidade monstruosa. É preciso que o 

assunto seja debatido tantas vezes seja necessário e que a busca por soluções não 

fique apenas em leis que não são realmente aplicadas. 

Tão grave quanto a fome e o aquecimento global são as drogas que destroem 

o ser humano tanto fisicamente quanto moralmente. 
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