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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva fornecer subsídios para defender o Acordo de Cooperação 

Técnica nº 8/2019 e propor alteração legislativa capaz de alcançar eficiência no Processo Penal, 

através da Análise Econômica do Direito Penal desenvolvida por Gary Becker, e em função 

deste tema, foi feita a análise econômico-jurídica acerca da possibilidade da não confecção dos 

laudos definitivos de drogas, quando o processo se trata do crime previsto no artigo 28 da Lei 

nº 11343/2006 (Lei de Drogas), buscando-se a aplicação do Princípio da Eficiência. Com o 

intuito de se mostrar o marco inicial da Análise Econômica do Direito Penal primeiramente são 

abordados conceitos e pressupostos teóricos utilizados por Becker, são descritos os métodos de 

abordagem, de procedimento e a metodologia da coleta de dados, sendo que foi utilizado o 

método dedutivo, o descritivo-argumentativo, estatístico e monográfico. No segundo capítulo 

foi abordada a Lei de Drogas, fazendo-se paralelos entre a mesma e os Códigos de Processo 

Penal e o Penal, também foi tratado o tema da reincidência, da aplicabilidade do princípio da 

insignificância no crime mencionado anteriormente, e por fim foi abordado o tema sobre a 

obrigatoriedade da confecção dos laudos definitivos. No terceiro Capítulo foi feita a análise 

econômico-jurídica acerca da necessidade do laudo pericial definitivo, no qual buscou-se o 

levantamento de gastos com a elaboração destes laudos no âmbito do Instituto de Análises 

Forenses de Florianópolis, instituto integrante da Perícia Oficial do Estado de Santa Catarina. 

Após análise dos dados obtidos foram respondidos questionamentos sobre o uso de fato destes 

laudos na persecução penal – respondida de forma negativa; concluiu-se que o Princípio da 

Eficiência também não está sendo respeitado, uma vez que há gastos enormes para não trazer 

benefícios à sociedade como um todo. Chegou-se então à conclusão que o Acordo de 

Cooperação Técnica nº 8/2019 é instrumento adequado para se promover o Princípio da 

Eficiência. 

Palavras-chave: Análise Econômica do Direito Penal. Gary Becker. Lei de Drogas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to provide subsidies to defend Technical Cooperation Agreement No. 

8/2019 and propose legislative amendment capable of increasing the efficiency in the Criminal 

Procedure, through the Economic Analysis of Criminal Law developed by Gary Becker, and 

based on this theme, was made the economic-legal analysis of the possibility of not making 

definitive reports of drugs, when the process is about the crime provided for in article 28 of 

Law 11343/2006 (Drug Law), seeking to apply the principle of efficiency. In order to show the 

initial framework of the Economic Analysis of Criminal Law we first approach the concepts 

and theoretical assumptions used by Becker, the methods of approach, procedure and 

methodology of data collection are described, and the deductive method , the descriptive-

argumentative, statistical and monographic. In the second chapter, the Drug Law was 

approached, paralleling it with the codes of criminal and criminal procedure, the issue of 

recidivism, the applicability of the principle of insignificance in the aforementioned crime was 

also dealt with and finally addressed the subject on the obligation to make definitive reports. In 

the third chapter the economic-juridical analysis was carried out on the necessity of the 

definitive expert report, where it was sought the collection of expenses with the elaboration of 

these reports in the scope of the Institute of Forensic Analyzes of Florianópolis, institute 

integrating of the Official Expertise of the State of Santa Catherine. After analyzing the 

obtained data, we answered questions about the fact of using these reports in the criminal 

prosecution - answered in a negative way; it was concluded that the principle of efficiency is 

also not being respected, since there are huge expenditures not to bring benefits to society as a 

whole. It was therefore concluded that Technical Cooperation Agreement No. 8/2019 is an 

appropriate instrument to promote the principle of efficiency. 

Keywords: Economic Analysis of Criminal Law. Gary Becker. Law of Drugs. 
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INTRODUÇÃO  

 

A ideia do presente trabalho surgiu em virtude de quase nove anos de experiência 

laboral no Instituto de Análises Forenses (IAF) do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina 

(IGP-SC) localizado em Florianópolis (IAF-Florianópolis), pela observação do fato de grande 

parte dos recursos deste Instituto ser destinado à elaboração de laudos periciais referentes à 

pesquisa de drogas ilícitas. Durante quase três anos de atuação no setor de registro de casos do 

laboratório pode-se acompanhar a crescente demanda de trabalho, apresentando a evolução 

apresentada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de casos registrados para o setor de Química Forense do IAF-

Florianópolis dos anos de 2016 até 2018. 

 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP 

Como pode ser visto no Gráfico 1 tanto o número de casos registrados para os 

Batalhões de Polícia Militar selecionados, quanto o de casos registrados para o setor de Química 

Forense sofreram aumentos sucessivos. Do ano de 2016 para o de 2017 houve um aumento de 

24,5% dos casos provenientes da Polícia Militar, enquanto que no período subsequente houve 

um aumento de 42,9%, chegando-se à conclusão de que estes números apresentam tendência 
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de sofrer incrementos anuais, logo, o gasto com a elaboração dos laudos definitivos também 

apresenta a mesma tendência. 

Foi possível perceber que o número de casos encaminhados pela Polícia Militar era 

muito grande, e a visão do autor à luz dos estudos na Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Santa Catarina o levou a pensar sobre a real necessidade de se fazer tantos laudos 

em procedimentos policiais que têm retorno tão pequeno em termos de benefícios à sociedade, 

uma vez que praticamente todos os casos encaminhados pela Polícia Militar são relativos ao 

crime de posse de droga para uso, cujas penas cominadas são I - advertência sobre os efeitos 

das drogas, II - prestação de serviços à comunidade e III - medida educativa de comparecimento 

a programa ou curso educativo, assim, me vieram dois grandes questionamentos: primeiro - 

quais benefícios à sociedade que trazem a aplicação das referidas penas, frente ao elevado gasto 

na confecção e elaboração dos referidos laudos periciais? ; segundo -  seria possível a não 

realização destes laudos periciais definitivos? 

Motivado por esses questionamentos surgiu o pensamento sobre a possibilidade de 

desenvolver um trabalho que ajudasse a responder tais questões e se partiu em busca de 

conhecimento e orientação para trabalhar com este tema de grande relevância, tendo a 

oportunidade de cursar as disciplinas de Direito Econômico e Análise Econômica do Direito 

que se enquadraram perfeitamente no mote. 

Com a crise econômica que assola o País ganha ainda mais importância a otimização 

de recursos públicos, buscando-se o bem coletivo através da redução de gastos em áreas que 

não são essenciais. 

Como pode ser visto no Relatório Nacional Sobre o Uso de Drogas há forte tendência 

de aumento do número de usuários de drogas no Brasil como pode ser visto no Quadro 1 a 

seguir, logo, o número de apreensões, de procedimentos policiais instaurados e processos 

judiciais ligados ao crime de posse de drogas para consumo próprio deve acompanhar esse 

crescimento, destarte, a pesquisa e o questionamento deste trabalho ganham ainda maior 

relevância, visto que o gasto para elaboração dos laudos definitivos correlatos devem aumentar 

na mesma escala. 
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Quadro 1 – Prevalência de uso de drogas nos anos de 2001 e 2005 no Brasil 

Droga 

Prevalência de uso (%) 

2001 1    Na vida 
2005 

Na vida No ano No mês 

Álcool 68,7 74,6 49,8 38,3 

Tabaco 41,1 44 19,2 18,4 

Maconha 6,9 8,8 2,6 1,9 

Solventes 5,8 6,1 1,2 0,4 

Benzodiazepínicos 3,3 5,6 2,1 1,3 

Orexígenos 4,3 4,1 3,8 0,1 

Cocaína 2,3 2,9 0,7 0,4 

Xaropes (codeína) 2 1,9 0,4 0,2 

Estimulantes 1,5 3,2 0,7 0,3 

Barbitúricos 0,5 0,7 0,2 0,1 

Esteroides 0,3 0,9 0,2 0,1 

Opiáceos 1,4 1,3 0,5 0,3 

Anticolinérgicos 1,1 0,5 0 0 

Alucinógenos 0,6 1,1 0,3 0,2 

Crack 0,4 0,7 0,1 0,1 

Merla 0,2 0,2 0 0 

Heroína 0,1 0,1 0 0 

Qualquer droga exceto álcool e tabaco 19,4 22,8 10,3 4,5 
Fonte: Relatório Brasileiro Sobre Drogas do ano de 2009, com adaptação 

Valendo-se dos dados apresentados no Quadro 1 é possível fazer uma estimativa de 

quantas pessoas já fizeram uso das principais drogas ilícitas – maconha, cocaína e crack; 

levando-se em conta que a população brasileira já chegou a 210 milhões, mais de 18 milhões e 

quatrocentos e oitenta mil brasileiros já experimentaram maconha na vida, mais de um milhão 

e quatrocentos mil indivíduos devem ter experimentado crack uma vez na vida e mais de seis 

milhões devem ter experimentado cocaína. Dados alarmantes, uma vez que o vício em drogas 

destrói a vida da pessoa e traz graves problemas sociais associados, como o tráfico de drogas, 

a violência doméstica, roubos e furtos por exemplo. 
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Partindo desses pressupostos o autor julgou necessária análise econômico-jurídica da 

necessidade do laudo criminal definitivo referente à Lei nº 11343/2006, para buscar a 

otimização de recursos públicos. 

A Lei 11343/2006, ou simplesmente Lei de Drogas que será a nomenclatura adotada 

deste ponto em diante, prenuncia a necessidade de laudos de constatação e definitivo para o 

crime de tráfico de drogas, previsto em seu artigo 33, mas em consequência quando alguém é 

flagrado portando drogas para consumo próprio, crime este previsto no artigo 28 da referida lei, 

também é feita a constatação e o material apreendido é enviado para a perícia oficial 

confeccionar o laudo pericial definitivo, gerando gasto de insumos laboratoriais e com pessoal, 

sendo assim, seria mesmo necessário o laudo definitivo neste segundo caso? 

O presente trabalho se justifica pela economia de recursos públicos que pode gerar no 

presente e no futuro, já que o uso de drogas no Brasil vem aumentando, e a prevalência de 

pessoas que já experimentaram drogas ilícitas como a maconha e a cocaína, no ano de 2005 já 

atingiu 8,8% e 2,9% respectivamente, como pode ser visto no Quadro 2 a seguir, retirado do 

Relatório Brasileiro Sobre Drogas. (BRASIL, 2009)  

 

Quadro 2 – Prevalência de uso de drogas nos anos de 2001 e 2005 na Região Sul do Brasil 

Droga 
Prevalência de uso na vida (%) 

2001 2005 

Álcool 69,4 73,9 

Tabaco 44,1 9,7 

Maconha 8,4 5,2 

Solventes 4 3,3 

Benzodiazepínicos 4,2 1,1 

Orexígenos 1 3,1 

Cocaína 3,6 2,4 

Xaropes (codeína) 2,4 2,6 

Estimulantes 2 0,3 

Barbitúricos 0,5 0,8 

Esteroides 0,2 2,7 

Opiáceos 1,2 0,3 

Anticolinérgicos 0,5 1,1 

Alucinógenos 0,6 1,1 

Crack 0,5 1,1 
Fonte: Relatório Brasileiro Sobre Drogas do ano de 2009, com adaptação 
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Na região Sul do país houve um aumento da prevalência de entrevistados que 

declararam já ter usado maconha considerando-se os dados levantados no ano de 2001 e de 

2005, como pode ser visto no Quadro 2, retirado do Relatório Brasileiro Sobre Drogas. Ponto 

importante, porque mostra que a tendência de aumento do uso de drogas no Estado de Santa 

Catarina deve acompanhar o aumento registrado para a Região Sul, sendo assim, o número de 

apreensões também deve aumentar, ampliando os gastos com a elaboração de laudos periciais 

sobre drogas ilícitas (BRASIL, 2009) 

Visando a economia de recursos e a celeridade processual, no Capítulo 2 defende-se a 

não confecção de laudos definitivos para os casos enquadrados no artigo 28 da Lei de Drogas, 

buscando amparo normativo para tal. 

Ao se comparar os dados desse relatório com os coletados junto ao IAF-Florianópolis 

percebe-se que há convergência entre eles, visto que ocorreram aumentos sucessivos entre os 

anos de 2016 e 2018, embora o aumento tenha sido bem maior do que o registrado pela pesquisa 

apresentada pelo Relatório em questão, diferença aceitável frente à desatualização deste 

Relatório, o qual foi apresentado no ano de 2010, mas contendo dados referentes aos anos de 

2001 e 2005. Do ano de 2016 para o ano de 2017 houve um aumento aproximado de 26,4%, 

enquanto que do ano de 2017 para o de 2018 esse aumento chegou a aproximadamente 37,4%, 

evidenciando a tendência de aumento gradual das apreensões deste tipo de droga, já que a 

população tem experimentado mais. 

No Gráfico 2 a seguir é apresentada evolução do número de casos registrados para o 

setor de Química Forense do IAF-Florianópolis, provenientes dos Batalhões da Polícia Militar, 

mostrando que a tendência de aumento desses casos tem se confirmado ao longo dos três anos 

analisados. 
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Gráfico 2 – número de casos contendo maconha referentes aos batalhões de Polícia Militar 

selecionados 

 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP. 

Visto isso, o presente trabalho é de elevada importância, para mostrar o papel que a 

análise econômica do direito pode exercer na otimização de recursos públicos, utilizando como 

exemplo os gastos que poderiam ser evitados após análise acerca da não necessidade de se fazer 

Laudo Definitivos para usuários de drogas que foram enquadrados no crime previsto na Lei de 

Drogas em seu artigo 28. 

Levanta-se a hipótese de se propor uma alteração na referida lei, para que se mostre 

desnecessária a confecção de laudos definitivos de drogas nos casos específicos de crimes de 

menor potencial ofensivo, que já foram analisados em laudos de constatação preliminares. 

Afinal, não se alcança o bem coletivo ao gastar dinheiro público com a elaboração de laudos 

definitivos que mais tarde serão descartados, uma vez que dentro do prazo de trinta dias para a 

conclusão deles, muitas vezes já houve uma transação penal por exemplo, ou seja, tais 

documentos não se fazem mais necessários à persecução penal. 

Ademais, considerando o tratamento dado aos usuários de drogas ilícitas apanhados 

por autoridades, pode-se notar que foi muito aliviado o peso do processo criminal sobre eles, já 

que não podem mais ser encarcerados, logo, onerar o povo com gastos desnecessários vai contra 

o princípio da eficiência, algo completamente deletério, visto que o país passa por um momento 
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de grande crise financeira e todo recurso que possa ser realocado para o bem comum será bem-

vindo. 

Este trabalho busca fornecer subsídios teóricos e econômicos que ajudarão a justificar 

a implementação do Acordo de Cooperação nº 8/2019 e quiçá até numa proposta de alteração 

legislativa que corrobore com este acordo, embora haja uma discussão em andamento no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que versa sobre a descriminalização do crime de porte de 

drogas para consumo próprio que deverá entrar em pauta no próximo mês de junho, o qual, no 

entanto, não deve acabar com a necessidade da confecção de Laudos para os acusados de portar 

drogas para consumo próprio, porque a tendência é que se houver a descriminalização, ela 

venha atrelada à pequenas quantidades da droga, o que será verificado na confecção do Laudo 

Preliminar. 

 

No Capítulo 1 é mostrado caminho percorrido pela AED até se chegar à teoria de 

Análise Econômica do Direito Penal segundo Gary Becker, e é trabalhado o Princípio da 

Eficiência. No Capítulo 2 apresenta-se a lei 11343/2006 dando ênfase nos crimes previstos 

pelos artigos 28 e 33 e suas relações com os Códigos Penal e de Processo Penal. No Capítulo 3 

é feita a análise econômico-jurídica acerca da necessidade de confecção do laudo pericial 

definitivo no caso do crime de porte de drogas para uso; mostra-se parte do gasto que o IAF- 

Florianópolis tem ao confeccionar Laudos Periciais Definitivos dos acusados de crime de porte 

de drogas para uso; evidencia-se que os gastos com a confecção de laudos periciais definitivos 

nos casos do art. 28 da Lei de Drogas são desnecessários e, portanto, ferem o princípio da 

eficiência. 

O trabalho teve como referências a Lei 11343/2006, os Códigos Penal (CP) e de 

Processo Penal (CPP), Súmulas, Acórdãos, Doutrinas, obras de pensadores em Análise 

Econômica do Direito (AED), como Richard Posner e Gary Becker, além do Acordo de 

Cooperação Técnica nº 8/2019 celebrado entre o Poder Judiciário, Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Ministério Público do Estado de Santa Catarina (anexo 1) 

Utilizou-se o método dedutivo, partindo-se de argumentos gerais para argumentos 

particulares, além dos métodos descritivo-argumentativo, estatístico e monográfico. Neste 

método deve haver uma relação lógica entre as proposições apresentadas, para não 

comprometer a validade da conclusão, logo, aceitando-se as premissas como verdadeiras, as 

conclusões também serão, sendo assim, este método pode levar à construção de novas teorias e 

novas leis. (MEZZAROBA, 2014) 
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Tomando-se como verdadeira a possibilidade da não confecção dos laudos definitivos 

no caso do crime de porte de drogas para consumo próprio, passa-se pela análise do Código 

Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Drogas, da Lei 9099/1995, pela doutrina, 

jurisprudência e do Acordo de Cooperação Técnica nº 8/2019. 

O método estatístico foi utilizado para tirar conclusões com base em dados coletados, 

o qual se mostrou adequado para análise dos dados levantados junto ao IAF-Florianópolis, já 

que a partir destes dados chegou-se às conclusões sobre os gastos envolvidos na elaboração dos 

laudos definitivos em questão. 

O método monográfico limitou o assunto, que no caso foi o levantamento de custos no 

âmbito do IAF-Florianópolis, no que tange à confecção de laudos definitivos em materiais 

relacionados ao crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, que é uma situação 

empiricamente verificável, condição necessária para este tipo de pesquisa. 

Para a coleta de dados no âmbito do IAF-Florianópolis buscou-se o número de casos 

registrados para os principais Batalhões da Polícia Militar que encaminham materiais para 

análise no IAF de Florianópolis, sendo eles: 4º Batalhão de Polícia Militar de Florianópolis; 21º 

Batalhão de Polícia Militar Florianópolis; 22º Batalhão de Polícia Militar Florianópolis; 16º 

Batalhão de Polícia Militar de Palhoça; 24º Batalhão de Polícia Militar de Biguaçu; 7º Batalhão 

de Polícia Militar de São José e Guarnição Especial de Polícia Militar de Santo Amaro da 

Imperatriz. A busca ficou restrita a estas unidades, baseada na experiência do autor do presente 

trabalho, já que são as que mais apresentam materiais para análise e tratam apenas de 

procedimentos ligados ao crime previsto no art. 28 da Lei 11343/2006. 

Utilizou-se o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), fazendo-se buscas 

refinadas pelos seguintes parâmetros: data de registro do material; setor de destino; tipo de 

pesquisa; unidade solicitante. 

No que se refere a data do registro do material foram utilizados os seguintes intervalos: 

dia 1º de janeiro até dia 13 de abril dos anos de 2016 a 2019 e dia 1º de janeiro até dia 31 de 

dezembro dos anos de 2016 a 2018. 

Quanto ao parâmetro setor de destino foi selecionado o setor de “Química”, para 

restringir a busca apenas aos casos que envolvem a perícia em drogas e afins, uma vez que há 

várias áreas especializadas no laboratório. 

Em relação ao tipo de pesquisa foram utilizados os critérios “Pesquisa de maconha”, 

“Pesquisa de cocaína” e “Pesquisa de cocaína e maconha”, sendo que os outros tipos de 

pesquisas, envolvendo drogas como ácido lisérgico e ecstasy foram computadas apenas como 



    19 

 

outros, uma vez que estas são as pesquisas menos frequentes no setor de Química Forense, em 

contraponto às três primeiras. 

Para avaliação dos gastos com insumos foi feita pesquisa documental dos valores 

pagos por estes materiais nos anos de 2018 e 2019. 

Buscando-se a quantificação dos gastos com pessoal foi feita pesquisa documental da 

escala de servidores que trabalham no setor de Química Forense e a coleta de informações dos 

editais dos últimos concursos públicos abertos para os cargos de Perito Criminal Bioquímico 

(SANTA CATARINA, 2017), Auxiliar de Laboratório e Auxiliar Criminalístico (SANTA 

CATARINA, 2014). 

Passadas as noções introdutórias que nortearam o trabalho, sua metodologia, objetivos 

e importância, o Capítulo 1 trata da Análise Econômica do Direito Penal segundo Gary Becker, 

um dos precursores deste tipo de estudo e também versa sobre o Princípio da Eficiência, que é 

o elemento central desta obra. 
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Capítulo 1- Análise Econômica do Direito Penal segundo Gary Becker 

 

Quando o assunto é a AED, o economista Gary Stanley Becker, ganhador do Prêmio 

Nobel em Ciências Econômicas do ano de 1992, jamais poderia ser esquecido por seu 

pioneirismo neste tipo de análise, em seu ensaio Crime and punishment: an economic approach 

(1974) – que na tradução livre seria intitulado como “Crimes e punições: uma abordagem 

econômica”. Becker atuou grande parte de sua carreira na Universidade de Chicago, seus 

trabalhos são dotados de sólidos fundamentos estatísticos e matemáticos, como pode ser visto 

no trecho a seguir:  

O custo de apreender e condenar os infratores é afetado por uma 

variedade de forças. Um aumento nos salários dos policiais aumenta 

tanto C 'quanto Cp, enquanto a melhoria da tecnologia policial na forma 

de impressões digitais, técnicas balísticas, controle  de computadores e  

análises químicas, ou “reforma” policial e judicial com ênfase no 

profissionalismo e mérito tendem a reduzir ambos, não necessariamente 

na mesma extensão. Nossa análise implica, portanto, que, embora uma 

melhoria na tecnologia e na refor ma possa ou não aumentar o p ótimo e 

reduzir o número ideal de ofensas, ele reduz o ideal e,  portanto, a 

necessidade de se basear em punições severas para os condenados. 

Possivelmente, isso explica por que a melhoria secular na tecnologia e 

reforma da polícia andou de mãos dadas com um declínio secular nas 

punições. (BECKER, 1974, traduzido) 1 

  

 

Neste trecho do seu ensaio Crime and punishment: an economic approach, Becker faz 

comparação estatística envolvendo o investimento na chamada reforma, que trata da 

reestruturação da força policial, com ênfase no profissionalismo, no mérito e treinamento da 

polícia, fatores que reduziram as punições. 

Becker contribuiu para a AED, mas teve a influência e a participação de pensadores 

como Richard Posner, Guido Calabresi, Ronald Coase, este último inclusive foi seu antecessor 

do prêmio Nobel em Ciências Econômicas. 

Seguindo o caminho da otimização de recursos, Richard Posner já tinha a ideia, de 

acordo com o movimento Law and Economics (LAE), que a decisão a ser tomada pelo 

                                                 
1 Tradução de: The cost of apprehending and convicting offenders is affected by a variety of forces. An increase 

in the salaries of policemen increases both C' and Cp, while improved police technology in the form of 

fingerprinting,ballistic techniques, computer control, and chemical analysis, or police and court "reform" with an 

emphasis on professionalism and merit, would tend to reduce both, not necessarily by the same extent. Our 

analysis implies, therefore, that although an improvement in technology and reform may or may not increase the 

optimal p and reduce the optimal number of offenses, it does reduce the optimal f and thus the need to rely on 

severe punishments for those convicted. Possibly this explains why the secular improvement in police 

technology and reform has gone hand in hand with a secular decline in punishments. 
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magistrado dever ser a mais eficaz, logo, ele vincula o elemento justiça à categoria econômica 

chamada eficiência, procurando assim superar o realismo jurídico. (DWORKIN, 2007, P.45)  

O movimento Law and Economics não se baseia apenas na eficiência, mas sobretudo 

em elementos microeconômicos, na análise das decisões judiciais e também nas próprias 

normas jurídicas, sendo possível citar teorias comportamentais, cálculos econométricos e a 

lógica de custo-benefício, entre outras ferramentas. (CARDOSO, 2018) 

Há três pilares na AED: a eficiência econômica de Pareto, a eficiência econômico-

social de Kaldor-Hicks e a Microeconomia. 

Segundo a Eficiência Econômica de Pareto há um ponto de equilíbrio que a partir dele 

é impossível melhorar a situação de um indivíduo, sem que piore a situação de outro. (GARCIA, 

1996) 

Já a Teoria da Eficiência Econômico-social de Kaldor-Hicks, de certa forma, 

complementa a eficiência econômica de Pareto, pois admite a existência de uma mudança social 

eficiente mesmo quando a melhoria para uma das partes custa a piora de outra parte, desde que 

o aumento do bem-estar daquela recompense de forma satisfatória o mal-estar desta. Por 

exemplo, um indivíduo “A” constrói uma casa bastante alta para ampliar sua visão do horizonte, 

e um ano depois o indivíduo “B” do terreno logo abaixo do seu começa a construir um pequeno 

prédio, arriscando que o primeiro perca sua visão do horizonte, então, o indivíduo “A” propõe 

um acordo com seu vizinho para que ele aceite um valor pecuniário em troca da limitação de 

altura do prédio em construção, de forma que seu erguimento não prejudique sua visão do 

horizonte, proposta aceita por “B”, desta forma, “B” teve uma piora no seu bem-estar, mas se 

viu recompensado pelo valor recebido de “A”, que teve seu bem-estar mantido. 

Enquanto que a Microeconomia é o estudo do comportamento econômico individual 

e particular de cada agente dentro de uma economia. 

Para identificar essas premissas fundamentais da AED pode-se citar Alvarez:  

 

A análise econômica do direito: (i) proporciona um modelo 

analítico unificado para explicar uma formação basta de normas jurídicas 

que parecem não ter conexão entre si; ( ii) é premissa fundamental do 

modelo: que os indivíduos são agentes racionais que escolhem suas ações 

para maximizar suas utilidades individuais com base numa ordem 

coerente de preferências transitivas; (iii) o modelo também assume que 

existe uma noção básica de eficiência consistente e inteligível que pode 

servir de base para aval iar as instituições jurídicas. (ALVAREZ, 2006)  

 

Mostrando o cientificismo da AED, a racionalidade dos agentes que fazem escolhas 

julgadas mais benéficas por eles mesmos e o conceito de eficiência como base para as 

instituições jurídicas. 
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Outra base importante para a AED é o Teorema de Coase, que envolve os custos de 

transação, explicados no excerto: 

Outro elemento que tem consagrada relevância para a teoria em 

estudo é o Teorema de Coase. Se a obra de Coase foi tornada tão célebre, 

boa parte disso se deve àquele teorema. Segundo o Teorema de Coase, 

nas situações em que os custos de transação são baixos ou nulos, a 

negociação mercadológica resultará na eficiente alocação ótima de 

direitos e distribuição de recursos. Em tal  situação, não há necessidade 

de intervenção estatal, porque os indivíduos e as firmas negociarão até 

que o resultado eficiente seja atingido. Em segundo lugar, quando os 

custos de transação se fazem presentes, os economistas devem estudar, 

caso a caso, todas as possíveis implicações  da intervenção 

governamental. Assim, na mão dos “juristas -economistas”, o Teorema de 

Coase fez surgir dois corolários que definiriam a abordagem econômica 

do Direito. O primeiro é que os juízes devem tentar minimizar os custos 

de transação a fim de facilitar as negociações de mercado (que 

naturalmente conduzem a resultados eficientes). As cortes podem 

promover tal objetivo definindo claramente direitos contratuais e de 

propriedade e garantindo remédios efetivos e pouco custos para 

quaisquer violações àqueles direitos. Em segundo lugar,  nas situações 

em que os custos de transação são inevitavelmente altos, as cortes devem 

simular, em suas determinações judiciais, os resultados eficientes 

provocados pelo mercado. (CARDOSO, 2018)  

 

Segundo o excerto é notável que a eficiência deve ser o primeiro critério para avaliar 

se uma norma é adequada ou não, afinal, mobilizar todo aparato jurídico estatal para decidir 

sobre um litígio, ou para punir infrações é custoso e para compensar seu elevado gasto é 

primordial que hajam benefícios concretos para a sociedade – o benefício deve superar o custo, 

caso contrário não há motivos para manter essa prestação de serviços. 

Os agentes ao se depararem com as normas realizam cálculos mentais, mesmo que de 

forma inconsciente, para chegar à conclusão se vale ou não a pena infringir a lei, caso conclua 

que vale a pena, ele irá burlar a norma, pois acredita que lhe trará mais benefícios do que 

malefícios. Por exemplo, se um ciclista se depara com uma via em que não há ciclovia, a rua 

tem a largura quase exata para caber apenas um carro, ele pode resolver circular em cima da 

calçada, porque ali está menos sujeito ao risco de ser atropelado, ficar aleijado, ou até morrer, 

embora até saiba que pelas normas de trânsito sua atitude é errada, mas o risco de ser autuado 

é ínfimo, assim, vale a pena infringir a lei, visto o benefício de se resguardar de acidentes. 

Ficando evidente que as normas são capazes de fomentar ou reprimir as condutas adotadas pelos 

indivíduos em sociedade. 

Vale ressaltar que a criação de normas de difícil aplicação, também pode levar os 

indivíduos a transgredi-la, por acreditarem na impunidade e na sua inaplicabilidade. No Brasil 

pode-se ver o exemplo das regras de trânsito prevendo punição para ciclistas e pedestres que 

cometerem infrações – essas ações são difíceis de serem tomadas pelas autoridades, seja pela 
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falta de efetivo ou até da repercussão negativa politicamente àqueles que viessem a colocar em 

prática a aplicação de multas a pedestres e ciclistas. Enquanto isso, pessoas são atropeladas 

atravessando fora das faixas de pedestres e ciclistas atrapalham a circulação dos automóveis 

causando acidentes ao trafegar na contramão das vias. 

Sem dúvidas que o pilar econômico central da AED é a eficiência, tanto que Posner 

defendeu em sua obra inaugural sobre Direito e Economia, publicada no ano de 1973, que a 

eficiência deve substituir o conceito de justiça. (CARDOSO, 2018) 

Como afirmou Posner (2010, p. 8) na obra “Economia da 

Justiça” –  devotada, em boa parte,  à abordagem da eficiência e conômica 

– “a partir da análise de uma miríade de doutrinas jurídicas, muitos 

economistas, bem como juristas inclinados ao pensamento econômico, 

constataram que o direito obedece misteriosamente às leis da economia ”.  

Nesse contexto, a principal –  senão única –  função do jurista,  

conforme narra Coelho (2007, p. 7 -8), “deveria ser a de garantir que a 

alocação de direitos entre as partes se desse sempre de maneira 

eficiente”.  (CARDOSO, 2018) 

 

Do excerto pode-se se extrair uma máxima da AED – O direito distribui riscos e 

riquezas. 

Sob a perspectiva dos custos sociais e do bem-estar social, a 

AED, especialmente através da eficiência, consiste em uma grade 

econômica de análise crítica da ação governamental,  a qual deve, 

segundo os estudiosos daquela teoria jurídico-econômica, visar 

exatamente à redução dos custos sociais; demanda -se, assim, uma 

frugalidade dos governos, o que conduz, naturalmente, a postura 

eminentemente liberal.  (CARDOSO, 2018)  

 

Pode-se ver que o papel desempenhado pela ação governamental é central na redução 

dos custos sociais, por meio da dissuasão, pois é através dela que as pessoas vão se sentir 

estimuladas ou obstaculizadas a tomar determinada ação. 

 

Como Dills, Miron e Summers (2010, p. 269) apontam, os 

economistas em geral, desde a publicação do artigo seminal de Becker 

acerca do modelo econômico de crime, têm empreendido significativo  

esforço para aferir a sua validade empírica. Boa parte dessa pesquisa  

examina a dissuasão, isto é, a ideia de que dada política pode reduzir o  

crime mediante aumento nos custos esperados pelos agentes econômicos  

potencialmente criminosos. Tal literatura foca -se, em particular, em 

taxas de prisão e encarceramento, níveis de policiamento e punições 

como a pena de morte (vigentes em alguns dos estados norte -

americanos).  (CARDOSO, 2018) 

 

A obra de Becker estimulou que outros pesquisadores buscassem aferir sua validade 

de forma empírica e boa parte dessa pesquisa foi feita através da análise acerca da capacidade 

de alguma política pública de reduzir determinado crime: 
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Consideráveis pesquisas adicionais, ai nda que não digam 

respeito diretamente à dissuasão, levam em conta hipóteses derivadas de 

modelos econômicos e utilizam técnicas estatísticas às quais 

economistas comumente recorrem. Tais hipóteses incluem, ent re outros 

fatores, o  papel da legalização do aborto , as leis acerca de armas de fogo 

e a proibição das drogas.  Posner (2010, p. 5) ainda afirma que, a despeito 

da existência de predecessores, “o renascimento moderno do interesse 

pela aplicação da economia ao comportamento não mercadológico se 

inicia com Gary Becker”. Posner ainda narra que, após a publicação de 

sua tese doutoral,  Becker conduziu a Ciência Econômica por caminhos 

até então não traçados, sobretudo em relação a questões sociais cujo 

alcance ia além daquelas tradicionalmente analisadas pelos economistas; 

são diversos os exemplos: educação, fertilidade, utilização do tempo nas 

tarefas domésticas, comportamento dos criminosos e dos promotores 

públicos, caridade, caça na pré-história, escravidão, suicídio, adultério 

e até mesmo o comportamento de ratos e pombos.  (CARDOSO, 2018)  

 

A transposição da racionalidade econômica a comportamentos não mercadológicos foi 

aquilo que credenciou Becker a receber o prêmio Nobel de Economia, ao relacionar crime e 

punição, casamento ou discriminação racial, promovendo uma maior incursão da Economia na 

seara penal. (CARDOSO, 2018) 

O próprio Becker (1997, p. 38 e 42) afirma que a sua pesquisa 

aplica abordagem econômica a questões sociais para além daquelas  

usualmente consideradas pelos economistas e, ademais, sustenta que uma  

das razões pelas quais a abordagem econômica é tão influente é a  

possibilidade de utilizar o mesmo aparato de análise para estudar o  

enforcement  de todas as leis,  aí incluídas a legislação de salá rio mínimo,  

regulamentos de pureza do ar, leis de seguro e leis sobre crimes  

tributários.  (CARDOSO, 2018) 

 

No trabalho intitulado “The economic approach to human behavior” (“A abordagem 

econômica ao comportamento humano”, em tradução livre), defende que a abordagem 

econômica é inequivocamente poderosa porque é capaz de integrar um espectro amplo de 

comportamento humano. (CARDOSO, 2018) 

Becker foi determinante na impulsão da AED, integrando fatores que antes não eram 

- criando modelos e métodos econômicos capazes de elucidar o mistério por trás das ações 

governamentais, ao elaborar leis e aplicar o Direito. Após sua obra ficou praticamente 

impossível de se acreditar que as leis não tenham um fundamento econômico, porque ao 

analisar seus conteúdos e seus resultados práticos sempre pode ser encontrado um fator que 

levou à distribuição de riscos e riquezas. 

Mas, afinal, qual a definição de crime para Becker? Ainda que de forma implícita é 

possível extrair conceito normativo de crime: é crime aquela conduta cuja sanção pela via penal, 

maximiza a eficiência econômica. (CARDOSO, 2018) 
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Há outros pilares na AED, mas sem dúvidas a eficiência, que está relacionada com a 

possibilidade de se atingir o melhor resultado com o mínimo de erro ou desperdício é o ponto 

forte deste trabalho e é abordada a seguir. 

O princípio da eficiência não era previsto explicitamente na Constituição da República 

Federativa do Brasil do ano de 1988 (CRF/88), mas fora acrescido através da Emenda 

Constitucional nº 19 do ano de 1998, a partir de então o artigo 37 da CF/88 passou a ser o 

seguinte: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:[...] (BRASIL, 1988)  

 

Para mostrar este princípio recorre-se à explicação a seguir:  

“Princípio da eficiência Recém-introduzido, em 1998, no texto 

da Constituição e acrescentado ao rol de princípios explícitos 

enumerados no art. 37, caput, este princípio substantivo resultou da 

convergência de duas linhas de desenvolvimento. De um lado, o conceito 

de eficiência foi elaborado fora da Ciência do Direito, a partir da 

Revolução Industrial, ocasião em que começou a s er definido como a 

relação entre um produto útil e aquele teoricamente possível com os 

meios empregados, daí passando à Economia, onde se aproximou e até 

certo ponto se confundiu com o conceito de produtividade, ou seja, uma 

relação mensurável ou estimável  entre produto e insumos, daí passando 

à administração privada e à pública. De outro lado, destaca -se a sua 

origem em estudos jurídicos doutrinários de vanguarda, desenvolvidos 

desde meados do século XX por juristas do porte de Raffaele Resta e de  

Guido Falzone, no sentido de superar o conceito de poder -dever de 

administrar, como afirmado pela administração burocrática, empenhada 

apenas em lograr a eficácia, para estabelecer, como um passo adiante, o 

dever da boa administração, passado a ser respaldado pela s novas 

concepções gerenciais,  voltadas à busca da eficiência na ação 

administrativa pública. Realmente, com o desenvolvimento dos 

conceitos da administração pública gerencial,  que revelam grande 

influência do pragmatismo do direito público anglo -saxônico,  passou-se 

a reconhecer não ser o bastante a prática de atos que, simplesmente,  

estejam aptos a produzir os resultados juridicamente dele esperados, o 

atendendo apenas ao conceito clássico de eficácia. Exigiu -se mais: que 

esses atos fossem praticados com tais qualidades intrínsecas de 

excelência, de modo a possibilitarem o melhor atendimento possível das 

finalidades para ele previstas em lei. Essas exigíveis qualidades 

intrínsecas de excelência são, por certo, numerosas e diferenciadas, 

sendo, assim, imprescindível defini-las através de parâmetros objetivos 

previamente fixados, que se destinam à aferição dos resultados 

alcançados pela ação administrativa. Esses parâmetros tanto poderão ser 

fixados pela lei, como pelo ato administrativo, pelo contrato 

administrativo ou pelo ato administrativo complexo, sob critérios de 

tempo, de recursos utilizados, de generalidade do atendimento ou de 

respostas de usuários (feedback), tendo sempre em linha de conta que o 

conceito jurídico de eficiência jamais poderá ser subje tivo, pois de outro 

modo, chegar-se-ia ao arbítrio no controle. Entendida, assim, a 

eficiência administrativa, como a melhor realização possível da gestão 

dos interesses públicos, posta em termos de plena satisfação dos 

administrados com os menores custos para a sociedade, ela se apresenta, 
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simultaneamente, como um atributo técnico da administração, como uma 

exigência ética a ser atendida, no sentido weberiano de resultados, e,  

coroando a relação, como uma característica jurídica exigível, de boa 

administração dos interesses públicos. Embora já praticado no âmbito da 

proteção do consumidor, e doutrinariamente reconhecido nas obras dos 

administrativistas mais recentes, o certo é que, uma vez 

constitucionalmente consagrado este dever de eficiência do setor 

público, conotado aos interesses da sociedade, sempre que possa ser 

objetivamente aferível, passou a ser um direito da cidadania. E, não 

bastante, o legislador constitucional a ele retomou, no mesmo 

dispositivo, para sublinhar, inequivocamente, a importância que lhe 

conferiu, determinando que o legislador ordinário regulasse a disciplina 

das reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, ao 

acesso a registros e informações sobre atos de governo e à representação 

contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função 

na Administração Pública (art. 37, § 3.º) –  prescrições que resguardam a 

eficiência administrativa.” (NETO, 2014) 

 

Como pode ser visto, o conceito de eficiência vem da seara econômica, atravessa a 

administrativa e no momento chega ao Direito Penal. Extrai-se da explicação acima que a 

administração pública deve agir de maneira a ter os melhores resultados, com os menores gastos 

possíveis para alcançar o interesse público, otimizando os recursos provenientes da sociedade, 

afinal, a administração pública é uma prestadora de serviços e gestora de recursos da população. 

Sendo assim, ao gastar tanta verba pública com a elaboração de um laudo que não será 

utilizado, ou que seus frutos não causem melhorias significativas na vida da população é ferir 

de morte o princípio da eficiência.  

Há necessidade de se combater o uso de drogas, mas ao se levar em conta o aumento 

das apreensões no Estado de Santa Catarina é fácil percebe-se que a política antidrogas está 

resultando em maior número de apreensões de drogas, embora a quantidade de usuários 

apresenta tendência de aumento com o passar dos anos. Este cenário é acompanhado pelo 

crescente número de casos referentes à pesquisa de drogas registrados no IAF-Florianópolis, 

como pode ser visto no Gráfico 3, número que alertou as autoridades gestoras, em virtude dos 

gastos de enfrentamento ao tráfico e também com a elaboração de Laudos Periciais Definitivos 

pelas equipes do IGP. 
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Gráfico 3 – mostra o número de casos registrados para as unidades de Polícia Militar 

selecionadas e o número de casos registrados para outros solicitantes, distribuídos nos anos de 

2016 a 2018. 

 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP. 

Nos anos analisados houve aumento tanto do número de casos registrados para os 

Batalhões da Polícia Militar selecionados, quanto no número total de casos. Ao se comparar o 

ano de 2016 com o de 2018 o aumento chegou a quase 80% nos casos provenientes dos 

Batalhões de Polícia Militar selecionados, número muito superior aos pouco mais de 26% de 

aumento dos casos registrados para outros órgãos solicitantes.  

Segundo mostra a evolução se não fosse adotado o Acordo de Cooperação no ano de 

2019 a tendência era que o número de casos aumentasse ainda mais, elevando ainda mais os 

gastos com estes procedimentos. 

Foi feita uma comparação entre o período de primeiro de janeiro até o dia 13 de abril 

dos anos de 2016 a 2019, e o resultado foi o Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – mostra o número de casos registrados no IAF – Florianópolis no período de primeiro 

de janeiro até o dia 13 de abril dos anos de 2016 a 2019. 

 

 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP. 

Os dados do Gráfico 4 mostram que o Acordo de Cooperação Técnica nº8/2019 (anexo 

1) mostra seus efeitos a curto prazo, sendo que, no período analisado, do ano de 2018 para o de 

2019 houve uma redução de mais de 43% dos casos provenientes dos Batalhões da Polícia 

Militar selecionados. Haja vista que de acordo com informações da equipe gestora do IAF – 

Florianópolis somente a partir do dia 20 de maio de 2019 é que deve acontecer queda maior 

destes casos, pois alguns Batalhões estavam sem os kits necessários para a análise preliminar 

das drogas apreendidas, problema já sanado. Desta forma, neste curto espaço de tempo foi 

possível a economia de mais de 55 mil reais, de acordo com as estimativas feitas no presente 

trabalho, uma vez que 364 casos deixaram de ser encaminhados ao IGP, e ao custo aproximado 

de 152 reais cada um deles.   
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Capítulo 2 – A lei 11343/2006 à luz do Código Penal e do Código de Processo Penal 

 

Tamanha a importância dada aos crimes relacionados às drogas, no Brasil há legislação 

específica para tratar deste tema há muitos anos e no ano de 2006 foi escrito mais um capítulo 

sobre o tema - a Lei 11343/2006 mais conhecida como “Lei de Drogas”, que veio para substituir 

a Lei nº 6368/1976 e a Lei 10409/2002, dando tratamento diferenciado à usuários, dependentes 

e traficantes de drogas. Ponto nevrálgico neste trabalho, porque a ênfase será dada aos 

dependentes e aos usuários, que são os mais passíveis de enquadramento no art. 28 da Lei de 

Drogas, embora haja uma crítica muito forte sobre a linha tênue que separa o usuário de drogas 

do tráfico de drogas. 

A Lei de Drogas começa instituindo o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas – Sisnad e com o conceito de drogas, como pode ser visto a seguir: 

 

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 dependentes 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 atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União . 

(BRASIL, 2006)  

 

Esta lei não veio apenas para punir o usuário e o traficante de drogas, mas 

principalmente com fins de prevenção ao uso e à dependência química; ao tratamento dos 

usuários e dependentes, e para isso estabeleceu uma série de princípios em seu artigo 4º: 

 

Art. 4º São princípios do Sisnad:  

I –  o respeito aos direitos fundamentais da pessoa huma na, 

especialmente quanto à sua autonomia 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, 

reconhecendo-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 nacionai s e internacionais de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas e de repressão à sua produção não autor izada 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;  IX –  a adoção de abordagem multidisciplinar q ue 

reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades 

de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção soci al de usuários e 
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dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico 

ilícito de drogas;X –  a observância do equilíbrio entre as atividades 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, visando a garantir a estabilidade e o bem -estar 

social; (BRASIL, 2006) 

 

A redação da lei deixa bem clara a diferença de tratamento a ser dado ao usuário e ao 

traficante. Não sendo mais possível a prisão do usuário, por ser considerado pessoa que 

necessita de educação e cuidados; em contrapartida, o traficante que reitera no delito deve ter 

pena mais severa do que aquele que cometeu o crime pela primeira vez. Para isso o Sisnad prevê 

uma abordagem multidisciplinar, reconhecendo a interdependência e a natureza complementar 

das atividades voltadas a prevenir o uso e à reinserção social do usuário ou dependente químico, 

assim como a repressão da produção e do tráfico de drogas. (SILVA, 2016) 

Trata-se de norma penal em branco do tipo heterogênea, uma vez que descreve o tipo 

penal, comina a pena imposta mas deixa em aberto quais substâncias são consideradas drogas, 

deixando nas mãos do Poder Executivo da União esta função, através da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que publica periodicamente uma lista atualizada das 

substâncias proscritas, por meio de anexos da Portaria 344/1998. 

Conceito importante para entendimento da Lei de Drogas é o de norma penal em 

branco em sentido estrito ou heterogênea, definido da seguinte forma: 

 

Normas penais em branco em sentido estrito ou heterogêneas: o 

complemento provém de fonte formal diversa; a lei  é 

complementada por ato normativo infralegal, como uma portaria ou um 

decreto.  

 [...] são normas nas quais o preceito secundário (cominação da pena) 

está completo, permanecendo indeterminado o seu conteúdo. Trata -se, 

portanto, de uma norma cuja descrição da conduta está incompleta, 

necessitando de complementação por outra d isposição legal ou 

regulamentar. (CAPEZ, 2012) 

 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária procura manter a lista de drogas sempre 

atualizada, pois novas substâncias capazes de modular o comportamento humano, trazendo 

efeitos psicotrópicos, são descobertas e sintetizadas a todo momento, seja pelo acaso, ou até 

para burlar a lei, uma vez que, se a substância apreendida não estiver na lista de proscritas, a 

pessoa que for surpreendida com ela não poderá ser condenada por tráfico de drogas e outros 

crimes previstos na Lei de Drogas, pela falta do preenchimento do pré-requisito normativo, 

tratando-se, portanto, de fato atípico. 
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A título de ilustração, para se ter noção de como é mostrada a lista de substâncias 

proscritas pela ANVISA, apresenta-se trechos das Lista F1 e F2, com destaque para a Cocaína, 

o Ácido Lisérgico (LSD), o MDMA (principal componente da droga conhecida como Ecstasy) 

e Tetrahidrocannabinol (THC). 

LISTA F1 - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 

 

[...] 14.COCAÍNA  ou ÉSTER METÍLICO DA 

BENZOILECGONINA 

15.DESOMORFINA ou DIIDRODEOXIMORFINA 

16.DIIDROETORFINA ou 7,8 -DIIDRO-7-ALFA-[1-(R)-

HIDROXI1-METILBUTIL]-6,14-

ENDOETANOTETRAHIDROORIPAVINA 

17.ECGONINA ou (-)-3-HIDROXITROPANO-2- 

CARBOXILATO 

18.ETORFINA ou TETRAHIDRO-7-ALFA-(1-HIDROXI1-

METILBUTIL)-6,14-ENDOETENOORIPAVINA 

19.FURANILFENTANIL ou N-(1-FENILETILPIPERIDIN-4-

IL)- N-FENILFURAN-2-CARBOXAMIDA 

20.HEROÍNA ou DIACETILMORFINA[...]  

 

LISTA F2 - SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

 

1. (+) –  LISÉRGIDA ou LSD; LSD-25; 9,10-DIDEHIDRO-N,N-

DIETIL-6- METILERGOLINA-8BETA-CARBOXAMIDA[...]  

92. MDMA ou (±)-N,ALFA-DIMETIL-3,4- 

(METILENODIOXI)FENETILAMINA; 3,4 

METILENODIOXIMETANFETAMINA[...].[. ..]  

119. TETRAHIDROCANNABINOL ou THC[.. .] (BRASIL, 

2018)  

 

Como pode ser visto adota-se uma nomenclatura bastante técnica para as substâncias 

das listas, sendo assim, é importante a familiarização com estes termos para os operadores do 

direito. 
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2.1 – Reincidência e Princípio da Insignificância 

 

Ponto importante a se levantar é a possibilidade de se utilizar o crime de posse de 

drogas para consumo próprio como hipótese de reincidência em outros crimes, já que isso pode 

agravar a situação penal do autor do delito. 

Sobre este assunto a justiça ainda não tem posicionamento pacificado, em um dado 

momento considera possível a utilização do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas como 

fator de reincidência, por meio da justificativa de que tal crime não pode ser considerado de 

autolesão, porque afeta toda a sociedade, uma vez que o autor ao comprar drogas ilícitas, incita 

outras pessoas a vender estas drogas, gerando ainda mais violência. Entretanto, em momento 

distinto a Justiça acredita que o tratamento mais severo desse crime é indevido, não podendo 

ser utilizado como fator de reincidência, porque o autor cometeu crime de menor potencial 

ofensivo, inclusive com penas mais brandas do que as cominadas à contravenções penais, 

afirmando ainda que seria possível a aplicação do princípio da insignificância. 

 Como será exemplificado a seguir por meio de escolhidos julgamentos: 

Não foi outra a conclusão adotada Tribunal de Justiça no acórdão 

recorrido, que afastou a agravante genérica e aplicou a minorante à 

consideração de que "Afasta -se a incidência da circunstancia agravante,  

de conformidade com o precedente desta Décima Documento: 85143687 

- RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 6 

Superior Tribunal de Justiça Segunda Câmara Criminal, na relatoria o 

eminente Desembargador Breno Guimarães: o acréscimo decorrente da 

reincidência, no patamar de um sexto (1/6), deve ser afastado, visto que, 

apesar de definida como crime a conduta descrita no artigo 28 da Lei de 

Tóxicos, seu apenamento é menor do que aquele atribuído às 

contravenções penais, cujas respectivas condenações não são aptas a 

gerar reincidência, conforme expresso dispositivo legal,  parecendo, 

pois, incongruente que a condenação retratada na certidão de fls. 26 do 

apenso seja apta a lastrear aumento de sanção em razão da citada 

agravante (TJSP-Apel. Crim.0002115-52.2009-Registro, j . 19.10.2011, 

grifo do autor)." (fl. 283)  

 

No trecho da decisão acima, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a reincidência 

que poderia ter sido gerada pelo cometimento do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, por 

entender que seria desproporcional utilizar este crime para tal, uma vez que a pena cominada é 

inferior até àquelas referentes às contravenções penais, sendo que estas não podem servir de 

base como agravante de reincidência. 

Enquanto que no julgado a seguir não foi reconhecido o princípio da insignificância, 

afastando a possibilidade de atipicidade da conduta, porque a pequena quantidade de droga já 

seria uma elementar do tipo penal: 



    33 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. 

CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE 

DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO PREVISTO NO ART. 

28 DA LEI N. 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a 

tese sustentada pela defesa no sentido de que a pequena quantidade de 

entorpecente apreendida com o agravante ensejaria a atipicidade da 

conduta ao afastar a ofensa à coletividade, primeiro porque o delito 

previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é crime de perigo abstrato e, além 

disso, o reduzido volume da droga é da própria natureza do crime de 

porte de entorpecentes para uso próprio. 2. Ainda no âmbito da ínfima 

quantidade de substâncias estupefacientes, a juris prudência desta Corte 

de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o 

reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela 

aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de 

entorpecentes.  (STJ, 2017) 

 

A seguinte decisão caminha na mesma linha da anterior, também afastando a 

possibilidade de atipicidade da conduta, baseada no princípio da insignificância: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De 

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pequena 

quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica 

própria do crime descrito no art.  28 da Lei n. 11.343/2006, não afast a a 

tipicidade material da conduta. Além disso, trata -se de delito de perigo 

abstrato, dispensando-se a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico 

tutelado pela norma –  saúde pública. Precedentes. 2. Agravo regimental  

a que se nega provimento.  (STJ, 2016) 

 

Há também casos bastante específicos como o caso ilustrado pelo julgado a seguir, que 

trata da importação de sementes de cannabis sativa lineu, no qual o entendimento foi que não 

há atipicidade no fato, porque por mais que a semente não contenha a substância ativa 

tetrahidrocanabinol (THC), o seu cultivo levaria ao desenvolvimento de uma planta que 

produziria tal substância: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU . 

MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE DROGA. FATO TÍPICO. 

PRECEDENTES. PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência 

desta Corte é no sentido de que a importação clandestina de sementes de 

cannabis sativa lineu (maconha) configura o tipo pe nal descrito no art.  

33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. 2. Nessa linha de raciocínio, o fruto 

da planta cannabis sativa lineu, conquanto não apresente a substância 

tetrahidrocannabinol (THC), destina -se à produção da planta, e esta à 

substância entorpecente, sendo, pois, matéria prima para a produção de 

droga. Por isso, sua importação clandestina, por si só, amolda -se ao tipo 

penal insculpido no artigo 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo 

falar em atipicidade da conduta, tampouco em desclassificaçã o para 

contrabando. (AgRg no REsp 1658937/SP, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

25/04/2017, DJe 03/05/2017). 3. Prevalece neste Superior Tribunal de 
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Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da 

insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância 

entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, 

sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da 

droga apreendida. 4. Agravo regimental não provid o. (STJ, REsp 

1.691.992/SP, 2017) 

 

Enquanto que no seguinte trecho de decisão, a importação de pequena quantidade de 

sementes de cannabis sativa lineu foi reconhecida como conduta atípica: 

 

O fruto da planta cannabis sativa lineu, conquanto não 

apresente a substância tetrahidrocannabinol (THC), destina -se à 

produção da planta, e esta à substância entorpecente, sendo, pois,  

matéria prima para a produção de droga, cuja importação clandestina 

amolda-se ao tipo penal insculpido no artigo 33, § 1º, da Lei n. 

11.343/2006. 2.  Todavia, tratando-se de pequena quantidade de sementes 

e inexistindo expressa previsão normativa que criminaliza, entre as 

condutas do artigo 28 da Lei de Drogas, a importação de pequena 

quantidade de matéria prima ou insumo destinado à prepar ação de droga 

para consumo pessoal,  forçoso reconhecer a atipicidade do fato  (STJ 

REsp 1.658.928/SP , 2017) 

 

Entretanto, o Princípio da Insignificância não é aceito por muitos magistrados, como 

verificado a seguir: 

Princípio da insignificância –  Lei de Drogas –  inaplicabilidade: 

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser 

aplicável o princípio da insignificância ou bagatela aos crimes 

relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do condenado” 

(STF: HC 91.759/MG, rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, j.  

09.10.2007). No mesmo sentido: STJ: HC 130.677/MG, rel. Min. Celso 

Limongi, Desembargador convocado do TJ -SP, 6ª Turma, j. 04.02.2010. 

(MASSON, 2011) 

 

Mas do que se trata o Princípio da Insignificância? – Trata-se de um Princípio aplicado 

em casos concretos, nos quais há a ocorrência de um fato considerado ilícito penal, mas a ofensa 

ao bem jurídico tutelado pela norma tem um grau tão baixo que é considerada insignificantes, 

como explicado por Silva: 

Princípio da insignificância:  A insignificância da lesão deve 

ser aferida pela consideração de todo o contexto da ordem jurídica 

vigente. Não basta, apenas, a insignificância do objeto jurídico ou 

material tutelado pela norma, mas o grau de intensidade que esses bens 

jurídicos são atingidos pela conduta. Para que seja reconhecida a 

insignificância, o grau de ofensividade deve ser mínimo; a 

periculosidade social da conduta, inexistente; a reprovação social, 

diminuta; e a lesão ao bem jurídico, inexpressiva. Assim, não é porque 

o valor de um bem subtraído é mínimo ou a lesão ao bem jurídico é 

pequena que deverá ser reconhecido o crime de bagatela.  (SILVA, 2016)  

 

Como se pode ver há decisões de todos os tipos, sem qualquer pacificação do tema 

discutido, tanto em relação à aplicabilidade do princípio da insignificância na Lei de Drogas, 
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tanto quanto à possibilidade de se usar o enquadramento no artigo 28 desta lei para efeitos de 

reincidência. 

Sendo assim, a discussão do tema é muito importante para que se chegue ao consenso 

sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio ou não; sobre a 

possibilidade de se utilizar a sentença transitada em julgado, no que se refere a este crime, como 

hipótese de reincidência; e até mesmo se é aplicável o Princípio da Insignificância em 

determinados casos.  
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2.2 - Os crimes de porte de drogas para consumo próprio e o tráfico de drogas 

 

O crime de porte de drogas para consumo próprio é assim definido em lei: 

 

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 s ubmetido 

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. § 1º Às mesmas medidas 

submete-se quem, para seu consumo pessoal,  semeia, cultiva ou colhe 

plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou 

produto capaz de causar dependência f ísica ou psíquica. § 2º Para 

determinar se a droga destinava -se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 

natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições 

em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem 

como à conduta e aos antecedentes do agente. § 3º As penas previstas 

nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) meses. § 4º Em caso de reincidência, as penas 

previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão a plicadas pelo 

prazo máximo de 10 (dez) meses. § 5º A prestação de serviços à 

comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades 

educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, 

públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, 

preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de 

usuários e dependentes de drogas. § 6º Para garantia do cumprimento das 

medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II  e III, a que 

injustificadamente se recuse o age nte, poderá o juiz submetê -lo, 

sucessivamente a: I –  admoestação verbal; II –  multa.  § 7º O juiz 

determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,  

gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente 

ambulatorial, para tratamento especializado. (BRASIL, 2006, grifo do 

autor) 

 

Como pode ser visto o crime do artigo 28 da Lei de Drogas possui vários verbos 

núcleos do tipo penal, ou seja, várias ações do autor podem ser consideradas para sua 

configuração. Destaca-se que nenhuma das penas cominadas se relaciona a detenção, reclusão 

ou prisão do autor, apenas medidas educativas e até curativas, uma vez que o problema do 

usuário de drogas é tratado como um problema de saúde pública, em consonância ao 

determinado nos princípios do Sisnad, elencados no artigo 4º da Lei. 

A definição do crime de tráfico de drogas tem as seguintes definições e penas, de 

acordo com a Lei 11343/2006: 

 

Art. 33.  Importar,  exportar, remeter,  preparar, produzir,  

fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:  

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) ano s e pagamento de 

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias -multa.  

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  
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I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, 

expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz 

consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria -prima, 

insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;  

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se 

constituam em matéria -prima para a preparação de drogas;  

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.  

§ 2o Induzir, instigar ou auxiliar algué m ao uso indevido de 

droga: (Vide ADI nº 4.274)  

Pena - detenção, de 1 (um) a 3  (três) anos, e multa de 100 (cem) 

a 300 (trezentos) dias-multa.  

§ 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.  

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as 

penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a 

conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa.  (BRASIL, 2006) 

 

 

Da leitura dos artigos 28 e 33 pode-se verificar que há grande similaridade na descrição 

das condutas criminosas, com verbos iguais inclusive, e a expressão “para seu consumo 

pessoal” é que as diferencia. Além disso, para verificar se a droga destinava-se a consumo 

pessoal, o juiz deve se ater à natureza, quantidade da substância apreendida, momento em que 

entra o Laudo de Constatação, determinando a natureza e a quantidade da substância 

apreendida. O juiz também deverá levar em conta as condições em que se desenvolveu a ação, 

as circunstâncias sociais e pessoais do autor, e também sua conduta e os antecedentes do agente. 

Os crimes da Lei de Drogas são classificados como de perigo abstrato e coletivo, ou 

seja, não precisam de demonstração efetiva de que alguém foi exposto ao perigo de dano, sendo 

presumido de forma absoluta, não sendo admitida qualquer tipo de prova em contrário; são de 

perigo coletivo (ou comum), porque a saúde de um número indeterminado de pessoas é exposta 

ao perigo de dano. Logo, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública – a saúde 

de toda coletividade, que pode ser atingida gravemente quando circulam substâncias ilícitas que 

podem causar dependência física ou psíquica. Tais crimes prescindem da comprovação da 

ocorrência de perigo concreto, pois a posse ou o porte, assim como o tráfico de drogas, são 

comportamentos nocivos à saúde pública e à individualidade das pessoas. A pessoa que se 
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encontra sob a influência de drogas é um risco a si próprio e também as pessoas que estão à sua 

volta. (SILVA, 2016) 

 

As penas cominadas para o acusado pelo crime do Art. 28 da Lei de Drogas são 

bastante brandas, nelas o juiz tenta dissuadir o agente a usar qualquer tipo de droga. Sendo que 

na prática, o acusado comparece ao cartório e firma um termo constando os efeitos deletérios 

do uso de drogas. Medida inócua, já que não traz qualquer benefício ao autor, muito menos para 

sociedade. (SILVA, 2016) 

Outra pena prevista é a de prestação de serviços à comunidade, nela o legislador 

determinou de modo expresso no § 5º do artigo 28 que ela deve ser cumprida em programas 

comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, 

preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de 

drogas. Com intenção clara de fazer o usuário ver os efeitos da droga e os estragos que ela pode 

causar na vida das pessoas. Quanto à medida de comparecimento a programa ou curso 

educativo, novamente verifica-se o fulcro pedagógico das penas aplicadas, dessa forma é 

possível conscientizar os usuários sobre os malefícios do uso de drogas e os problemas sócio-

econômicos envolvidos. 

Tratando-se de crimes contra a saúde pública sua ação penal é pública incondicionada, 

ficando a cargo do Ministério Público sua condução. Contudo, se não houver concurso com 

qualquer dos delitos previstos nos artigos 33 a 37, o processo e julgamento ocorrerá perante o 

Juizado Especial Criminal, logo, o acusado contará com todos os benefícios previstos na Lei 

9099/1995 compatíveis com o delito, assim, será possível a transação penal e a suspensão 

condicional do processo. (SILVA, 2016) 

O fato de o processo dever ser conduzido pelo Juizado Especial Criminal gera 

economia processual, já que neste juízo impera a oralidade, a simplicidade e a informalidade, 

sendo aplicadas unicamente penas não privativas de liberdade e o mais importante para este 

trabalho que é a possibilidade de transação penal e de suspensão condicional do processo, 

porque estas perspectivas permitem que o juiz responsável nem precise ver o Laudo Pericial 

Definitivo, evidenciando o quão desnecessária pode ser a confecção deste Laudo Pericial. 
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2.3 - Obrigatoriedade da confecção do laudo pericial definitivo 

 

Antes de se falar sobre o Laudo Pericial Definitivo é necessário abordar o Laudo 

Preliminar, o qual é utilizado para comprovar a materialidade do fato perante o juiz competente, 

devendo ser apresentado na audiência custódia do acusado, que deve ser feita em até 24 horas 

depois da prisão em flagrante do autor do crime de tráfico de drogas, conforme previsto no 

artigo 50 da Lei de Drogas. Através da leitura dessa Lei não se identifica a necessidade da 

confecção do Laudo Preliminar para os casos do seu artigo 28, mas na prática ele é feito mesmo 

assim, até porque, segundo o CPP toda infração que deixar vestígios será indispensável o exame 

de corpo de delito, logo, de toda droga apreendida com alguém é feito o Laudo Preliminar, 

independente da prisão ou não do acusado. 

O Laudo Preliminar acaba sendo importante no presente trabalho, porque ele que será 

utilizado na instrução dos processos no crime de posse de droga para consumo próprio no 

Estado de Santa Catarina a partir da entrada em vigor do Acordo de Cooperação Técnica nº 

8/2019, sendo que sua previsão legal figura-se no artigo 50 da Lei de Drogas, com a seguinte 

redação. 

Art. 50.   Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia 

judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, 

remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão 

do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.  

§ 1o Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e 

estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de 

constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial 

ou, na falta deste, por pessoa idônea.  

§ 2o O perito que subscrever o laudo a que  se refere o § 1o deste 

artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo 

definitivo.  

§ 3o Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no 

prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de 

constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, 

guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo  

§ 4o 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.  

§ 5o O local será vistoriado antes e depois de efetivada a 

destruição das drogas referida no § 3 o, sendo lavrado auto 

circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando -se neste a 

destruição total dela.  (BRASIL, 2006)  

 

Ressalta-se a possibilidade de sujeito, que não o perito oficial, possa confeccionar o 

referido laudo, logo, um policial militar ou civil estaria apto a fazê-lo, como já é praticado em 

outras localidades do País, corroborando a hipótese prevista no Acordo de Cooperação Técnica 

nº8/2019. 



    40 

 

Sobre o laudo de constatação seguem os comentário de Silva, promotor de justiça do 

Estado de São Paulo: 

Muitas vezes é possível ao policial, de plano, sa ber se 

determinado objeto é droga ou não. No entanto, visando à segurança 

jurídica, a Lei de Drogas exige  que, para efeito da lavratura do auto de 

prisão em flagrante e estabelecimento da  materialidade do delito, seja 

elaborado laudo de cons tatação do material apreendido. O laudo deverá 

indicar a natureza e a quantidade da droga apreendida, podendo ser 

firmado por um perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. O 

laudo de constatação constitui condição de procedibilidade da Polícia 

Judiciária para lavratura do auto de prisão em flagrante. O mesmo pode 

ser dito para que o Ministério Público ofereça a denúncia e para que o 

Juiz possa recebê-la e dar andamento aos demais atos processuais,  com 

exceção da sentença,  em que é exigido o laudo  de exame químico 

toxicológico. No laudo de constatação são empregados  reagentes 

químicos, que deixam o objeto de determinada cor quando se trata de 

droga. Os meios e métodos empregados são extremamente simples e, por 

isso, não necessita ser elaborado  por perito. Já o exame químico 

toxicológico deve ser elaborado, em regra, por perito criminal oficial,  

com o emprego de meios e métodos científicos e seguros  quanto ao 

resultado. Aliás,  é possível que o laudo definitivo contrarie o de 

constatação, concluindo que a substância ou o produto apreendido não 

se trate de droga ou tenha composição dife rente da constatada no exame 

provisório (laudo de constatação).  O perito que participar da elaboração 

do laudo de constatação não está impedido de elaborar o laudo definitivo 

(art. 50, § 2º).  (SILVA, 2016) 

 

O laudo de constatação ou provisório serve para demonstrar a materialidade para a 

lavratura do auto de prisão em flagrante, embora seja elaborado nos casos referentes ao crime 

de posse de drogas para consumo próprio também, servindo na instrução criminal destes 

processos, afinal, seria impossível dar início a uma ação desta estirpe sem a prova de 

materialidade e autoria. 

Já o laudo definitivo é necessário para a prolação da sentença, uma vez que nele são 

utilizadas técnicas mais apuradas, com maior sensibilidade e especificidade, conforme é 

explicado no seguinte trecho: 

Laudo toxicológico  

O laudo de constatação da droga apreendida é provisório e tem 

a finalidade de demonstrar a materialidade para a lavratura do auto de 

prisão em flagrante delito e para o oferecimento e recebimento da 

denúncia. Para que possa ser prolatada a sentença há necessidade de que 

a droga apreendida seja periciada com o emprego de técnicas científicas.  

Esta perícia é denominada de exame químico toxicológico, que será 

materializado pelo laudo de exame químico toxicológico, denominado  

pela Lei de Drogas simplesmente de laudo toxicológico ou laudo 

definitivo em contraposição  ao laudo de constatação, que também é 

comumente chamado de laudo provisório.  A elaboração do laudo 

observará o disposto no artigo 159 do Código de  Processo Penal,  

aplicado subsidiariamente. O laudo será elaborado por perito  oficial,  

portador de diploma de curso superior.  Na falta de perito oficial,  o laudo  

será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso 

superior preferencialmente na área espec ífica, no caso, de química, 

farmácia ou outra análoga.  (SILVA, 2016)  
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Da análise fria da lei conclui-se que o laudo definitivo não seria obrigatório nos casos 

referentes ao artigo 28 da Lei de Drogas. Principalmente naqueles em que não houver 

condenação, uma vez que nestes casos não há de fato uma sentença judicial. Embora que os 

Tribunais têm adotado como praxe sua necessidade para dar seguimento ao processo judicial, 

sob a pena de nulidade processual, ainda que não seja uma posição pacificada. 

Como pode-se ver o Laudo Pericial Definitivo é obrigatório para a prolação de 

sentenças, algo que geralmente não ocorre com os indivíduos enquadrados no artigo 28 da Lei 

de Drogas, em virtude de medidas como a transação penal e a suspensão condicional do 

processo. Após abordar estas questões pode-se ir ao Capítulo 3 tratar da análise econômico-

jurídica acerca da necessidade do referido Laudo para os casos enquadrados no artigo 28 da Lei 

de Drogas e seus impactos financeiros. 
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Capítulo 3 – Análise econômico-jurídica da necessidade do laudo pericial definitivo 

referente à Lei 11343/2006: formas de otimizar recursos públicos  

 

O tema do crime do artigo 28 da Lei de Drogas ainda é muito debatido em todas as 

cortes do País, não tendo sido firmado nenhum entendimento sobre sua descriminalização, nem 

sobre a possibilidade da hipótese de reincidência, mas é possível que até o fim do ano de 2019 

haja maior entendimento sobre o assunto, já que no mês de junho está marcado para recomeçar 

o julgamento no STF sobre a descriminalização do porte de droga para consumo próprio. Mas 

o que realmente importa para ser debatido é a não confecção do laudo pericial definitivo para 

estes casos, sem que afete a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o laudo provisório 

pode ser questionado pela defesa se for de real interesse da parte, algo que não deve acontecer 

com frequência, porque os usuários geralmente assumem a autoria do crime, aceitam a 

transação penal e quando participam da audiência de instrução e julgamento o  fazem antes de 

o laudo pericial definitivo ficar pronto, logo, acaba sendo um desperdício de recursos públicos 

a elaboração do laudo pericial definitivo. 

Há muitos custos envolvidos nos processos judiciais referentes ao crime de posse de 

drogas para consumo próprio, e neste trabalho só foram levantados os gastos no âmbito do IAF 

– Florianópolis, mas esses gastos são, na verdade, muito maiores, porque há gastos de logística 

de transporte dos materiais apreendidos, há gastos no próprio processo judicial, uma vez que 

são envolvidas diversas autoridades como juízes, promotores, delegados e policiais por 

exemplos. Levantada a questão apresento neste capítulo uma alternativa de alteração legislativa 

viável, trabalhada nos seguintes parágrafos. 

Para dar maior valor ao laudo preliminar de constatação feito de maneira técnica 

quando referente aos casos do art. 28 da Lei 11343/2006, seria possível uma alteração do 

Código de Processo Penal através de adição legislativa que possibilitasse a aplicação de multa 

por litigância de má-fé, porque, assim, restringiria o número de recursos questionando a 

validade do laudo preliminar como meio de prova em sede de sentença condenatória. 

Diminuindo-se, assim, a quantidade de recursos judiciais protelatórios, já que o laudo 

preliminar já fora elaborado com o mínimo de recursos técnicos para identificar substâncias 

proscritas, como o caso da maconha e da cocaína por exemplos, as quais possuem testes de cor, 

que embora não sejam específicos, raramente não são confirmados pelos laudos definitivos. 

Dessa forma, reprimiria o mau uso dos recursos, sem prejudicar aqueles que de fato podem 

estar sendo vítimas de um erro. 

O Código de Processo Civil já prevê a litigância de má-fé por meio do seguinte texto: 
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Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:  

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;  

II - alterar a verdade dos fatos;  

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;  

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;  

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;  

VI - provocar incidente manifestamente infundado;  

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório.  

(BRASIL, 2015)  

 

Mas como a jurisprudência afasta a analogia in malam partem no que tange ao direito 

penal e processual penal, como pode ser visto no seguinte acórdão, a alternativa seria mesmo 

alteração da legislação vigente, pois assim haveria o diploma legal específico para tratar o 

assunto: 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO 

DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PLEITO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA 

INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 

ESCOAMENTO IN ALBIS DO PRAZO RECURSAL.  MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEARA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O habeas corpus não se 

presta à análise de alegação cuja apreciação demanda revolvimento do 

conjunto fático-probatório. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante 

valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de 

forma fundamentada, não só pela materialidade do delito, mas também 

por ser o réu autor do crime descrito na denúncia, não cabe a esta Corte 

a análise das afirmações relacionadas ao pleito de "nulidade do 

processo", sob a alegação de que não há "materialidade do crime", na 

medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de 

writ.  3. Hipótese em que não há falar em cerceamento de defesa, uma 

vez que, publicado o acórdão dos e mbargos declaratórios, transcorrendo 

40 dias, a defesa deixou de apresentar o recurso em tempo hábil, o que 

culminou no trânsito em julgado da sentença condenatória.  4. Esta Corte 

Superior firmou o entendimento de que não é cabível a imposição de 

multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal, porquanto 

sua aplicação constituiria indevida analogia in malam partem, haja vista 

ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal. Precedentes. 

5. Ordem parcialmente concedida somente para afasta r a multa por 

litigância de má-fé aplicada pelo Tribunal de origem.  

(STJ - HC: 401965 RJ 2017/0128946-5, 2017) 

 

O referido Acórdão afasta a possibilidade de se aplicar a multa prevista no CPC, por 

se tratar de uma analogia in malam partem, logo, se esta previsão estivesse presente no CPP é 

possível que os magistrados aplicassem a referida multa quando houvesse litigância de má-fé, 

ajudando a afastar os pedidos de confecção de laudos periciais definitivos no crime do artigo 

28 da Lei de Drogas, gerando economia processual e no âmbito do IGP, contribuindo também 
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com a celeridade processual. Podendo-se comprovar a litigância de má-fé através da 

confirmação dos resultados obtidos nos Laudos Preliminares, nos Laudos Periciais Definitivos. 

Com tal alteração legislativa os acusados não teriam sua defesa cerceada e ao mesmo 

tempo evitariam de recorrer em causas que sabem ter cometido o crime, poupando recursos do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e também dos órgãos periciais de todo o País. 

 

3.1 - Levantamento de custos para confecção de laudos definitivos no âmbito do Instituto 

de Análises Forenses de Florianópolis 

 

 

O consumo de drogas aumenta a cada ano como pode ser visto no Relatório Brasileiro 

Sobre Drogas (BRASIL, 2009) e também nos dados levantados neste trabalho. 

Para se ter uma noção do impacto financeiro da confecção dos laudos definitivos 

elaborados no IAF-Florianópolis, foi feito levantamento aproximado sobre os gastos envolvidos 

na análise, compreendendo salários dos funcionários que realizam diretamente o trabalho, e 

insumos laboratoriais, tais como solventes, gases e frascos de vidro para o equipamento de 

espectrofotometria de massas (CG-MS). 

Buscando-se mostrar o trabalho realizado e seus gastos é vital fazer descrição 

simplificada do processamento dos materiais encaminhados ao laboratório:  Quando um 

material referente a um laudo pericial definitivo é analisado no laboratório, os materiais de 

características semelhantes, ou seja, aqueles que visualmente são do mesmo tipo de droga, são 

agrupados, e aqueles diferentes entre si são desagrupados (ver Foto nº 1). Depois tudo é 

fotografado, descrito e pesado, constituindo assim as amostras. Após o processo de amostragem 

é feita a extração de cada amostra através da adição de aproximadamente 1 mL (um mililitro) 

do solvente adequado em um microtubo de plástico do tipo Eppendorf (ver Foto nº 2 - 

esquerda), contendo pequena quantidade da droga. Este microtubo é centrifugado, então é 

transferida a camada líquida de interesse forense para o frasco de vidro chamado vial (ver foto 

nº 2 - direita). Após todo esse processo, a amostra é levada para análise no equipamento 

chamado cromatógrafo a gás acoplado a espectrofotômetro de massas (CG-MS), o qual 

necessita de aproximadamente 3 mL (três mililitros) de gás Hélio para analisar cada amostra.  
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Foto 1 – mostra dois grupos de drogas distintos, no caso seis porções de maconha e 23 porções 

de cocaína em sua forma básica, mais conhecida por “crack”. 

 

 

Fonte: o autor 

 

 

Foto 2 – mostra um Eppendorf à esquerda e Vial com duas tampas rosqueáveis à direita. 

 

 

                         Fonte: o autor 

 

Visto o processamento dos materiais, pode-se passar aos custos envolvidos com a 

confecção dos laudos definitivos de fato. 

Geralmente cada caso apresenta mais de um tipo de amostra, mas para efeito ilustrativo 

e pela dificuldade de se saber quantas amostras foram de fato processadas, já que o sistema 

utilizado para a coleta dos dados não possui a quantidade de amostras de cada caso, neste 

trabalho foi considerado que cada laudo teve uma amostra para cada tipo de pesquisa, da 
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seguinte forma: se um material fora registrado como “pesquisa de maconha”, “pesquisa de 

cocaína” ou outro tipo de pesquisa que não estas, ele teve apenas uma amostra computada; se 

o registro feito foi para “pesquisa de cocaína e maconha” ele teve duas amostras computadas. 

De acordo com a estimativa, no ano de 2016 foram processadas 1296 amostras; no ano 

de 2017 o número chegou a 1628, enquanto que em 2018 a cifra alcançada foi de 2323 amostras. 

Na tabela a seguir são apresentado os números de casos registrados nos anos de 2016 

a 2018, divididos em tipos de pesquisa. 

 

Quadro 3 – mostra o número de casos provenientes do Batalhões de Polícia Militar selecionados 

divididos em tipos de pesquisa nos anos de 2016 a 2018. 

Tipo de Pesquisa 

Anos 

Nº de casos em 

2016 

Nº de casos em 

2017 

Nº de casos em 

2018 

Pesquisa de Maconha 1064 1331 1830 

Pesquisa de Cocaína 71 135 187 

Pesquisa de Cocaína e Maconha 20 39 52 

Outros 121 84 202 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP 

Desta forma, no período de três anos foram utilizados aproximadamente 5247 vials, 

pouco mais de cinco litros de Etanol absoluto e quase 16 litros de gás Hélio. Cada centena de 

vials custa 96 reais, logo, foram gastos aproximadamente cinco mil reais com sua compra. Um 

cilindro de Hélio tem capacidade para 40 litros do gás, sendo assim, foi gasto 40% de um destes 

cilindros ao longo de três anos, a um custo unitário aproximado de R$260,00 (duzentos e 

sessenta reais). Cada litro de etanol absoluto custa aproximadamente R$36,00 (trinta e seis 

reais), logo, gastou-se aproximadamente R$180,00 com este insumo. 

Pela verificação da escala de trabalho, exposta em quadro de documentos no local de 

trabalho do autor, pode-se verificar que há quatro Peritos Criminais Bioquímicos, cinco 

auxiliares periciais e um agente de Polícia Civil responsáveis por todos laudos periciais 

definitivos de drogas no IAF-Florianópolis. Analisando os últimos editais de abertura de 

concursos para o IGP-SC extraiu-se os subsídios iniciais de cada carreira como se segue: 

R$15.820,84 (SANTA CATARINA, 2017) para o cargo de Perito Criminal Bioquímico e R$ 

3.842,20 (SANTA CATARINA, 2014), logo, o gasto mensal apenas com o subsídio dos 

servidores diretamente envolvidos na perícia em questão ultrapassa os 86 mil reais. 
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Para se chegar à estimativa de qual percentual dos recursos humanos é despendido na 

confecção de laudos definitivos relativos ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas, foi feito o 

levantamento da quantidade total de laudos durante o período de três anos, chegando-se aos 

resultados apresentados e trabalhados a seguir. 

 

Gráfico 5: mostra a quantidade e o percentual de casos encaminhados pelas unidades de Polícia 

Militar selecionadas, frente às demais unidades no ano de 2016. 

 

 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP 
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Gráfico 6 : mostra a quantidade e o percentual de casos encaminhados pelas unidades de Polícia 

Militar selecionadas, frente às demais unidades no ano de 2017. 

 

 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP 

Gráfico 7 : mostra a quantidade e o percentual de casos encaminhados pelas unidades de Polícia 

Militar selecionadas, frente às demais unidades no ano de 2018. 

 

 

Fonte: o autor, com base em coleta de dados provenientes do SISP. 
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Como se pode ver nos gráficos, desde o ano de 2016 o percentual de casos 

encaminhado pelas unidades de Polícia Militar selecionadas, para confecção de laudos periciais 

só aumentou, chegando a 29 por cento de todo o trabalho realizado pelo setor de Química 

Forense no ano de 2018.  

Levando-se em conta que o trabalho para se confeccionar estes laudos é o mesmo de 

se fazer aqueles que figuram como prova da materialidade no crime de tráfico de drogas, chega-

se à conclusão de que quase 30 por cento dos recursos humanos e de insumos são utilizados 

neste tipo de análise no setor de Química Forense.  

Tomando-se como base o parâmetro de 29 por cento da força de trabalho despendido 

no ano de 2018, o gasto para o Estado com os profissionais do IAF- Florianópolis diretamente 

envolvidos neste processo, incluindo décimo terceiro e férias superou 345 mil reais apenas com 

o pagamento dos subsídios pagos à eles. 

Verificados os gastos envolvidos nas análises chega-se à conclusão de que o valor 

unitário aproximado para cada laudo pericial definitivo é de R$ 152,76 (cento e cinquenta e 

dois reais e setenta e seis centavos), o número não parece ser tão vultuoso, mas se for levado 

em consideração o número elevado de casos analisados chega-se ao montante de R$ 784.594,8 

(setecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oito centavos) de 

gastos que poderiam ser evitados nos anos de 2016, 2017 e 2018. Tudo isso apenas no de IAF-

Florianópolis, ao se levar em conta que há outros laboratórios do IGP, como nos casos de 

Joinville e Balneário Camboriú, este número certamente passaria da casa do milhão em apenas 

três anos, tomando parte dos recursos destinados à perícia forense. 

Vale lembrar que estes gastos são estimados de forma minorada, uma vez que:  apenas 

servidores que trabalham de forma direta com a análise foram levados em consideração, e é 

sabido que há muitos outros envolvidos com este processo, como o pessoal do setor de 

expedição e registro de materiais por exemplo; os subsídios levantados por meio dos editais de 

abertura de concursos para os referidos cargos devem ultrapassar o valor utilizado como 

referência, já que há um plano de carreiras e salários a ser cumprido pelo governo; por 

experiência do autor sabe-se também que o número de amostras processadas por caso são 

superiores aos estimados em tela, sendo que raramente um caso de “pesquisa de maconha” tem 

apenas uma amostra para ser processada, geralmente são analisadas amostras de cigarros 

artesanais contendo erva e porções de erva prensada, algo que já dobraria o número de amostras 

computadas; há ainda gastos de manutenção dos equipamentos utilizados na análise, os quais 

necessitam de manutenção técnica especializada e periódica; elevado gasto de eletricidade pelo 

aparelho de CG-MS e para o controle de temperatura e umidade do seu local de instalação; 
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foram levados em consideração apenas os casos das unidades de Polícia Militar selecionadas, 

e sabe-se que a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal também encaminham um grande 

número de casos como estes, então, o número seria ainda maior se fossem coletadas todas 

informações. 

De acordo com publicação feita no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça o IGP deixará 

de fazer 40% dos laudos que faz hoje, economizando força de trabalho e materiais utilizados 

nas análises, como pode ser visto no texto a seguir. 

Teste rápido toxicológico vai reduzir em 40% as perícias no 

Estado de Santa Catarina  

Santa Catarina passa a ser o primeiro Estado brasileiro a 

disponibilizar em delegacias e bases operacionais testes rápidos 

toxicológicos à disposição dos policiais em pequenas apreensões de 

drogas. O convênio de colaboração que tem o objetivo de desburocratizar 

e dar mais celeridade a investigação de crimes foi assinado na tarde des ta 

quinta-feira (10/1) pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina (TJSC), desembargador Rodrigo Collaço, pelo chefe do 

Ministério Público (MPSC), procurador -geral de Justiça Sandro José 

Neis, e pelo governador Carlos Moisés.  

Segundo o diretor  do Instituto Geral de Perícias (IGP), perito 

Giovani Adriano, a iniciativa já vem sendo testada no município de 

Itajaí, mas deve ser ampliada para o Estado nas próximas semanas. O 

projeto vai reduzir custos, força de trabalho e pode ser ampliada para 

todo o território nacional, já que em breve será apresentado pelo TJSC 

ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). "O custo que o IGP tem com a 

realização de perícias de um cigarro de maconha ou de pequena 

quantidade de cocaína é significativo, mas é uma perícia qu e não tem 

utilidade. Vamos reduzir custos e força de trabalho, porque 40% das 

perícias feitas hoje deixarão de ser realizadas. Quando a droga é 

apreendida atualmente, ela é encaminhada ao IGP que faz um laudo 

provisório e depois um definitivo, que demora meses. Quando o laudo 

definitivo ficava pronto a situação já foi resolvida, com medidas 

cautelares ou arquivamento. E isso é um trabalho que custa dinheiro, 

tempo dos servidores e não acrescenta em nada. Estamos eliminando essa 

inutilidade", disse o presidente do TJSC. 

A principal mudança é de que o IGP vai deixar de produzir os 

laudos definitivos. Esse laudo deveria levar 10 dias para ficar pronto, 

mas com a demanda de 18 mil exames realizados em 2018, por exemplo, 

atualmente os documentos são disponibilizados em prazo superior a 30 

dias. Os policiais também passarão por um treinamento de oito horas 

com peritos do IGP para o manuseio do teste rápido.  

Para o governador Carlos Moisés, o convênio reúne entidades e 

instituições para a solução dos problemas da so ciedade. "Estamos dando 

um passo muito importante, porque precisamos entregar eficiência para 

o cidadão que não quer saber se o problema é de uma ou outra instituição. 

O Estado pode se despir das suas vaidades corporativas e, com isso, 

mudaremos paradigmas para potencializar cada instituição. O agente de 

segurança tem a competência e legitimidade para representar o Estado 

com autoridade", afirma o governador.  

Segundo a legislação, o teste rápido pode ser realizado por 

pessoa idônea, maior de idade e com cur so superior. A base do kit é o 

reagente tiocianato de cobalto, que adquire a cor azul em presença de 

cocaína e crack. Em caso negativo, a reagente permanece com a cor rosa. 

Já as pequenas apreensões de drogas sintéticas precisarão ser enviadas 

ao IGP para a realização do laudo definitivo, assim como as grandes 

apreensões de drogas, que darão origem a inquéritos policiais.  
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Opinião:  

"Um ponto muito importante é a segurança. Não estamos 

atropelando nada e não estamos ferindo o direito de ninguém. Ninguém 

será preso ou condenado com base em processo falho ou com prova falha, 

porque se houver a necessidade vamos solicitar a realização de um laudo 

definitivo".  

Chefe do MPSC, procurador-geral de Justiça Sandro José Neis 

"Os chefes dos dois poderes demonstraram como  pequenas modificações 

tem um peso gigantesco na qualidade no serviço prestado à sociedade. 

As mudanças que fazem a diferença impactam o cidadão na ponta. 

Seguimos à risca a diretriz de integração, que reduz recursos e aumento 

a celeridade dos serviços prestados". 

Secretário de Segurança Pública e Comandante ge ral da PM, 

coronel Araújo Gomes"As forças policiais ganharão celeridade na 

constatação de substâncias entorpecentes nos crimes de menor potencial  

ofensivo. Assim, o policial não vai precisar se desloc ar até o IGP para 

fazer o auto de constatação por um perito oficial. Isso vai proporcionar 

mais celeridade ao procedimento e melhoria no serviço prestado, com o 

ganho de produtividade".  

Delegado geral da Polícia Civil,  Paulo Koerich "Com a 

mudança, os nossos servidores terão mais tempo de trabalhar em casos 

mais complexos, com mais conhecimento científico, e quem ganha é a 

sociedade. Isso porque 80% crimes de menor potencial ofensivo 

terminam em termos circunstanciados e, por isso, não há necessidade do 

laudo definitivo. Além da mão de obra, os reagentes também custam caro 

para o Estado".  (WISBECK et al, 2019)  

 

 

As autoridades envolvidas afirmam que será grande a economia e que a medida não 

prejudicará os acusados, por meio de processos e provas falhas. 

O Estado de Santa Catarina foi o primeiro Estado do país a disponibilizar testes rápidos 

para identificação de drogas. Isso se deve ao Acordo de Cooperação Técnica nº 8/2019, que 

permitiu que o IGP fornecesse os kits para teste rápido de drogas e ainda desse cursos de 

capacitação para policiais civis e militares. Dessa forma, os policiais terão condições de realizar 

os testes de identificação preliminares sem mesmo precisar se deslocar ao órgão pericial, dando 

maior celeridade ao processo e gerando economias. 

Este processo se iniciou na cidade de Itajaí, no litoral catarinense, mas vai ser 

difundido por todo o Estado, podendo ser praticado em todo território nacional, já que será 

apresentado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao Conselho Nacional de Justiça, 

visando transparência, e otimização dos recursos públicos. 
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3.2 – Os laudos definitivos quanto ao crime de porte de drogas para consumo próprio são 

de fato utilizados na persecução penal? 

 

Não há dados publicados quanto ao uso de fato dos laudos periciais definitivos 

referentes ao crime do artigo 28 da Lei de drogas, mas ao se levar em consideração a 

possibilidade de transações penais e das suspensões condicionais do processo previstas para os 

crimes de menor potencial ofensivo, é bem possível que estes laudos não sejam sequer 

utilizados. 

Haja vista ainda o prazo exíguo para a apresentação dos laudos, já que os crimes de 

menor potencial ofensivo são julgados pelo Juizado Especial Criminal (JECRIM) e estes 

processos são regidos pela Lei 9099/2006, doravante apenas Lei dos Juizados Especiais, a qual 

é aplicada com prazos inferiores aos dos procedimentos ordinários, conforme a redação do art. 

48 da Lei de Drogas a seguir: 

Art. 48.  O procedimento relativo aos processos por crimes 

definidos neste Título  rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando -

se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Pe nal e da 

Lei de Execução Penal. § 1o O agente de qualquer das condutas previstas 

no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes prev istos 

nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts.  

60 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 

sobre os Juizados Especiais Criminais. (BRASIL, 2006)  

 

A própria Lei dos Juizados Especiais define quais são os crimes de menor potencial 

ofensivo, com a seguinte redação: 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial 

ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes 

a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 

ou não com multa. (BRASIL, 1995)  

 

Como a pena máxima para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas nem prevê pena de 

reclusão, esta infração se encaixa perfeitamente como infração penal de menor potencial 

ofensivo.  

Desta forma, deve ser bastante rara a apreciação dos laudos periciais definitivos nestes 

juizados, já que são frequentes os casos em que o material apreendido demora a chegar ao IAF-

Florianópolis e o prazo para sua realização é de até 10 dias, de acordo com o parágrafo único 

do artigo 160 do CPP, logo, quando o laudo definitivo chega ao JECRIM o processo já foi 

terminado, seja por transação penal ou suspensão condicional do processo, com previsão no 

artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, conforme redação a seguir: 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual 

ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério 
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Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, 

por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja se ndo processado 

ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais 

requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art.  77 do 

Código Penal).§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na 

presença do Juiz, este,  recebendo a  denúncia, poderá suspender o 

processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes 

condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê -lo; II - 

proibição de frequentar determinados lugares;  III - proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;  IV - 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades. § 2º O Juiz poderá especificar 

outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que 

adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. § 3º A suspensão será 

revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por 

outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, 

no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir q ualquer outra 

condição imposta. § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz de clarará 

extinta a punibilidade. § 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de 

suspensão do processo.  § 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista 

neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores term os. (BRASIL, 

1995) 

 

Não há informações públicas disponíveis para se saber qual o percentual de crimes de 

posse de drogas para consumo próprio são levados de fato a julgamento, por isso seria 

importante que os órgãos envolvidos publicassem dados sobre o tema, para mostrar que o 

Acordo de Cooperação Técnica de fato traga economia processual. 

Logo, é possível de se fazer a economia preconizada pelas autoridades envolvidas, sem 

que haja prejuízos aos acusados e à justiça.  

Indubitavelmente os recursos utilizados para a confecção destes laudos poderiam ser 

melhor empregados, no mínimo o recurso humano, uma vez que perícias importantes 

envolvendo crimes com maior potencial lesivo, como estupros e homicídios, acabem sendo 

deixadas para momentos posteriores, atrasando a resolução destes delitos, seu processamento 

jurídico e punição dos culpados. 

Ademais, gastar mais de duzentos e sessenta mil reais por ano, apenas no âmbito do 

IAF-Florianópolis, para não trazer benefícios aparentes, ou quiçá nenhum, é um grande 

desperdício de recursos públicos, ferindo de forma funesta o Princípio da Eficiência. 
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3.3 – Acordo de Cooperação Técnica nº 8/2019: uma alternativa para promover o 

Princípio da Eficiência. 

 

Buscando uma maior eficiência, por meio da celeridade processual e na economia 

processual no início deste ano foi assinado um acordo de cooperação envolvendo a Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina e 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que possibilitou a não confecção de laudos 

periciais definitivos relativos ao crime de posse de droga para consumo próprio, quando já 

houver um laudo preliminar elaborado pelas polícias civil ou militar. É evidente que além da 

celeridade e da economia processual, haverá também economia no âmbito do IGP, já que este 

deixará de elaborar os laudos definitivos destes procedimentos policiais, economizando 

insumos e possibilitando que a perícia oficial se atenha à perícias com maior grau de 

importância. A responsabilidade de dar ciência sobre o acordo celebrado segue os excertos 

seguintes: 

 
Cláusula segunda.  Compete ao PODER JUDICIÁRIO, por 

intermédio da Corregedoria -Geral da Justiça, dar ciência da existência 

do presente acordo de cooperação técnica e dos seus termos aos 

magistrados que atuam nos Juizados Especiais Criminais e cientificá -los 

de que os policiais civis e militares estão aptos a lavrar o auto preliminar 

de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida, de forma 

que fica dispensado o envio do respectivo material para o Instituto Geral 

de Perícia, bem como a orientá -los, respeitada a independência 

funcional,  que esse auto preliminar comprova suficie ntemente a 

materialidade para o fim de oferecimento da transação penal e de 

denúncia.  

 

Cláusula terceira.  Compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO, por 

intermédio da Corregedoria -Geral da Justiça, dar ciência da existência 

do presente acordo de cooperação técnica e d os seus termos aos 

magistrados que atuam nos Juizados Especiais Criminais e cientificá -los 

de que os policiais civis e militares estão aptos a lavrar o auto preliminar 

de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida, de forma 

que fica dispensado o envio do respectivo material para o Instituto Geral 

de Perícia, bem como a orientá -los, respeitada a independência 

funcional,  que esse auto preliminar comprova suficientemente a 

materialidade para o fim de oferecimento da transação penal e de 

denúncia. (anexo 1)  

 

Pode-se verificar que houve a preocupação de que seja respeitada a independência 

funcional do agentes, destarte, nenhum dos órgãos ficará adstrito ao seu conteúdo, podendo agir 

da forma que lhe bem convier e entender. 

Na cláusula quarta do acordo deixa o IGP como responsável de capacitar a Polícia 

Civil e a Polícia Militar para a confecção dos laudos preliminares e vale a pena citar toda a 

cláusula: 
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Cláusula quarta . Competem ao GOVERNO DO ESTADO e à 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA:  

I - capacitar, por meio do Instituto Geral de Perícias, policiais 

civis e militares para a realização de auto preliminar de constatação da 

natureza e quantidade da droga apreendida, com formação de, no 

mínimo, 8 (oito) horas, que incluirá os ensinamentos teórico e o prático;  

II –  instruir os policiais civis e militares  que realizarão o auto 

preliminar de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida 

para que sigam o protocolo do Instituto Geral de Perícias, a ser 

disponibilizado pela própria instituição;  

III –  orientar a autoridade policial que lavrou o termo 

circunstanciado a ficar com a guarda das substâncias apreendidas, até 

que seja judicialmente determinada sua incineração ou sua remessa ao 

Instituto Geral de Perícias, no caso de necessidade do laudo pericial 

definitivo para instrução da ação penal; e [...]  

[...] § 1º Somente nos casos de crimes de menor potencial 

ofensivo previstos na Lei de Drogas, os procedimentos serão instruídos 

exclusivamente com os autos preliminares de constatação da natureza e  

quantidade de droga apreendida. [...]  (anexo 1)  

 

Essa cláusula, também, deixa bem claro que a possibilidade de se utilizar os laudos 

preliminares de constatação, elaborados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, se restringe 

aos crimes de menor potencial ofensivo previstos na Lei de Drogas, ou seja, apenas os casos 

referentes ao artigo 28 desta lei. 

Destarte, fica de fora do acordo o crime de tráfico de drogas por exemplo, assim, fica 

mais difícil qualquer forma de cerceamento de defesa nestes crimes, pois fica mantida a 

necessidade da confecção do laudo definitivo para crimes que apresentam penas mais severas, 

com consequências mais gravosas aos condenados. 

Destaca-se o caráter técnico na elaboração dos laudos preliminares, visto que o acordo 

prevê a capacitação dos policiais civis e militares através de treinamento fornecido pelo IGP 

pelo período de oito horas, incluindo ensino prático e teórico, logo, os laudos preliminares não 

serão feitos baseados em critérios arbitrários, mas seguirão as normas e diretrizes 

internacionais, que são as adotadas pelo órgão de Perícia Oficial. 

O documento também prevê a necessidade de que sejam mantidas amostras das drogas 

apreendidas, caso seja necessária a elaboração de laudo pericial definitivo, desta forma, os casos 

em que houver dúvidas sobre o resultado do laudo preliminar não será afastada a possibilidade 

de se fazer o laudo pericial definitivo, garantindo o direito de defesa do acusado. 
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Conclusão 

 

A Análise Econômica do Direito é método de interpretação do Direito, ramo da 

Ciência Econômica chamado Teoria Microeconômica que tem ganhado muita importância ao 

longo dos anos, sendo grande “ferramenta” para se discutir a legislação adotada pelos governos, 

a fim de verificar o custo-benefício de determinada política governamental e para o Direito 

Penal isso não é diferente. O Direito Penal é uma oportunidade de dissuasão, pois através dele 

é que se impõem barreiras ao cometimento de crimes ou até estimula-se a prática delituosa, 

dependendo de sua “carga” e eficiência. 

Gary Becker contribuiu para a construção da Análise Econômica do Direito Penal, 

iniciando este ramo em sua obra Crime and punishment: An economic approach, abrindo a 

discussão e promovendo pesquisas que pudessem validar sua teoria sobre o assunto. 

A Lei de Drogas Brasileira diferenciou o tratamento dado aos usuários e aos 

traficantes, pois estes são os que mais atuam negativamente dentre eles, promovendo desordem 

social, enquanto aqueles têm na verdade problema de saúde e necessitam de abordagem 

adequada. 

Através do levantamento de dados e gastos feitos junto ao IAF – Florianópolis chegou-

se à conclusão de que no ano de 2018 quase 30% da força de trabalho e dos insumos utilizados 

no setor de química forense, foram gastos na confecção de Laudos Definitivos referentes aos 

casos envolvendo pessoas acusadas pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e 

portanto, são gastos que podem ser evitados ao se implementar o Acordo de Cooperação 

Técnica nº 8/2019 (anexo 1), gerando grande economia aos cofres do Estado de Santa Catarina. 

Sendo assim, o Princípio da Eficiência não tem sido cumprido e atinge os cofres públicos sem 

ajudar na construção de uma sociedade melhor. 

Promovendo alteração legislativa permitindo a multa por litigância de má-fé, visando 

punir aqueles que se utilizam de recursos na seara penal para postergar condenações 

inequívocas, poderia ajudar na diminuição de gastos processuais, tanto na esfera judicial, 

quanto no âmbito da perícia oficial, contribuindo ainda com a celeridade processual e na 

economia processual. 

De acordo com os dados apresentados no trabalho é possível concluir que a política de 

enfrentamento às drogas no Brasil não tem dado resultados positivos, porque ano após ano o 

número de usuários cresce, aumentando gastos, sem qualquer benefício aparente à sociedade. 

Para se chegar ao consenso sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo 

próprio é importante manter e promover a discussão sobre o tema, para buscar a melhor solução.  
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Deve-se manter a discussão sobre a possibilidade de se usar ou não a sentença transitada em 

julgado no crime do artigo 28 da Lei de Drogas para fins de reincidência ou até mesmo da 

aplicação do Princípio da Insignificância em determinados casos, afinal, o Direito é dinâmico, 

as necessidades e as vontades da sociedade se alteram constantemente e é dever do Estado se 

adaptar a essas mudanças. 
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Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Segurança Pública 
Instituto Geral de Perícias 
Instituto de Análises Forenses 

 
 

 
COMUNICAÇÃO INTERNA (ID912720) 

 
N° 402/19 

De: Glauber Eiji Quércia Hirose 
Data: 

10/07/2019 

Para: Kelly Ribas Lobato e Sandra Regina Rachadel Torres- IAF 

Assunto: Pedido de autorização para coleta de dados para Trabalho de Conclusão de 
Curso 

                  

        Senhoras diretora e gerente, 

 

Venho pedir autorização para coleta e publicação de dados referentes ao número de casos, 

quantidade de amostras e de reagentes químicos utilizados na confecção de Laudos Periciais Definitivos, 

que versam sobre o procedimento policial Termo Circunstanciado no crime de porte de drogas para 

consumo próprio previsto no art. 28 da Lei 11343/2006.  

Esta coleta de dados se faz necessária para ilustrar meu trabalho de conclusão de curso, cujo 

título é :“Análise Econômico-jurídica da necessidade do laudo pericial definitivo referente à Lei 

11343/2006: em busca da otimização de recursos públicos”. 

O trabalho visa mostrar que a confecção de Laudos Periciais Definitivos é na verdade um gasto 

público desnecessário, já que a pena cominada e aplicada para o crime em questão não tem um bom 

custo-benefício para a sociedade, sendo assim, o gasto público com esse tipo de procedimento fere o 

princípio da eficiência adicionado à Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 19/1998. 

Ademais, os resultados deste trabalho podem servir de ferramentas para a proposição de 

alterações na referida lei, ou pelo menos, auxiliar na manutenção do Acordo de Cooperação técnica nº 

8/2019. 

 

Nestes termos peço deferimento, 

 

 

Respeitosamente, 

 
 

 

 

 

 

 

Glauber Eiji Quércia Hirose 

Auxiliar Criminalístico 
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