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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é estudar o efeito da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) sobre o crime 

de tráfico e porte de drogas e a relação entre crimes de drogas e outros crimes. Para isso, são 

exploradas as variações da Lei de Drogas, através de análises de regressões com 

descontinuidade e com variável instrumental, além de estimações com dados em painel, em 

busca de um efeito causal entre drogas e violência. Como resultados, a Lei de Drogas parece 

não ter efeito negativo significativo sobre crimes de drogas. Por outro lado, crimes de drogas 

apresentam uma associação negativa sobre crimes de furto e uma relação positiva com crimes 

de formação de quadrilha. Para cada redução de 100 crimes de drogas (por mil habitantes) 

associa-se um aumento de 3,6 crimes de furto (por mil habitantes) e uma diminuição de 27 

crimes de formação de quadrilha (por mil habitantes). Não são encontrados efeitos robustos 

sobre roubos, homicídios, latrocínios, estupros, crimes de lesão corporal e porte de arma de 

fogo. 

 

Palavras-chave: Economia do crime, drogas ilícitas, punições. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the effect of Law No. 11.343/06 (Drug Law) on the crime of trafficking 

and possession of drugs and the relationship between drug offenses and other crimes. We 

explore variations due to the Drug Law through regression discontinuity designs and 

instrumental variables with panel data in search of a causal effect between drugs and violence. 

As a result, the Drug Law seems to have no significant negative impact on drug offenses. On 

the other hand, drug offenses have a negative association on crimes of theft and a positive 

relationship with crime of criminal gangs. A reduction of 100 drug offenses (per thousand 

inhabitants) is associated with an increase of 3.6 crimes of theft (per thousand inhabitants) and 

a decrease of 2.7 crimes of forming criminal gangs (per thousand inhabitants). We found no 

robust effects of the Drug Law on robberies, homicides, robberies followed by death, rapes, 

assaults and illegal gun possession. 

Keywords: Economics of crime, illicit drugs, punishments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No campo da teoria econômica do crime, a correlação entre drogas1e criminalidade é uma das 

poucas variáveis que parece explicar tendências criminais de forma consistente entre os países 

(LEVITT, 2004; DILLS; MIRON, 2008). No entanto, enquanto estas constatações apontam, 

em geral, para uma correlação positiva entre crimes de drogas e outros crimes, o estado de 

São Paulo tem apresentado, nos últimos anos, um fenômeno intrigante: enquanto diversos 

crimes apontam uma tendência de queda a partir de meados dos anos 2000, crimes 

relacionados a tráfico e consumo próprio de droga têm aumentado, como mostram os Gráficos 

1, 2 e 3 abaixo, e a Figura 1, no Anexo A. 

 

Gráfico 1: Total de crimes de tráfico ou porte de drogas por semana cometidos por jovens de 18 a 25 anos 

indiciados em 46 municípios paulistas, de 2006 a 2010 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-

SP). 

 

                                                             
1 Usamos o termo drogas, e não entorpecentes e afins, em todo este trabalho, de acordo com a terminologia 

adotada na Lei nº 11.343/06, analisada neste estudo. 
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Gráfico 2: Total de homicídios por semana cometidos por jovens de 18 a 25 anos indiciados em 46 

municípios paulistas, de 2006 a 2010 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-

SP). 

 

Gráfico 3: Total de crimes de roubo por semana cometidos por jovens de 18 a 25 anos indiciados em 46 

municípios paulistas, de 2006 a 2010 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-

SP). 

 

Já foram desenvolvidos diversos estudos para entender esta tendência de queda em grande 

parte dos crimes em São Paulo desde o início dos anos 2000, que indicam uma série de 

motivações, como diversas políticas articuladas ao nível estadual e municipal, incluindo 

melhorias no policiamento (adoção de um sistema unificado de dados e inteligência – 
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Infocrim
2
, implementação de base de dados com fotos de criminosos - Fotocrim, repressão da 

posse ilegal de armas – Lei do Desarmamento), mudanças na composição demográfica da 

população, que apresentou um pico na proporção de jovens de 15 a 24 anos do sexo 

masculino no fim dos anos 1990, simultaneamente com o pico nas taxas de homicídio, 

programas de desarmamento voluntário e o Estatuto do Desarmamento, maiores taxas de 

encarceramento, a adoção da Lei Seca em alguns municípios do estado, o movimento de pico 

e posterior declínio na penetração de crack no estado, entre outras (MELLO; SCHNEIDER, 

2010; MARINHO et al, 2006; CERQUEIRA; DE MELLO, 2012; SOARES; NARITOMI, 

2010; BIDERMAN; DE MELLO; SCHNEIDER, 2010; DE MELLO, 2011). 

Ainda assim, há a necessidade de aprofundar a relação entre crimes de drogas e outros crimes, 

mostrada nos gráficos anteriores. Enquanto estabelecer uma relação causal entre drogas e 

violência exige uma análise cuidadosa, a correlação entre estas variáveis já foi verificada em 

diversos estudos: uma pesquisa conduzida pelo Office of National Drug Control Policy nos 

Estados Unidos, em 2010, constatou presença de algum tipo de droga na urina de 52% a 83% 

dos presos nos locais amostrados, e em um estudo realizado em Belo Horizonte, a Polícia 

Militar divulgou que 55% dos homicídios registrados em 1998 ocorreram em situações 

envolvendo o uso ou venda de drogas (BEATO et al, 2001). Já em São Paulo, segundo os 

indicadores sobre a população carcerária do estado em dezembro de 2011, divulgados pelo 

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen) do Ministério da Justiça, havia 

cerca de 436.48 presos para cada 100 mil habitantes. Do total de crimes tentados/consumados 

por estes presos, 25.87% são crimes por tráfico de entorpecentes, sendo que, do total de 

mulheres presas, 71% cometeu crime de tráfico, enquanto para os homens esta proporção cai 

para 23.83%
3
. 

Uma série de políticas públicas procura tratar esta relação entre drogas e violência; exemplos 

recentes disso incluem a ocupação pela polícia militar da cracolândia, região da cidade de São 

Paulo conhecida pelo consumo e tráfico livre de crack, no início de 2012; a ocupação dos 

                                                             
2 O Infocrim é um sistema que cruza dados do Registro Digital de Ocorrência, permitindo a informatização dos 
boletins de ocorrência (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2011). Este sistema teve início em 1999 

na cidade de São Paulo, sendo posteriormente implementado no restante do estado (BIDERMAN, C.; MELLO, 

J.; SCHNEIDER, A., 2010), apesar de ainda não ser plenamente utilizado pelos municípios. Este sistema é de 

extrema relevância para o avanço nas pesquisas de crime no Brasil, e São Paulo ainda é um estado pioneiro nesta 

iniciativa. 
3 Segundo as estatísticas divulgadas pelo InfoPen, a população carcerária do estado de São Paulo em dezembro 

de 2011 havia cometido 203712 crimes tentados/consumados, destes 8803 foram praticados por indivíduos do 

sexo feminino, e 194909, por indivíduos do sexo masculino. Já crimes de tráfico de entorpecentes totalizaram 

52713 ocorrências, 6251 cometidas por presos do sexo feminino, e 46462, por presos do sexo masculino. 
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morros cariocas, conhecidos por abrigarem mandantes do tráfico de drogas, pela polícia do 

Rio de Janeiro, que tem ocorrido desde 2008, com as Unidades de Polícia Pacificadoras 

(UPPs), e a Lei nº 11.343/06, conhecida como Lei de Drogas, que alterou as punições aos 

crimes de tráfico e uso de drogas, e que é explorada neste trabalho. 

Esta pesquisa busca, então, contribuir com esta literatura que tenta compreender as tendências 

na criminalidade em São Paulo nos últimos anos. Para isso, focamos na relação entre crimes 

de drogas
4
 e os demais crimes, utilizando uma base de dados com informações bastante 

detalhadas de indiciados em São Paulo. Em busca de um efeito causal, exploramos dados em 

painel e a variação exógena nas punições decorrentes da Lei nº 11.343/06, conhecida como 

Lei de Drogas. Como resultado, a Lei de Drogas parece ter impacto negativo apenas sobre 

crimes de formação de quadrilha e associação para o tráfico
5
, e crimes de drogas têm impacto 

negativo sobre crimes de furto, e positivo sobre crimes de formação de quadrilha. Não são 

encontrados efeitos robustos sobre roubos, homicídios, latrocínios, estupros, crimes de lesão 

corporal e porte e disparo de arma de fogo
6
. 

O texto está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os aspectos mais relevantes da 

Lei nº 11.343/06, e discute seu possível efeito de dissuasão sobre crimes de drogas, e seu 

efeito sobre outros crimes, apresentando alguns resultados da literatura. A seção 3 descreve as 

duas bases de dados utilizadas nesta pesquisa, uma com informações detalhadas sobre crimes 

ocorridos nos distritos policiais de 46 municípios de São Paulo, de 2006 a 2010, e a outra com 

internações devido a consumo de drogas, e apresenta a estratégia empírica para a estimação 

do efeito causal da Lei de Drogas sobre crimes de drogas e sobre outros crimes, o que será 

feito de duas formas: regressão com descontinuidade e variável instrumental, e estimação 

direta do impacto de crime de drogas sobre outros crimes controlando pelo efeito fixo do 

tempo e dos distritos policiais. A seção 4 apresenta os resultados dos modelos estimados, e a 

seção 5 conclui com alguns comentários sobre o estudo.   

                                                             
4 Durante todo o texto nos referimos a crimes de tráfico e consumo próprio de drogas, incluindo todas as 

variações especificadas na Lei nº 11.343/06, como crimes de drogas. 
5 Ao longo do texto, nos referimos a crimes de formação de quadrilha e associação para o tráfico apenas como 

crimes de formação de quadrilha. 
6
Ao longo do texto, nos referimos a crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal apenas como porte de arma 

de fogo. 



17 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que endureceu a pena por tráfico de drogas e 

despenalizou o consumo, representa a mais recente mudança institucional em relação ao 

combate às drogas no Brasil. Antes desta lei, vigoravam as Leis nº 6.368/1976 e nº 

10.409/2002, que, apesar de diferenciarem usuário e traficante, impunham penas a ambos. 

A principal mudança advinda da Lei 11.343
7
, de 23 de agosto de 2006, foi a 

diferenciação de punição de acordo com o sujeito e destino da droga apreendida. 

Considerando quantidade e o tipo de droga apreendida, segundo o § 2º  do art. 28, cabe ao 

juiz definir se o indivíduo deve ser julgado como usuário ou traficante. A Lei institu iu 

que o porte de drogas para consumo próprio é crime, mas as penas cabíveis foram 

alteradas, não sendo mais permitida a pena de privação da liberdade para crimes de 

consumo; o art. 28 determina uma série de outras penas ao uso de drogas, como 

advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.  

Já para o indivíduo condenado por tráfico, a Lei nº 11.343 endureceu a pena mínima, que 

passou de três anos, como ditava a Lei 6.368/76, para cinco anos (apesar das possíveis 

reduções previstas no § 4º deste dispositivo
8
, que permitiria distinguir entre o “traficante 

profissional” e o “traficante ocasional” (BOITEUX, 2009)); tal alteração tem uma grave 

implicância, pois o traficante perdeu a possibilidade de responder a penas alternativas
9
. 

Estas mudanças na legislação advindas da Lei nº 11.343/06 respondem a um esforço de 

diversos países para reduzir o tráfico e consumo de drogas. Não há, entretanto, consenso 

sobre qual a melhor forma de tratar este problema. A Lei de Drogas diferencia crimes de 

tráfico e uso, mas não os distingue de forma clara no texto da lei, como ocorre em outras 

                                                             
7  Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006: 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; define crimes e dá outras providências. 
8 O § 4  do art. 33 prevê que as penas por tráfico poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,  desde que o 

agente seja réu primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 

criminosa.  
9 Segundo a Lei 9.714/98, que rege sobre a aplicação de penas restritivas de direitos como substitutas a penas 

restritivas de liberdade, para que tal substituição ocorra, a pena restritiva à liberdade não pode ser superior a 

quatro anos.  
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legislações
10

. E, apesar da despenalização do consumo de drogas, o uso continua sendo 

ilegal, também ao contrário da política adotada por alguns países
11

.  

 

 

2.1 O efeito da Lei de Drogas sobre crimes de drogas 

 

A teoria econômica do crime
12

, seguindo o modelo seminal de Gary Becker (1968), trata 

o exercício de atividades ilegais como uma escolha racional através da maximização do 

ganho esperado de agir dentro e fora da lei. Um dos principais focos desta teoria é 

entender políticas de dissuasão do crime, que reduzem a criminalidade através do maior 

custo esperado das atividades ilegais (DILLS, MIRON, SUMMERS; 2008); tais políticas 

incluem maior frota policial (DI TELLA; SCHARGRODSKY, 2004; MIRKO; MACHIN; 

WITT, 2011), taxas de prisões e encarceramentos (KUZIEMKO; LEVITT, 2006), leis de 

desarmamento (CERQUEIRA; DE MELLO, 2012), lei de maioridade penal (LEVITT, 1998; 

MOCAN; REES, 1999; LEE; MCCRARY (2009), entre outros, incluindo, no extremo, o 

efeito dissuasivo da pena capital (MOCAN; GITTINGS, 2010). 

Sob esta perspectiva, podemos interpretar a Lei de Drogas como uma variação exógena 

no custo esperado de cometer crimes de tráfico e de uso de drogas. Para o usuário, a Lei 

representa uma redução na punição. Numa análise de equilíbrio parcial, esta redução 

pode ser entendida como uma redução no custo de consumo, o que provoca um 

deslocamento para a direita da curva de demanda por drogas. Entretanto, como destacado 

por Miron e Zwiebel (1995), não é esperado um grande movimento na demanda, pois a 

droga, como um bem proibido, possui algumas especificidades que permanecem apesar 

da despenalização do consumo, como incerteza em relação à qualidade e custos e riscos 

adicionais relacionados a transações num mercado ilegal. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que a Lei de Drogas diminui o custo de consumo para o usuár io, para os traficantes 

aumenta o risco de comercializar drogas, o que tende a provocar um aumento nos preços.  

                                                             
10 Em Portugal, por exemplo, de acordo com a Lei nº 30/2000, a quantidade portada para que o indivíduo seja 

considerado usuário não deve ultrapassar dez vezes a quantidade de consumo médio diário, também estipulada 

pela legislação portuguesa.  
11 O caso da Holanda é o mais conhecido por descriminalizar o consumo de drogas leves (como maconha) em 

determinadas condições; entretanto, há limitações sobre quantidade e locais de consumo, entre outros 

(EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION, 2012). 
12 Além da abordagem econômica do crime, há outras teorias que estudam a formação de criminosos através de 

processos individuais ou sociais. Uma compilação destas teorias pode ser encontrada em Cerqueira e Lobão 

(2004). 
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Não é consenso se punições mais rígidas e maior repressão à oferta de drogas provocam 

uma variação no preço das drogas. Kuziemko e Levitt (2004) constatam um aumento no 

preço da cocaína como conseqüência da maior repressão às drogas captada através do 

maior encarceramento devido a crimes de drogas, a partir de 1985 nos Estados Unidos, já  

Dinardo (1993) não encontra nenhum efeito sobre o preço desta mesma droga nos EUA, 

considerando apreensões de cocaína como medida de repressão às drogas. Dobkin e 

Nikosia (2009) constatam um impacto positivo e significativo de obstáculos impostos pelo 

governo americano a substâncias utilizadas na produção de metanfetamina sobre o preço desta 

droga, e negativo e significativo sobre o consumo e internações hospitalares provocados pela 

droga, apesar destes efeitos perdurarem apenas no curto prazo.  

Para o traficante, a Lei de Drogas provocou um aumento considerável no custo esperado 

da punição, o que tem um efeito semelhante ao de um aumento nos impostos de bens 

legais; logo, haveria uma redução na oferta, deslocando a curva para a esquerda, devido 

ao maior custo de ofertar drogas, tanto pelo custo de transação como pelo custo esperado 

das punições (MIRON; ZWIEBEL, 1995). Mas é importante lembrar que o efeito final 

tanto sobre o tráfico quanto sobre o consumo próprio depende do custo esperado, que é 

afetado não apenas pela maior punição, mas também pela probabilidade de ser punido, a qual 

depende do efeito de dissuasão provocado pela atividade policial e judicial, dentre outros.  

Dados estes efeitos distintos da Lei de Drogas sobre o preço, o efeito  líquido sobre a 

demanda depende essencialmente da elasticidade-preço da mesma, e, como destacado por 

Becker, Murphy e Grossman (2006), na maior parte dos estudos empíricos a demanda 

encontrada é inelástica.  

 

 

2.2 O efeito da Lei de Drogas sobre outros crimes 

 

A Lei de Drogas pode afetar tanto o próprio crime de drogas, como comentado na seção 

anterior, quanto outros crimes; esta relação entre drogas e violência tem despertado o 

interesse de vários estudos, que, em sua maioria, mostram a existência de uma correlação 

positiva entre ambos, com algumas variações de  acordo com o tipo de crime e droga 

analisados. 
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Enquanto a interpretação dos efeitos da Lei de Drogas sobre crimes de drogas é feita 

diretamente através da relação entre preço e oferta e demanda, a análise do seu efeito 

sobre outros crimes abrange diversos meios de transmissão. Goldstein (1985) propôs uma 

relação entre drogas e violência via três canais que é referência para a pesquisa nesta 

área: o primeiro canal é o farmacológico, que compreende crimes cometidos por usuários 

devido aos efeitos psicotrópicos da droga; o segundo é o econômico, que abrange crimes 

contra a propriedade cometidos pelo usuário como meio para financiar a compra de 

drogas; e,o terceiro canal é o sistêmico, que capta a violência decorrente da ilegalidade 

do mercado de drogas, que não pode confiar no arcabouço institucional legal e no sistema 

judicial para resolver suas disputas. 

Uma dificuldade da literatura empírica é diferenciar estes canais, separando crimes 

provocados pelo consumo de crimes provocados pelo tráfico; além disso, como mostra a 

Tabela 1, que compila alguns estudos que relacionam drogas e violência, os dois 

primeiros canais mencionados, relacionados ao consumo próprio de drogas, parecem 

menos relevantes do que o tráfico na compreensão da relação entre drogas e 

criminalidade, e grande parte dos autores refuta a ideia de que o consumo de drogas 

aumenta a violência, apoiando a ideia de que é a proibição das drogas que gera violência 

(RESIGNATO, 2000; MIRON; ZWIEBEL, 1995; DOBKIN; NIKOSIA, 2009). Já o canal 

sistêmico, que capta o efeito do tráfico sobre outros crimes, parece o mais relevante na 

maior parte das análises. Como o mercado de drogas é caracterizado pela ilegalidade, 

este não pode recorrer aos instrumentos legais para solucionar conflitos de interesses. 

Assim, ao invés de utilizar o arsenal da justiça, traficantes resolvem suas questões através 

da violência; Miron e Zwiebel (1995), baseando-se principalmente na análise da 

violência durante o período de ilegalidade do álcool nos Estados Unidos, complementam 

que a proibição reduz o custo marginal e aumenta o benefício marginal da violência. 

Logo, além da questão de um mercado ilegal não poder usufruir do aparato judicial para 

resolver seus conflitos, há a ideia de que o acúmulo de penas não é linear ao número de 

crimes cometidos, isto é, o custo legal das punições, caso o indivíduo seja condenado, é 

côncavo ao número de ofensas cometidas; portanto, um indivíduo que já cometa o crime 

de tráfico pode ter uma menor punição relativa caso cometa outro crime, como roubo ou 

homicídio, em comparação a um indivíduo que vive na legalidade. Um terceiro ponto 

comentado pelos autores é que, na ausência de um aparato judicial, traficantes têm que 

providenciar segurança própria, o que reduz o custo marginal de iniciar a violência.  
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A maioria dos estudos compilados na Tabela 1, abaixo, mostra uma relação positiva entre 

repressão às drogas e violência, apesar de alguns estudos constatarem efeitos para crimes 

específicos, sejam estes contra a propriedade (CORMAN; MOCAN, 2000), ou 

homicídios (MIRON, 2001; DE MELLO, 2011). Ainda assim, grande parte destes 

estudos, incluindo este trabalho, tem dificuldade em diferenciar movimentos no crime da 

repressão policial, o que reduz a precisão das estimativas. 

 

Tabela 1: Estudos que relacionam drogas e violência 

Autor, ano 

Localidade 

e período 

estudado 

Medida de 

uso de 

drogas 

Medida de 

tráfico de 

drogas 

Medida de 

repressão 

contra crimes 

de drogas 

Método Principais resultados 

Corman; 

Mocan, 

2000 

Nova 

Iorque, 

EUA; 1970 

a 1997 

Mortes por 

uso de 

drogas; 

internações 

por uso de 

drogas; 

prisões por 

drogas  

- - 

MQO com 

variável 

dependente 

e 

independent

es defasadas 

Homicídio e agressões 

não são relacionados ao 

uso de drogas, mas 

roubos e roubos de 
propriedade o são. 

Elasticidade de uso de 

drogas é sempre menor 

que de medidas de 

coação (tamanho da força 

policial e de prisões) em 

relação a homicídios, 

roubos, invasões de 

propriedade e 

roubos/furtos de 

veículos. 

Resignato, 

2000 

24 cidades 

dos EUA; 

1987 a 1995 

Proporção 

de homens 

presos que 

haviam 

usado 

drogas 

- 

Proporção de 

prisões por 

drogas em 

relação ao 

total de 

prisões 

Painel com 

efeito fixo 

Relação positiva e 
significativa entre 

medida de repressão de 

drogas e homicídios, 

agressões, roubos e 

estupros; relação positiva 

mas mais fraca entre uso 

de drogas e homicídios. 

Miron, 

2001 

32 

países;dado

s coletados 

entre1993 a 

1996 

- - 

Quantidade 

apreendida de 

9 tipos de 

drogas 

MQO 

Repressão contra crimes 

de drogas é 

positivamente 

correlacionado à taxa de 

homicídio. 

Shephard; 

Blackley, 

2005 

62 

condados 

de Nova 

Iorque, 

EUA; 1996 

a 2000 

Prisões por 

porte de 

drogas 

Prisões por 

tráfico de 

drogas 

Proporção de 
prisões em 

relação ao 

total de 

crimes de 

agressão, 

roubo, 

invasão de 

propriedade e 

furto 

reportados 

Painel com 

efeito fixo 

Venda de drogas tem 

impacto positivo e 
significativo em 

agressões, roubos, 

invasões de propriedade 

e furtos; prisões por 

drogas e posse de drogas 

têm impacto positivo e 

significativo nestes 

mesmos crimes exceto 

em agressões; venda de 

maconha tem impacto 



22 
 

positivo e significativo 

apenas em furtos. 

Medidas repressivas 

contra crimes de drogas 

têm impacto positivo e 

significativo em relação a 

todos estes crimes. 

Dobkin, 
Nikosia; 

2009 

Condados 

da 

California 
(EUA); 

dados 

mensais de 

1994 a 1997 

Indivíduos 

presos que 

haviam 

usado 

drogas 
(auto-

declaração 

ou 

constatação 

via exame)  

- - 

2SLS com 

efeito fixo 
do tempo e 

da 

localidade 

Apesar de o aumento do 

preço da metanfetamina 

impactar negativamente o 

uso e internações devido 

ao uso, não há efeito 
significativo sobre crimes 

de furto, roubo de 

veículo, invasão e roubo 

de propriedades, 

estupros, agressões e 

homicídios.  

De Mello, 

2011 

(a) 37 

cidades da 
região 

metropolita

na de São 

Paulo; 1984 

a 2005; (b) 

cidades do 

estado de 

São Paulo; 

2001 a 2008 

Proporção 

de 
violações 

por posse 

de 

crack/crocaí

na em 

relação ao 

total de 

violações 

por posse 

de drogas 

Proporção 

de 
violações 

por tráfico 

de 

crack/crocaí

na em 

relação ao 

total de 

violações 

por tráfico 

de drogas 

- 
Painel com 

efeito fixo 

Tráfico de crack e 

cocaína tem impacto 

positivo e significativo 

em homicídios; tem 

impacto menos 

consistente em lesões 

(negativo e significativo), 
em tentativa de 

homicídio (positivo e 

significativo) e em 

crimes contra a 

propriedade (positivo e 

significativo), e não tem 

impacto em roubos/furtos 

de veículos e latrocínios. 

Tráfico de drogas em 

geral não tem impacto 

em homicídios. Posse de 
crack/cocaína não tem 

impacto em nenhum dos 

crimes analisados. 
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3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

 

3.1 Base de dados 

 

A principal base de dados utilizada nesta pesquisa, fornecida pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) através de informações armazenadas 

no Infocrim, consiste em informações de indiciados entre 18 e 25 anos que cometeram 

algum crime
13

 de 2006 a 2010 em 46 municípios
14

 de São Paulo, o que corresponde ao 

registro de ocorrências de 238 distritos policiais. Nesta base de dados estão disponíveis 

algumas informações sobre o indiciado (sexo, idade, educação, cor e estado civil) e sobre o 

crime cometido (município e distrito policial de registro). Vale ressaltar que a população nesta 

faixa etária é de grande interesse não apenas devido ao grande envolvimento de jovens com o 

crime, seja como vítimas
15

 ou autores, mas também devido à hipótese demográfica, que 

relaciona a proporção desta coorte na população positivamente com a criminalidade, e como 

já foi mencionado, é uma das explicações para a recente redução da criminalidade em São 

Paulo (DE MELLO; SCHNEIDER, 2010). 

Uma limitação desta base de dados é que, após a Lei de Drogas entrar em vigor, crimes de 

tráfico e porte de drogas deixaram de ser diferenciados no Registro de Ocorrência; logo, após 

a data de vigência da Lei, não diferenciamos ocorrências de tráfico e consumo de drogas. Isso 

também é um reflexo dos próprios termos da Lei nº 11.343/06, sob a qual é responsabilidade 

do juiz averiguar as condições da ocorrência e quantidades apreendidas para classificar o 

crime. Entretanto, como mostra o Gráfico 2 no Anexo A, que plota o número de crimes 

registrados sob cada categoria por semana, antes de a Lei de Drogas entrar em vigor, quando 

ainda identificamos crimes de tráfico e porte de drogas, a maior parte das apreensões era por 

                                                             
13 Na base de dados constam mais de 300 tipos de crime, os quais foram agrupados para atender a este estudo.  
14 Os 46 municípios são: Arujá, Barueri, Bauru, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Campinas, Carapicuíba, 

Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, 

Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, 

Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa 

Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos 
Campos, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, São Paulo, Sorocaba, Suzano, Taboão da Serra, Vargem 

Grande Paulista. 
15 Os jovens ocupam cada vez maior parcela das estatísticas de violência no Brasil: segundo o Mapa da 

Violência 2011, em 2008 a taxa de homicídio na região metropolitana de São Paulo foi de 18,5 habitantes a cada 

100 mil, enquanto entre os jovens de 15 a 24 anos esta taxa foi de 31,6 a cada 100 mil.  
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tráfico (em média, 6.72 ocorrências por tráfico para cada ocorrência de porte), e, portanto, os 

resultados são analisados considerando esta proporção. 

Apesar de a base de dados original reportar crimes no nível de observação do indivíduo, estes 

foram agregados por semana e departamento de polícia de ocorrência, de forma a construir 

um painel de distritos policiais por semana de 2006 a 2010, e os controles representam a 

média das características demográficas dos criminosos naquela semana, no caso da variável 

idade, e a proporção, no caso das variáveis sexo masculino, solteiro, branco e com Ensino 

Médio completo. Além disso, as oito categorias de outros crimes analisados (roubo, furto, 

homicídio, latrocínio, estupro, lesão corporal, formação de quadrilha e porte de arma de 

fogo) compilam crimes consumados e tentados, pois é de nosso interesse captar crimes 

sob o ponto de vista de cálculo do ganho esperado do indivíduo. 

Nas semanas em que não havia registro de crimes para alguma delegacia, assumimos a 

hipótese de que não houve crime naquela semana na delegacia, atribuindo a esta observação, 

portando, o total zero de crimes. Em relação aos controles, foi imputado o valor médio da 

semana nos distritos onde houve alguma ocorrência, e uma dummy indicando esta imputação 

foi acrescentada nas estimações
16

. 

Para aumentar a precisão das estimativas, e tentar suprimir o problema de que nesse banco de 

dados só observamos crimes registrados pela polícia, exploramos um segundo banco de 

dados, referente a registros de internações por uso de drogas
17

. Tais dados estão disponíveis 

nos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), constando 

data de entrada, diagnósticos principal e secundário,e município de ocorrência (que 

corresponde à localidade do hospital). Internações que apontam uso de drogas como 

diagnóstico primário ou secundário são, portanto, usadas como proxy para consumo de 

                                                             
16

Para testar a não interferência desta imputação no resultado, as estimações foram refeitas imputando o valor 

médio do controle no distrito policial correspondente durante todo o período analisado e, como o resultado dos 
modelos com ambas as imputações foi extremamente semelhante, são aqui reportados somente os que imputaram 

o valor médio na semana das variáveis de controle. 
17 Foram considerados os seguintes subgrupos da categoria F10, seguindo a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID-10, como diagnóstico primário ou secundário 

da internação: F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F117, F118, F119, F120, F121, F122, F123, F124, 

F125, F126, F127, F128, F129, F140, F141, F142, F143, F144, F145, F146, F147, F148, F149, F150, F151, 

F152, F153, F154, F155, F156, F157, F158, F159, F160, F161, F162, F163, F164, F165, F166, F167, F168, 

F169, F180, F181, F182, F183, F184, F185, F186, F187, F188, F189, F190, F191, F192, F193, F194, F195, 

F196, F197, F198 e F199. 

http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/principal.htm
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drogas
18

. Também do Datasus foram obtidas as estimativas da população utilizadas nesta 

pesquisa
19

. 

Apesar do esforço de utilizar um outro banco de dados nas estimativas, o problema de 

subregistro permeia toda a análise, pois a observação da ocorrência dos crimes depende não 

somente da comunicação da ocorrência à polícia, mas também, no nosso caso, de haver um 

indiciado. Portanto, as variáveis que reportam crimes no nosso banco de dados refletem tanto 

a ação da polícia quanto a ação dos criminosos.  

Em ambas as bases de dados, o número de ocorrências é ponderado pela população de 18 a 25 

anos de idade daquele município, e multiplicada por 100 mil, de tal forma que os dados 

possam ser interpretados como número de ocorrências por 100 mil habitantes. A Tabela 1 

abaixo descreve as variáveis utilizadas e apresenta a média e o desvio-padrão considerando 

todo o período disponível (de 2006 a 2010) e apenas as 24 semanas anteriores e posteriores à 

vigência da Lei de Drogas, já que este é o intervalo adotado ao avaliar o impacto da Lei. 

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas dos dados 

Variável Unidade de medida 
Amostra completa: 

2006 a 2010 

Amostra: 24 semanas 

antes e após a Lei de 

Drogas 

  
Média 

amostral 
DP 

Média 

amostral 
DP 

Drogas 
Crimes de drogas cometidos por 100 mil habitantes 
entre 18 e 25 anos 

0.526 3.878 0.448 3.657 

Roubo 
Roubos cometidos/tentados por 100 mil habitantes 

entre 18 e 25 anos 
0.805 3.588 0.747 3.125 

Furto 
Furtos cometidos/tentados por 100 mil habitantes 

entre 18 e 25 anos 
0.546 3.462 0.603 3.253 

Homicídio 
Homicídios cometidos/tentados por 100 mil 

habitantes entre 18 e 25 anos 
0.052 1.117 0.054 1.085 

Latrocínio 
Latrocínios cometidos/tentados por 100 mil 

habitantes entre 18 e 25 anos 
0.003 0.175 0.005 0.273 

Estupro 
Estupros cometidos/tentados por 100 mil habitantes 

entre 18 e 25 anos 
0.018 0.553 0.008 0.314 

Lesão 

corporal 

Crimes de lesão corporal cometidos/tentados por 100 

mil habitantes entre 18 e 25 anos 
0.125 2.171 0.225 3.966 

                                                             
18 Outros estudos na literatura também utilizam internações/óbitos provocados por uso de drogas como proxy 
para consumo, ressaltando a vantagem de estes dados não apresentarem grandes problemas de subregistro e 

refletirem o consumo pesado de drogas (DOBKIN; NIKOSIA, 2009; CORMAN; MOCAN, 2000; MIRON; 

ZWIEBEL, 1995). Nesta pesquisa, optamos por utilizar apenas registros de internações, e não de óbitos, porque, 

para a população estudada, com idade entre 18 e 25 anos, óbitos que apontam consumo de drogas como uma das 

causas são eventos muito raros. Em 2006, por exemplo, para os 46 municípios analisados, não há nenhum 

registro de óbito de indivíduos de 18 a 25 anos por consumo de drogas. 
19 Para chegar à população anual do município de 18 a 25 anos, como a estimação para os 25 anos só é divulgada 

dentro da faixa etária de 25 a 30 anos, foi calculada uma média simples, e então somada à estimativa de 18 a 24 

anos. 
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Arma 
Crimes de porte de arma cometidos/tentados por 100 

mil habitantes entre 18 e 25 anos 
0.211 2.067 0.248 2.037 

Quadrilha 
Crimes de formação de quadrilha cometidos/tentados 

por 100 mil habitantes entre 18 e 25 anos 
0.105 2.524 0.123 2.115 

Homem Proporção de homens indiciados 0.934 0.148 0.926 0.155 

Internações 
Proporção de internações por consumo de drogas por 

100 mil habitantes entre 18 e 25 anos 
0.492 1.514 0.416 1.253 

Idade Idade média dos indiciados 21.351 1.334 21.328 1.342 

Branco Proporção de indiciados de cor branca 0.454 0.274 0.458 0.256 

Solteiro Proporção de indiciados solteiros  0.957 0.123 0.946 0.138 

Ensino 
Médio 

Proporção de indiciados com ensino médio 0.173 0.227 0.175 0.227 

Nota: As observações remetem a 238 distritos policias distribuídos em 46 municípios, por 260 semanas. 

Nº de observações no banco de dados da SSP: 61880 (todos os períodos) e 11662 (no intervalo de 24 semanas 

antes e após a vigência da Lei de Drogas). Foram imputadas covariadas para 18881 observações.  

Nº de observações no banco de dados do Datasus:7176 (todos os períodos) e 2254 (no intervalo). 

 

 

3.2 Estimação econométrica 

 

3.2.1 Impacto da Lei de Drogas em crimes de drogas 

 

Para captar como a mudança nas punições por crime de drogas provocada pela Lei nº 

11.343/06 afetou este próprio crime, exploramos a descontinuidade no tempo imposta 

pela Lei a partir de sua vigência, na semana de 7 de outubro de 2006, 45 dias após sua 

publicação. Nossa hipótese para identificação do modelo é que, mantidos todos os demais 

fatores associados a crimes de drogas constantes, qualquer variação para além de 

tendências não-lineares nas ocorrências relacionadas a drogas logo após a semana do dia 

7 de outubro de 2006 se deve unicamente à entrada da Lei nº 11.343/06 em vigor. 

A estimação por regressão com descontinuidade, neste caso, tem como forcing variable os 

números de semanas antes e depois da promulgação da Lei. A suposição é que, na ausência da 

lei, a ocorrência de crimes de drogas é “suave” em torno do cutoff (IMBENS; LEMIEUX, 

2008).Assim, estamos interessados exatamente na descontinuidade na densidade de crimes de 

drogas no momento em que a Lei de Drogas entrou em vigor. Estimamos, portanto, três 

versões do seguinte modelo
20

: 

𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆𝒅𝒆𝒅𝒓𝒐𝒈𝒂𝒔𝒅𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑳𝒆𝒊𝒕 +  𝜶𝟐𝒑
𝒈 𝒕 𝒑 +  𝜶𝟑𝒒

𝑳𝒆𝒊 ∗ 𝒉 𝒕 𝒒 + 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔𝒅𝒕 + 𝜺𝒅𝒕 (1) 

                                                             
20 O erro-padrão de todos os modelos foi corrigido para cluster ao nível do distrito policial. 
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As variáveis independentes do modelo são a dummy de tratamento (Lei), que assume 

valor zero para as semanas antes da semana em que a Lei de Drogas entrou em vigor, e 

um, para as semanas que a lei está em vigor; g(t) e h(t), que são polinômios da semana 

em que ocorreu o crime
21

, controles são características demográficas dos criminosos - 

proporção de indiciados por distrito policial na semana que eram homens, proporção com 

nível médio de educação formal, proporção de brancos, proporção de solteiros e idade 

média dos indiciados.  

As três versões deste modelo se devem à presença ou não de efeitos fixos no modelo; 

estimamos, portanto, o modelo (1) de forma direta por mínimos quadrados ordinários; 

controlando pelo efeito fixo do município; e controlando pelo efeito fixo do distrito 

policial. Desta forma, nosso modelo se torna mais restrito com a inserção de efeitos 

fixos, o que pode ser importante caso existam características intrínsecas dos municípios e 

distritos policiais tanto em relação ao combate à criminalidade, em especial ao tráfico e 

consumo próprio de drogas, quanto em relação a outras variáveis que afetam a ocorrência de 

crimes, como oportunidades no mercado de trabalho e características econômicas e 

demográficas, que podem afetar os coeficientes estimados.  

Além disso, para cada uma destas versões, modelamos a tendência no tempo de forma 

distinta: (A e D) quadrática, sem interações; (B e E) cúbica, sem interações, e (C e F) 

quadrática, com interações. Também estimamos as regressões com e sem controles; tantas 

especificações são importantes para testarmos a robustez dos resultados estimados, já que, 

na regressão com descontinuidade, os coeficientes estimados podem se mostrar bastantes 

sensíveis à forma funcional do polinômio (IMBENS; LEMIEUX, 2008). 

 

 

3.2.2 Impacto da Lei de Drogas em outros crimes 

 

Uma das grandes dificuldades em avaliar o efeito de medidas repressoras ou de dissuasão 

sobre a ocorrência de crimes é a endogeneidade que permeia esta relação, pois há 

determinantes que agem simultaneamente sobre os crimes de drogas e a violência, e 

                                                             
21 Padronizamos a variável t para indicar a distância da semana em relação ao cutoff; a semana de 7 de outubro 

de 2006 é a semana 40 em nossa base de dados, logo tempo t= (semana de ocorrência) – 40. 
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assim, não é possível identificar os efeitos de um sobre o outro. Este é uma dificuldade 

clássica na identificação dos determinantes da criminalidade; uma intervenção no tempo 

que desloque mais policiais a uma área mais violenta, por exemplo, não permite 

identificar o efeito desta ação, e uma análise simplista pode concluir erroneamente que 

policiamento não tem efeito sobre o crime. Devido principalmente a este problema de 

simultaneidade, alguns aspectos cruciais da teoria econômica do crime ainda não 

atingiram consenso na literatura, como o efeito de dissuasão de punições mais rígidas 

sobre a criminalidade (CORMAN; MOCAN, 2000). 

Numa tentativa de solucionar o problema de simultaneidade que permeia variáveis 

criminais, há duas estratégias predominantes usadas na literatura: variáveis instrumentais 

e estimação com efeito fixo. No primeiro caso, o problema de simultaneidade é tratado 

através de variações exógenas, que movem apenas uma das variáveis de interesse. Levitt 

(1996) utiliza ciclos políticos e o aumento no policiamento em época de eleição para 

identificar o impacto da polícia no crime; Di Tella e Schargrodsky (2004) exploram o 

aumento no policiamento após um ataque terrorista na Argentina com o mesmo 

propósito; Mirko, Machin e Witt (2011) exploram, de forma similar, o ataque terrorista em 

Londres em 2005, que alterou a disposição de tropas policiais na cidade, para avaliar o efeito 

da polícia sobre o crime. Para o Brasil, há o estudo de Biderman, De Mello e Schneider 

(2010), que explora um período em que apenas alguns municípios da Região Metropolitana de 

São Paulo possuíam a Lei Seca para captar o efeito causal do consumo do álcool sobre a 

violência, dentre outros. 

Nesta pesquisa, exploramos estas duas estratégias para lidar com a endogeneidade entre 

crimes de drogas e outros crimes, detalhadas nas seções abaixo, em busca da identificação de 

um efeito causal de drogas sobre a criminalidade.  

 

 

3.2.2.1.Identificação por regressão com descontinuidade (variável instrumental) 

 

Para inicialmente explorar a relação da Lei de Drogas sobre crimes de roubo, furto, 

homicídio, latrocínio, estupro, formação de quadrilha e porte ou disparo de arma de fogo , 

estimamos o seguinte modelo: 

𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒅𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒆𝒊𝒕 +  𝜷𝟐𝒑
𝒈 𝒕 𝒑 +  𝜷𝟑𝒒

𝑳𝒆𝒊 ∗ 𝒉 𝒕 𝒒 + 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔𝒅𝒕 + 𝜺𝒅𝒕 (2) 
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Cada um dos crimes citados é variável dependente em um modelo; como anteriormente, 

são estimadas versões deste modelo com e sem controles, e com e sem efeito fixo dos 

municípios e dos distritos policiais. O termo 𝐿𝑒𝑖 ∗ 𝑔 𝑡  permite que a curva mude no 

cutoff, permitindo não apenas possíveis mudanças no intercepto, mas também na 

inclinação e na concavidade da tendência do crime ao longo do tempo.  

Desta forma, esta estimação capta o impacto da Lei de Drogas sobre outros crimes, 

explorando a variação exógena provocada pela Lei para identificar variações além da 

tendência. 

Com este modelo, absorvemos quaisquer efeitos, diretos ou indiretos, da Lei de Drogas sobre 

outros crimes, como, por exemplo, a redução na ocorrência de roubos em determinada região 

devido a um maior número de blitzes policiais em busca de drogas. Outra hipótese possível, 

entretanto, é a de que a Lei afeta outros crimes somente via crimes de drogas; desta forma, a 

Lei seria um instrumento para explorar o efeito de crimes de drogas sobre outros crimes, o 

que remete aos canais descritos na introdução deste estudo, e tratados por Miron e Zwiebel 

(1995) e Goldstein (1985), entre outros. Nesta abordagem consideramos, por exemplo, que 

maiores penas ao tráfico tornam este mercado mais violento, aumentando o número de 

homicídios, ou, alternativamente, que maiores punições ao tráfico tornam esta atividade 

menos atrativa, deslocando traficantes para outros crimes contra a propriedade, como tráfico e 

roubo. 

Desta forma, supondo que a Lei de Drogas afeta diretamente crimes de drogas e afeta os 

demais crimes apenas indiretamente, através de suas relações com crimes de drogas, podemos 

estimar o efeito deste sobre os demais crimes utilizando a Lei como variável instrumental, o 

qual é simplesmente a razão𝛽1 𝛼1 . Neste caso, estimamos um modelo em mínimos quadrados 

em dois estágios, capturando apenas o efeito indireto da Lei via crimes de drogas, onde 

𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 
𝑑𝑡  é o predito da estimação em (1): 

𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒅𝒕 = 𝜸𝟎 + 𝜸𝟏𝒅𝒓𝒐𝒈𝒂𝒔 
𝒅𝒕 +  𝜸𝟐𝒑

𝒈 𝒕 𝒑 + 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔+ 𝜺𝒅𝒕 (3) 

 

 

3.2.2.2 Modelo de Diferenças em Diferenças com tratamento contínuo 
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Além de explorar a variação exógena provocada pela Lei nº 11.343/06 para captar o efeito de 

crimes de drogas sobre outros crimes, estimamos também tal efeito controlando pelo efeito 

fixo do tempo e da unidade de observação, mas sem explorar a descontinuidade da Lei. Na 

primeira estratégia, como a descontinuidade é apenas no tempo, e pode haver algum intervalo 

para a efetividade da legislação, é possível que a Lei de Drogas, explorada desta forma, não 

induza uma variação suficiente no intervalo de tempo estipulado para captar o efeito causal do 

crime de drogas sobre outros crimes. Neste segundo momento, portanto, exploramos a 

hipótese de que, após controlar pelo efeito fixo do tempo (em semanas) e do distrito 

policial/município, e por características médias dos criminosos, as diferenças nas 

variações de crimes de drogas ao longo do tempo nos distritos policias/municípios 

analisados são exógenas. Assim, estimamos o modelo abaixo: 

𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒅𝒕 = 𝜹𝟎 + 𝜹𝟏𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒈𝒂𝒔𝒅𝒕 + 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 + 𝜽𝒅 + 𝝑𝒕 + 𝜺𝒅𝒕 (4) 

Logo, qualquer diferença nas variações ao longo do tempo em um dos sete crimes 

analisados entre os distritos policias ou municípios (roubo, furto, homicídio, latrocínio, 

estupro, formação de quadrilha e porte ou disparo de arma de fogo) se deve ao impacto 

de diferenças nas variações de crimes de droga entre os distritos ou municípios ao longo 

do tempo, captado pelo coeficiente estimado𝛿1
 .   
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Impacto da Lei em crimes de drogas 

 

4.1.1 Regressão com descontinuidade e variável instrumental 

 

A Tabela 3 mostra o resultado da estimação do impacto da Lei de Drogas sobre crimes de 

tráfico e porte de drogas; optamos por omitir, no texto, os coeficientes estimados dos 

controles, mas as Tabelas completas estão disponíveis no Anexo B. Na estimação por MQO, 

sem efeito fixo, retratada nas estimações (A) a (F) no primeiro bloco da Tabela, a Lei tem um 

efeito negativo sobre crimes de drogas, apesar de ser significativo a 10% apenas no modelo 

que inclui o termo de segundo grau da variável explicativa semanas para a vigência da Lei. 

Apesar disso, não podemos atribuir um efeito causal da Lei à redução de crimes de drogas, 

pois especificidades das localidades analisadas podem estar influenciando estes resultados. No 

segundo bloco, controlamos por características não variáveis dos municípios, e, no terceiro, 

por características não variáveis dos distritos policiais. Este terceiro modelo é o mais restrito, 

pois controla por características de cada um dos 238 distritos policiais analisados, e, ainda 

assim, a dummy da Lei de Drogas tem efeito negativo sobre a ocorrência de crimes de drogas. 

Apesar de significativo a 10%, ainda com a inclusão de controles (como mostram os modelos 

(D), (E) e (F)), os resultados são bastante sensíveis à forma funcional. 

 

Tabela 3: Crimes de porte e tráfico de drogas por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(estimação de regressão com descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.002 -0.203* -0.22 0.003 -0.205* -0.217 

 [0.079] [0.121] [0.143] [0.077] [0.118] [0.138] 

Semana -0.001 0.018* 0.033 -0.002 0.017* 0.03 

 [0.005] [0.010] [0.028] [0.006] [0.010] [0.027] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.002 0.000** 0.000** 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  
Lei*semana   -0.016   -0.01 

   [0.031]   [0.030] 

Lei*semana²   -0.002   -0.002 
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   [0.002]   [0.001] 

Constante 0.347*** 0.454*** 0.500*** 0.885 0.99 1.026 

 [0.066] [0.086] [0.134] [0.701] [0.667] [0.636] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.009 0.009 0.009 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.002 -0.203* -0.22 -0.002 -0.215* -0.227 

 [0.079] [0.121] [0.143] [0.077] [0.119] [0.138] 

Semana -0.001 0.018* 0.033 -0.002 0.018* 0.029 

 [0.005] [0.010] [0.028] [0.006] [0.010] [0.027] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.002 0.000** 0.000** 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.016   -0.008 

   [0.031]   [0.030] 

Lei*semana²   -0.002   -0.002 
   [0.002]   [0.001] 

Constante 0.347*** 0.454*** 0.500*** 1.207* 1.314** 1.345** 

 [0.070] [0.055] [0.109] [0.678] [0.645] [0.627] 

R² 0.087 0.087 0.087 0.097 0.097 0.097 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.002 -0.203* -0.22 -0.002 -0.215* -0.227 

 [0.079] [0.121] [0.143] [0.077] [0.119] [0.138] 

Semana -0.001 0.018* 0.033 -0.002 0.018* 0.029 

 [0.005] [0.010] [0.028] [0.006] [0.010] [0.027] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.002 0.000** 0.000** 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.016   -0.008 

   [0.031]   [0.030] 

Lei*semana²   -0.002   -0.002 
   [0.002]   [0.001] 

Constante 0.347*** 0.454*** 0.500*** 1.217* 1.324** 1.355** 

 [0.069] [0.052] [0.108] [0.688] [0.655] [0.636] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.01 0.011 0.011 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Outra evidência da volatilidade desta estimação ocorre com a inclusão de um intervalo mais 

longo na estimação (36 semanas), que faz com que os coeficiente estimados não mais tenham 

significância estatística, apesar de manterem o sinal negativo. Outra análise de robustez, 

apresentada no Anexo D, que exclui da estimação observações consideradas outliers (que 

definimos como distritos policiais cujo total de crimes de drogas na semana supera 50 para 

100 mil habitantes), apresenta esta mesma características: os coeficientes estimados, apesar de 

negativos, não são mais estatisticamente significantes. Ainda assim, a decisão de não 

considerar observações outliers depende do impacto da Lei de Drogas que queremos captar, 
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pois, optando por manter apenas eventos que ocorrem com maior freqüência, perdemos 

observações que podem ser interessantes para análise do impacto da Lei de Drogas (como seu 

efeito sobre grandes apreensões e crimes de tráfico internacional). 

Por estes resultados, podemos concluir que, sob a abordagem aqui apresentada, que busca 

captar o impacto da Lei de Drogas sobre crimes de drogas para além da tendência modelada 

destes crimes no tempo, efeito fixo dos municípios e distritos policiais, e características dos 

criminosos, o efeito estimado parece ser negativo e existente apenas sob algumas formas 

estruturais no curto prazo. 

Este resultado está de acordo com alguns estudos empíricos, que evidenciam ausência de 

efeito de medidas que reprimem a oferta de drogas (DINARDO, 1993), ou um efeito 

significativo apenas no curto prazo na redução da oferta (DOBKIN, NIKOSIA; 2009). 

É importante lembrar, entretanto, que os dados utilizados nesta pesquisa refletem tanto a 

ocorrência de crimes de drogas quanto a atividade policial. Não conseguimos, portanto, 

diferenciar o que é movimento de crime de drogas do que é medida repressiva da polícia. 

Logo, o efeito que observamos da Lei de Drogas sobre a ocorrência de crimes de drogas pode 

ser tanto devido à ausência de impactos sobre a demanda e oferta de drogas, como comentado 

no parágrafo anterior, quanto já pode ser um novo ponto de equilíbrio devido a uma redução 

da oferta de drogas acompanhada por uma maior repressão da polícia. 

 

 

4.2 Impacto da Lei de Drogas em outros crimes 

 

4.2.1 Regressão com descontinuidade e variável instrumental 

 

Para identificar o impacto do crime de drogas em outros crimes, usamos duas estratégias, 

como discutido na metodologia: primeiramente, exploramos a variação exógena provocada 

pela Lei de Drogas e, posteriormente, controlamos por efeito fixo para tentar captar um efeito 

causal do crime de drogas. 

As Tabelas 4 a 11 mostram os resultados da estimação do efeito direto da Lei de Drogas sobre 

os crimes de roubo, furto, homicídio, latrocínio, estupro, formação de quadrilha e porte de 
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arma de fogo, respectivamente. Assim como para crimes de drogas, esta estratégia não 

capta efeitos robustos, e os resultados mais uma vez parecem sensíveis à forma funcional.  

Em relação a crimes contra a propriedade (roubo e furto), as Tabelas 4 e 5 mostram a 

ausência de impacto da Lei, mesmo testando sob diferentes especificações, com e sem 

efeito fixo do município/distrito policial. A dummy da Lei nº 11.343/06 mostra que não 

há nenhuma descontinuidade na ocorrência de roubos e furtos que possa ser atribuída à 

vigência da Lei. Mesmo com a inclusão de mais observações (36 semanas antes e após a 

vigência da Lei) este impacto nulo da Lei, quando modelada da forma aqui apresentada, 

permanece. 

 

Tabela 4:Crimes de roubo por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (regressão com 

descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.045 0.176 0.26 

 [0.103] [0.153] [0.174] [0.098] [0.149] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.014 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.004] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   0.027   0.037 

   [0.028]   [0.029] 
Lei*semana²   0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.153* 1.088* 0.946 

 [0.111] [0.114] [0.120] [0.620] [0.630] [0.637] 

R² 0 0 0 0.026 0.026 0.026 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.042 0.169 0.254 

 [0.103] [0.153] [0.175] [0.098] [0.148] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.014 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.003] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   0.027   0.038 

   [0.029]   [0.028] 

Lei*semana²   0.002   0.002 
   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.503*** 1.440** 1.294** 

 [0.073] [0.094] [0.132] [0.559] [0.565] [0.572] 

R² 0.242 0.242 0.243 0.268 0.268 0.268 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 
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 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.048 0.181 0.265 

 [0.103] [0.153] [0.174] [0.099] [0.148] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.015 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.004] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   0.027   0.036 

   [0.028]   [0.028] 
Lei*semana²   0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.049** 0.982* 0.842 

 [0.057] [0.085] [0.128] [0.518] [0.525] [0.536] 

R² 0 0 0.001 0.018 0.018 0.019 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 5: Crimes de furto por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (regressão com 

descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.019 -0.003 -0.005 

 [0.126] [0.194] [0.238] [0.124] [0.190] [0.234] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.007 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.035] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.021   -0.012 
   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 1.975*** 1.967*** 1.997*** 

 [0.110] [0.141] [0.228] [0.608] [0.638] [0.698] 

R² 0 0 0 0.015 0.015 0.015 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.024 -0.016 -0.016 

 [0.126] [0.194] [0.239] [0.124] [0.190] [0.234] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.005 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.035] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.021   -0.007 

   [0.036]   [0.035] 
Lei*semana²   0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 2.364*** 2.360*** 2.378*** 

 [0.081] [0.116] [0.202] [0.523] [0.543] [0.577] 
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R² 0.192 0.192 0.192 0.218 0.218 0.218 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.023 -0.016 -0.016 

 [0.126] [0.194] [0.238] [0.124] [0.190] [0.233] 
Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.005 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.034] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.021   -0.007 

   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 2.292*** 2.289*** 2.305*** 

 [0.076] [0.113] [0.198] [0.529] [0.549] [0.583] 

R² 0 0 0 0.027 0.027 0.027 
Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

A Lei de Drogas também não apresenta impacto sobre crimes de homicídio, latrocínio e 

estupro, como mostram as Tabelas 6, 7 e 8 abaixo; o sinal dos coeficientes estimados também 

não é estável, o que não nos permite fazer inferências sobre um possível impacto da Lei. 

 

Tabela 6:Homicídios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (regressão com 

descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 

 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 
 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.036* 0.053** 0.082 -0.13 -0.114 -0.084 

 [0.022] [0.025] [0.053] [0.213] [0.197] [0.178] 

R² 0 0 0 0.001 0.001 0.001 
Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 
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 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.001]   [0.001] 
Constante 0.036 0.053*** 0.082** -0.114 -0.097 -0.067 

 [0.024] [0.014] [0.041] [0.205] [0.188] [0.166] 

R² 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 
 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.001]   [0.001] 
Constante 0.036 0.053*** 0.082** -0.122 -0.106 -0.075 

 [0.023] [0.014] [0.042] [0.209] [0.192] [0.171] 

R² 0 0 0 0.001 0.001 0.001 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 
Tabela 7: Latrocínios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (regressão com 

descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.017] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 
Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.027 0.022 0.03 

 [0.004] [0.011] [0.002] [0.052] [0.046] [0.058] 

R² 0 0 0.001 0.001 0.002 0.002 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 
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 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.016] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 
Lei*semana²   0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.039 0.035 0.043 

 [0.006] [0.013] [0.003] [0.059] [0.053] [0.065] 

R² 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.016] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.000] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²   0   0 
   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.04 0.036 0.044 

 [0.006] [0.013] [0.003] [0.061] [0.054] [0.066] 

R² 0 0 0.001 0.001 0.001 0.002 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 
Tabela 8: Crimes de estupro por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (regressão com 

descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 
 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007** 0.003 -0.004 0.011 0.007 -0.001 

 [0.003] [0.003] [0.006] [0.032] [0.032] [0.035] 
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R² 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 
Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007*** 0.003 -0.004 0.009 0.005 -0.002 

 [0.002] [0.004] [0.007] [0.035] [0.036] [0.039] 

R² 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 
Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 
 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²   0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007*** 0.003 -0.004 0.006 0.002 -0.005 

 [0.002] [0.004] [0.007] [0.036] [0.036] [0.039] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Já em relação a crimes de lesão corporal, como mostra a Tabela 9, há alguma evidência de 

que a Lei de Drogas possui um efeito positivo, isto é, a Lei provocou um aumento nos crimes 

de lesão corporal. Ainda assim, este resultado deve ser interpretado com cautela, pois, apesar 

de o coeficiente estimado da dummy da Lei de Drogas permanecer significativo e com o 

mesmo valor ainda que controlando pelo efeito fixo do município/distrito policial, esta 

significância ocorre apenas quando a tendência é modelada de forma quadrática e sem 

interações. Além disso, apesar de o coeficiente da dummy da Lei ser positivo em grande parte 

das especificações, este muda de sinal no modelo mais conservador, controlando pelo efeito 
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fixo do distrito policial e por características demográficas dos criminosos, o que reforça a 

cautela ao interpretar este resultado. 

 

Tabela 9: Crimes de lesão corporal por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (regressão com 

descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.242 0.07 -0.016 

 [0.152] [0.161] [0.234] [0.147] [0.158] [0.232] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.004 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.011] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 
Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.049   -0.048 

   [0.050]   [0.050] 

Lei*semana²   -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305 0.92 1.007 1.18 

 [0.091] [0.081] [0.219] [0.709] [0.793] [0.953] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.243 0.066 -0.02 

 [0.153] [0.161] [0.234] [0.149] [0.158] [0.233] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.005 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.012] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  
  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.049   -0.047 

   [0.050]   [0.051] 

Lei*semana²   -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305* 1.321* 1.410* 1.581 

 [0.141] [0.080] [0.171] [0.714] [0.799] [0.962] 

R² 0.074 0.074 0.075 0.077 0.077 0.077 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.243 0.064 -0.022 

 [0.152] [0.161] [0.234] [0.148] [0.158] [0.233] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.005 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.011] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  
  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.049   -0.047 

   [0.050]   [0.051] 

Lei*semana²   -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 
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Constante 0.059 0.149* 0.305* 1.357* 1.446* 1.616 

 [0.141] [0.080] [0.171] [0.746] [0.831] [0.993] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

A Lei de Drogas também parece não impactar crimes de formação de quadrilha, pois o 

coeficiente estimado para a dummy Lei não apresenta significância estatística em nenhuma 

das estimações, apesar do valor negativo do coeficiente estimado em todos os casos. 

 

Tabela 10: Crimes de formação de quadrilha por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(regressão com descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.079 -0.163 -0.193 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.088] [0.117] [0.134] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 
 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.041*   -0.039* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²   -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166** 0.275** 0.076 0.118 0.236 

 [0.067] [0.077] [0.128] [0.475] [0.454] [0.447] 

R² 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 
Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.08 -0.166 -0.195 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.089] [0.118] [0.135] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 
Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.041*   -0.038* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²   -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166*** 0.275** 0.14 0.183 0.299 

 [0.065] [0.062] [0.108] [0.468] [0.446] [0.437] 

R² 0.046 0.046 0.046 0.049 0.049 0.049 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 
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 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.081 -0.166 -0.196 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.089] [0.118] [0.135] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.041*   -0.038* 

   [0.023]   [0.021] 
Lei*semana²   -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166*** 0.275** 0.158 0.201 0.317 

 [0.065] [0.062] [0.108] [0.478] [0.456] [0.447] 

R² 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.005 

Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 
 

Também para crimes de porte ou disparo de arma de fogo, que, assim como crimes de 

formação de quadrilha, costumam ser associados a crimes de drogas, não foi captado impacto 

da Lei de Drogas, segundo a modelagem apresentada neste trabalho. Para manter a validade 

da estimação por regressão com descontinuidade, o intervalo em torno do cutoff (semana de 

vigência da Lei) foi restringido a 24 semanas antes e após a data de vigência, o que, por outro 

lado, não nos permite observar efeitos de longo prazo. No caso de porte de arma de fogo, por 

exemplo, que parece ser uma variável ligada ao estoque, o ideal seria medi-lo no longo prazo. 

Ainda assim, na estimação com 36 semanas, o impacto da Lei permanece não significativo. 

 

Tabela 11: Crimes de porte ou disparo de arma de fogo por 100 mil habitantes num intervalo de 24 

semanas (regressão com descontinuidade) 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.016 0.065 0.069 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.124] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.008 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0.000* 0.000* 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.005   -0.002 

   [0.018]   [0.018] 
Lei*semana²   0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.013** 0.973** 0.975** 

 [0.053] [0.070] [0.099] [0.430] [0.443] [0.472] 

R² 0 0 0 0.007 0.007 0.007 
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Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.018 0.06 0.064 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.124] 
Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.007 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.005   -0.001 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²   0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.165*** 1.126*** 1.124** 

 [0.049] [0.073] [0.104] [0.397] [0.408] [0.434] 

R² 0.066 0.066 0.066 0.076 0.076 0.076 
Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.019 0.059 0.064 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.123] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.007 -0.01 
 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana   -0.005   -0.001 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²   0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.198*** 1.159*** 1.157** 

 [0.048] [0.073] [0.103] [0.411] [0.421] [0.446] 

R² 0 0 0 0.01 0.01 0.01 
Controles Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

A avaliação de impacto da Lei de Drogas sobre outros crimes, apresentada até agora, 

explorando diretamente a descontinuidade das punições ao crime de drogas no tempo 

decorrente da vigência da Lei, mostra indícios de que o efeito da Lei é bastante sensível à 

forma funcional do polinômio da variável de tempo. Uma crítica usual ao método de 

regressão descontínua é exatamente a dependência da forma funcional, que pode provocar 

uma má interpretação de não-linearidades e descontinuidades. Num esforço de responder a 

esta crítica, estimamos de forma não paramétrica o impacto da Lei de Drogas sobre o próprio 

crime de drogas e outros crimes, como mostram os Gráficos 5 a 13 no Anexo A. Ainda assim, 

permanece a principal limitação do nosso modelo de regressão com descontinuidade, que é a 
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descontinuidade apenas no tempo, e os Gráficos mostram a ausência de impacto da Lei 

também sob a estimação não paramétrica. 

A segunda hipótese que consideramos ao descrever a metodologia é que a Lei de Drogas afeta 

outros crimes apenas via crimes de drogas. Desta forma, o tratamento ideal para captar este 

efeito indireto da Lei é considerá-la um instrumento para crimes de drogas, e proceder com a 

estimação em Mínimos Quadrados de Dois Estágios; desta forma, se esta hipótese for 

verdadeira, o coeficiente estimado não sofreria o viés de endogeneidade que permeia a relação 

entre crimes de drogas e outros crimes.  

O primeiro estágio foi estimado na Tabela 3, e o segundo estágio, reportado nas Tabelas 12 a 

19 abaixo, apenas para os modelos cuja dummy da Lei de Drogas é estatisticamente 

significativa no primeiro estágio, reforçam a ausência de impacto da Lei de Drogas sobre 

outros crimes. Vale ressaltar, entretanto, que, considerando os resultados das estimações do 

primeiro estágio na Tabela 3, a Lei de Drogas parece um instrumento fraco para crimes de 

drogas, o que compromete a estimação do impacto deste crime sobre os outros analisados 

utilizando a vigência da Lei como variável instrumental. 

Em relação a crimes contra a propriedade, como mostram as Tabelas 12 e 13 abaixo, a Lei de 

Drogas não tem impacto significativo, o que já havia sido captado na estimação da regressão 

com descontinuidade. 

 

Tabela 12:Crimes de roubo por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimação com variável 

instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas -1.013 -0.319 -1.013 -0.788 -1.013 -0.84 

 [1.032] [0.936] [1.032] [0.863] [1.032] [0.879] 

Semana 0.002 0.001 0.002 0 0.002 0 

 [0.007] [0.006] [0.007] [0.006] [0.007] [0.006] 

Semana² 0.001 0 0.001 0 0.001 0 

 [0.001] [0.000] [0.001] [0.000] [0.001] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante 1.072** 1.938     

 [0.419] [1.372]     

Homem  0.015  0.12  -0.024 

  [0.827]  [0.646]  [0.674] 

Idade  -0.031  -0.05  -0.038 

  [0.046]  [0.040]  [0.041] 

Branco  -0.313*  -0.432**  -0.369* 

  [0.178]  [0.204]  [0.220] 
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Solteiro  0.385  0.258  0.475 

  [0.714]  [0.555]  [0.539] 

Ens. Médio  -0.001  0.147  0.069 

  [0.299]  [0.210]  [0.216] 

Cov. Imputadas  -1.588**  -1.990**  -1.780** 

    [0.643]   [0.817]   [0.854] 

R² (centralizado) -1.611 -1.129 -1.746 -0.988 -1.857 -1.229 

Efeito fixo do município Não  Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não  Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 
 

Tabela 13: Crimes de furto por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimação com variável 

instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas -0.126 -0.319 -0.126 0.076 -0.126 0.075 

 [0.957] [0.924] [0.957] [0.882] [0.957] [0.879] 

Semana 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 

 [0.007] [0.007] [0.007] [0.006] [0.007] [0.006] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.001] [0.000] [0.001] [0.000] [0.001] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante 0.643* 1.950**     

 [0.348] [0.798]     

Homem  0.245  0.456  0.504 

  [0.744]  [0.643]  [0.665] 

Idade  -0.054**  -0.065***  -0.064*** 

  [0.024]  [0.019]  [0.019] 

Branco  0.255  0.05  0.04 

  [0.237]  [0.186]  [0.196] 

Solteiro  -0.329  -0.38  -0.373 

  [0.638]  [0.576]  [0.576] 

Ens. Médio  0.064  0.053  0.036 

  [0.282]  [0.188]  [0.193] 

Cov. Imputadas  -0.837  -1.293  -1.309 

    [0.602]   [0.826]   [0.853] 

R² (centralizado) -0.04 0.017 -0.015 0.018 -0.014 0.011 

Efeito fixo do município Não  Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não  Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Também não é constatado efeito da Lei de Drogas sob essa abordagem para homicídios, 

latrocínio, estupros e crimes de lesão corporal, como mostram as Tabelas 14 a 17; mais uma 

vez, o fato de o instrumento utilizado no primeiro estágio ser fraco, compromete nossas 

estimações por este método. 
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Tabela 14: Homicídios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimação com variável 

instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas 0.116 -0.319 0.116 0.118 0.116 0.117 

 [0.186] [0.183] [0.186] [0.174] [0.186] [0.173] 

Semana 0 0 0 0 0 0 

 [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante 0 -0.235     

 [0.070] [0.335]     

Homem  0.164  0.183  0.185 

  [0.178]  [0.180]  [0.185] 

Idade  0.008  0.007  0.007 

  [0.009]  [0.008]  [0.008] 

Branco  -0.029  -0.015  -0.015 

  [0.050]  [0.035]  [0.037] 

Solteiro  -0.08  -0.085  -0.079 

  [0.105]  [0.091]  [0.090] 

Ens. Médio  0.014  0.008  0.011 

  [0.041]  [0.035]  [0.036] 

Cov. Imputadas  0.001  0.042  0.047 

    [0.106]   [0.156]   [0.158] 

R² (centralizado) -0.147 -0.164 -0.169 -0.172 -0.169 -0.169 

Efeito fixo do município Não  Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não  Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 15: Latrocínios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimação com variável 

instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas -0.142 -0.319 -0.142 -0.134 -0.142 -0.133 

 [0.193] [0.188] [0.193] [0.176] [0.193] [0.175] 

Semana 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

 [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante 0.057 0.162     

 [0.075] [0.275]     

Homem  -0.133  -0.114  -0.117 

  [0.189]  [0.158]  [0.162] 

Idade  -0.003  -0.004  -0.004 

  [0.007]  [0.008]  [0.008] 

Branco  0.02  -0.001  -0.003 

  [0.025]  [0.018]  [0.021] 

Solteiro  0.108  0.083  0.082 

  [0.134]  [0.097]  [0.095] 
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Ens. Médio  -0.005  0.007  0.007 

  [0.033]  [0.023]  [0.024] 

Cov. Imputadas  -0.096  -0.127  -0.129 

    [0.124]   [0.163]   [0.166] 

R² (centralizado) -3.695 -3.574 -3.37 -2.929 -3.353 -2.905 

Efeito fixo do município Não  Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não  Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 16: Estupros por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimação com variável 

instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas -0.012 -0.319 -0.012 -0.009 -0.012 -0.009 

 [0.024] [0.024] [0.024] [0.023] [0.024] [0.023] 

Semana 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante 0.008 0.016     

 [0.009] [0.024]     

Homem  0.016  0.018  0.018 

  [0.024]  [0.023]  [0.023] 

Idade  -0.001  -0.001  -0.001 

  [0.002]  [0.002]  [0.002] 

Branco  0.015  0.014  0.015 

  [0.021]  [0.023]  [0.024] 

Solteiro  -0.004  -0.003  -0.002 

  [0.026]  [0.023]  [0.024] 

Ens. Médio  0.019  0.022  0.023 

  [0.026]  [0.027]  [0.028] 

Cov. Imputadas  -0.017  -0.017  -0.017 

    [0.015]   [0.021]   [0.021] 

R² (centralizado) -0.021 -0.01 -0.012 -0.004 -0.012 -0.004 

Efeito fixo do município Não  Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não  Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 17: Crimes de lesão corporal por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimação com 

variável instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas -0.372 -0.319 -0.372 -0.277 -0.372 -0.274 

 [0.654] [0.626] [0.654] [0.584] [0.654] [0.581] 

Semana -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.002 -0.003 

 [0.004] [0.004] [0.004] [0.004] [0.004] [0.004] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 
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 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante 0.339 1.288*     

 [0.233] [0.717]     

Homem  -0.291  -0.189  -0.19 

  [0.575]  [0.470]  [0.480] 

Idade  -0.031  -0.036*  -0.036* 

  [0.022]  [0.020]  [0.020] 

Branco  -0.011  -0.13  -0.144 

  [0.101]  [0.120]  [0.129] 

Solteiro  0.155  0.065  0.044 

  [0.462]  [0.367]  [0.363] 

Ens. Médio  -0.063  -0.015  -0.014 

  [0.192]  [0.156]  [0.160] 

Cov. Imputadas  -0.547  -0.792  -0.802 

    [0.414]   [0.546]   [0.559] 

R² (centralizado) -0.684 -0.515 -0.61 -0.349 -0.606 -0.341 

Efeito fixo do município Não  Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não  Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Apesar disso, a estimação do efeito indireto da Lei de Drogas em crimes de formação de 

quadrilha apresenta um coeficiente positivo e significativo, com pouca variação do coeficiente 

estimado mesmo com a inclusão de efeitos fixos (exceto para a estimação (B)). O modelo 

mais robusto, retratado na coluna (F), que inclui o efeito fixo de cada distrito policial, mostra 

que, a cada 100 crimes de drogas a menos está associada uma redução de cerca de 77 crimes 

de formação de quadrilha, o que mostra a forte correlação entre estes dois crimes. Logo, 

apesar de não haver evidências do efeito direto da Lei de Drogas sobre formação de quadrilha, 

conforme estimado no modelo anterior, a Lei parece afetar de forma significativa este crime 

via ser efeito sobre crimes de drogas. 

 

Tabela 18: Crimes de formação de quadrilha por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(estimação com variável instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas 0.794* -0.319 0.794* 0.773* 0.794* 0.773* 

 [0.423] [0.428] [0.423] [0.411] [0.423] [0.412] 

Semana -0.008* -0.008* -0.008* -0.008* -0.008* -0.008* 

 [0.005] [0.005] [0.005] [0.004] [0.005] [0.004] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante -0.195 -0.671     

 [0.151] [0.641]     

Homem  0.286  0.228  0.24 
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  [0.403]  [0.350]  [0.362] 

Idade  0.017  0.022  0.02 

  [0.019]  [0.020]  [0.020] 

Branco  0.107  0.173  0.18 

  [0.088]  [0.105]  [0.112] 

Solteiro  -0.35  -0.286  -0.277 

  [0.321]  [0.274]  [0.273] 

Ens. Médio  0.206  0.148  0.154 

  [0.151]  [0.122]  [0.127] 

Cov. Imputadas  0.327  0.451  0.442 

    [0.268]   [0.352]   [0.354] 

R² (centralizado) -0.599 -0.602 -0.584 -0.512 -0.58 -0.511 

Efeito fixo do município Não Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Já crimes de porte de arma de fogo, como mostra a Tabela 19, não são impactados pela Lei de 

Drogas via crimes de drogas: 

Tabela 19: Crimes de porte de arma de fogo por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(estimação com variável instrumental) 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Crime de drogas -0.372 -0.319 -0.372 -0.277 -0.372 -0.274 

 [0.654] [0.626] [0.654] [0.584] [0.654] [0.581] 

Semana -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.002 -0.003 

 [0.004] [0.004] [0.004] [0.004] [0.004] [0.004] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³ 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Constante 0.339 1.288*     

 [0.233] [0.717]     

Homem  -0.291  -0.189  -0.19 

  [0.575]  [0.470]  [0.480] 

Idade  -0.031  -0.036*  -0.036* 

  [0.022]  [0.020]  [0.020] 

Branco  -0.011  -0.13  -0.144 

  [0.101]  [0.120]  [0.129] 

Solteiro  0.155  0.065  0.044 

  [0.462]  [0.367]  [0.363] 

Ens. Médio  -0.063  -0.015  -0.014 

  [0.192]  [0.156]  [0.160] 

Cov. Imputadas  -0.547  -0.792  -0.802 

    [0.414]   [0.546]   [0.559] 

R² (centralizado) -0.684 -0.515 -0.61 -0.349 -0.606 -0.341 

Efeito fixo do município Não  Não Sim Sim Não Não 

Efeito fixo do distrito policial Não  Não Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 
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Logo, através das estimações apresentadas, a Lei de Drogas parece não impactar, ou impactar 

pouco e apenas no curto prazo, tanto o próprio crime de drogas quanto outros crimes; já via 

crimes de drogas, a Lei tem efeito apenas sobre crimes de formação de quadrilha, mas tal 

impacto parece robusto e é positivo e estatisticamente significativo, o que mostra uma 

correlação forte entre estes dois crimes 

Para entender, entretanto, o resultado de que a Lei tem um efeito pequeno ou nulo sobre a 

maior parte dos crimes, devemos ponderar alguns pontos. Em primeiro lugar, segundo a teoria 

econômica do crime, que explica a escolha por atividade ilegais através da maximização do 

ganho esperado, o qual depende não apenas da punição em si, mas também da efetividade 

desta punição (isto é, probabilidade de ser pego e condenado), a mudança na punição imposta 

pela Lei de Drogas não parece ter afetado o ganho esperado, seja porque tal aumento na 

punição não é relevante, ou porque a probabilidade de ser de fato punido é baixa. 

Em segundo lugar, considerando os efeitos sobre a oferta e demanda de drogas que um 

possível aumento de preço provocado pela Lei teria ocasionado, a resposta da demanda 

depende essencialmente da elasticidade, e, como vimos, esta parece ser inelástica em grande 

parte dos estudos, o que não afetaria, portanto, a demanda de drogas. 

Em relação a outros crimes, vimos que a variação imposta pela Lei de Drogas não provoca 

grandes alterações nos crimes aqui analisados. Mais uma vez, portanto, a modelagem da Lei 

apresentada neste trabalho, que explora a descontinuidade apenas no tempo, não apresenta 

indícios de ser suficiente para provocar uma variação nos outros crimes por qualquer um dos 

canais expostos na revisão bibliográfica. 

Finalmente, devemos ponderar os resultados devido à dualidade de nossos dados, como já 

argumentado. Assim, ainda que tenha ocorrido uma alteração nos crimes provocada pela Lei 

de Drogas, caso tenha ocorrido também uma mudança no comportamento da polícia, não 

observamos tal impacto. Desta forma, caso a Lei houvesse, por exemplo, provocado uma 

substituição de crimes de tráfico por crime de roubo e, simultaneamente, policiais que 

reprimiam roubos tivessem sido realocados para repressão de crimes de drogas, não 

perceberíamos este movimento pelos nossos dados, já que observamos apenas indiciados, que 

são reflexo também da atividade policial. 
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4.2.2 Estimador de diferenças em diferenças com tratamento contínuo 

 

Esta seção apresenta os resultados da estimação aplicando um método alternativo de 

identificação da relação entre crimes de drogas e outros crimes, tendo em vista o pequeno 

efeito captado com a Lei de Drogas, como mostrado anteriormente. Agora controlamos pelo 

efeito fixo da semana de ocorrência do crime e da localidade de ocorrência, seja esta o 

município ou o distrito policial. Desta forma, queremos avaliar a relação entre diferentes 

variações em crimes de drogas com diferentes variações entre outros crimes. Nossa hipótese é 

que, após controlar pelos efeitos fixos mencionados, diferenças nas variações de crimes de 

drogas são exógenas e, portanto, têm um efeito causal sobre diferenças nas variações dos 

outros crimes (roubo, furto, homicídio, latrocínio, estupro, formação de quadrilha e porte 

ou disparo de arma de fogo). 

A Tabela 20 mostra a estimação para crime de roubo; como anteriormente, há três blocos 

de estimação: o primeiro sem efeito fixo da unidade de observação, o segundo com efeito 

fixo do município, e o terceiro com efeito fixo do distrito policial. Dentro de cada bloco, 

as estimações (A) e (B) não controlam por características demográficas dos criminosos, e 

apenas (B) e (D) controlam pelo efeito fixo do tempo (em semanas).  

 

Tabela 20: Crimes de roubo por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em 

diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.074* 0.074* 0.066 0.066 

 [0.044] [0.044] [0.041] [0.041] 

Constante 0.713*** 0.727*** 1.138* 1.104* 

 [0.101] [0.145] [0.621] [0.638] 

R² 0.008 0.008 0.031 0.032 
Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.016 0.015 0.003 0.003 

 [0.017] [0.016] [0.014] [0.014] 
Constante 0.740*** 0.638*** 1.545*** 1.438** 

 [0.048] [0.116] [0.560] [0.574] 

R² 0.242 0.245 0.268 0.271 
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Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.011 0.01 0.003 0.003 
 [0.015] [0.015] [0.014] [0.014] 

Constante 0.742*** 0.626*** 1.099** 0.935* 

 [0.007] [0.114] [0.519] [0.506] 

R² 0 0.004 0.018 0.022 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Como mostra a Tabela 20, parece haver uma correlação positiva entre crimes de drogas e 

roubo, mas, ao incluir controles do tempo e da localidade na estimação, este coeficiente não é 

estatisticamente diferente de zero. 

Já a estimação do efeito de crimes de drogas sobre furto, mostrada na Tabela 21 abaixo, é 

bastante robusta, e há um efeito negativo de crimes de drogas sobre furto, significante a 1%. 

Mesmo no modelo mais robusto, que controla pelo efeito fixo de cada um dos 238 distritos 

policiais, e cada umas das 49 semanas analisadas, este efeito permanece. No modelo (D), 

além destes controles, também controlamos por características demográficas dos criminosos, 

e o resultado, sob as hipóteses já discutidas, é que a cada 100 crimes a menos de drogas, 

ocorrem 3.6 furtos a mais para cada 100 mil habitantes. 

Há duas explicações possíveis para este fato, devido à dualidade da nossa base de dados. É 

possível que, sob o ponto de vista do criminoso, as atividades de tráfico e furto sejam 

substitutas e, assim, os criminosos se alocam na atividade que proporciona o maior ganho 

esperado. De outra forma, supondo que a capacidade de reprimir a criminalidade da polícia 

seja constante, para cada 100 indiciados por crimes de drogas repreendidos pela polícia, 3.6 

crimes de tráfico ou porte de drogas deixam de ser reprimidos. 

 

Tabela 21:Crimes de furto por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.065** 0.065** 0.058** 0.058** 

 [0.030] [0.030] [0.028] [0.028] 

Constante 0.574*** 0.474*** 1.879*** 1.806*** 

 [0.094] [0.182] [0.563] [0.570] 



53 
 

R² 0.005 0.006 0.019 0.02 

Efeito fixo da 

semana 
Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas -0.019 -0.020* -0.033*** -0.034*** 

 [0.012] [0.012] [0.009] [0.009] 

Constante 0.612*** 0.557*** 2.362*** 2.150*** 

 [0.025] [0.208] [0.473] [0.465] 

R² 0.192 0.197 0.22 0.223 

Efeito fixo da 

semana 
Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas -0.024** -0.024** -0.035*** -0.036*** 

 [0.010] [0.010] [0.008] [0.008] 

Constante 0.614*** 0.542*** 2.292*** 2.189*** 

 [0.005] [0.165] [0.479] [0.482] 

R² 0.001 0.006 0.029 0.033 

Efeito fixo da 

semana 
Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 
dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal, apresentados nas Tabelas 22, 23 e 24, não 

apresentam correlação significativa com crimes de drogas; desta forma, não parece haver 

correlação entre variações em crimes de droga diferentes da média com variações em crimes 

de homicídio e latrocínio também diferente da média.  

 

Tabela 22: Homicídios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.002 0.002 0.002 0.002 

 [0.002] [0.002] [0.002] [0.002] 

Constante 0.053*** 0.128 -0.108 -0.043 

 [0.016] [0.125] [0.184] [0.119] 

R² 0 0.001 0.001 0.002 
Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas -0.008 -0.008 -0.009 -0.009 

 [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] 
Constante 0.057*** 0.166 -0.078 -0.078 

 [0.004] [0.110] [0.174] [0.144] 

R² 0.053 0.055 0.053 0.056 
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Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas -0.008 -0.008 -0.009 -0.009 
 [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] 

Constante 0.057*** 0.015 -0.086 -0.138 

 [0.003] [0.010] [0.178] [0.193] 

R² 0.001 0.004 0.001 0.005 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 23: Latrocínios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.001 0.001 0.001 0.001 

 [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 
Constante 0.005* -0.001 0.037 0.03 

 [0.002] [0.001] [0.059] [0.056] 

R² 0 0.001 0.001 0.002 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0 0 0 0 
 [0.001] [0.001] [0.002] [0.001] 

Constante 0.005*** 0 0.051 0.05 

 [0.001] [0.002] [0.068] [0.064] 

R² 0.019 0.023 0.02 0.024 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0 0 0 0 

 [0.001] [0.001] [0.002] [0.001] 

Constante 0.005*** 0 0.052 0.05 

 [0.001] [0.002] [0.070] [0.067] 

R² 0 0.004 0.001 0.005 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 24:Crimes de lesão corporal por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em 

diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.044 0.044 0.041 0.041 
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 [0.033] [0.033] [0.032] [0.032] 

Constante 0.206*** 0.434 1.096 1.292 

 [0.061] [0.336] [0.854] [1.082] 

R² 0.002 0.002 0.003 0.004 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.008 0.006 0.004 0.002 

 [0.017] [0.016] [0.017] [0.016] 

Constante 0.222*** 0.217* 1.532* 1.478* 

 [0.010] [0.120] [0.871] [0.804] 

R² 0.074 0.077 0.076 0.08 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.007 0.005 0.003 0.002 

 [0.017] [0.016] [0.017] [0.016] 

Constante 0.222*** 0.746 1.570* 2.072 

 [0.008] [0.633] [0.903] [1.493] 

R² 0 0.004 0.003 0.006 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 
dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Já em relação a crime de estupro, há uma correlação negativa, e bastante robusta, entre este 

crime e crime de drogas. A literatura que relaciona crimes de drogas a outros crimes não foca 

na correlação com este crime em específico, e alguns estudos apresentarem ausência de 

correlação entre ambos (DOBKIN; NIKOSIA, 2009), enquanto o coeficiente estimado na 

Tabela 25 mostra que, para cada 1000 crimes a menos de drogas a cada 100 mil habitantes, 

ocorrem cerca de dois crimes a mais de estupro.  

Tal resultado pode ser conseqüência da alocação da força policial, que, ao reprimir mais 

crimes de drogas, deixa de reprimir e vigiar locais onde possam ocorrer crimes de estupro. No 

entanto, apesar de estatisticamente significativo, optamos por interpretá-lo com cautela, sem 

atribuir um efeito causal entre crimes de drogas e estupros. 

 

Tabela 25: Crimes de estupro por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em 

diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 
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Constante 0.008*** 0 0.009 0.001 

 [0.003] [0.000] [0.031] [0.031] 

R² 0 0.001 0.001 0.002 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas -0.002** -0.002** -0.002** -0.002** 

 [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 

Constante 0.009*** 0.007 0.01 0 

 [0.001] [0.007] [0.034] [0.037] 

R² 0.022 0.026 0.023 0.026 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas -0.002** -0.002** -0.002** -0.002** 

 [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 

Constante 0.009*** 0.004* 0.007 -0.001 

 [0.000] [0.002] [0.035] [0.038] 

R² 0.001 0.004 0.001 0.005 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

Já o crime de formação de quadrilha é positivamente correlacionado com crimes de drogas. 

Além da constatação na estratégia de identificação anterior de que este crime é negativamente 

impactado pela Lei de Drogas, as estimações apresentadas na Tabela 26 mostram que existe 

uma correlação positiva e significativa, além de robusta aos diversos modelos estimados, 

entre crimes de drogas e formação de quadrilha. Mais uma vez, seguindo o coeficiente 

estimado no modelo mais conservador, que controla por efeito fixo da semana e do distrito 

policial, além das características demográficas dos criminosos, os resultados mostram que dez 

crimes de drogas a mais por 100 mil habitantes estão correlacionados com aproximadamente 

2.7 crimes a mais de formação de quadrilha.  

 

Tabela 26: Crimes de formação de quadrilha por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(estimador em diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.271** 0.271** 0.271** 0.271** 

 [0.107] [0.107] [0.108] [0.108] 

Constante 0.002 0.177 -0.17 0.002 

 [0.041] [0.131] [0.389] [0.343] 

R² 0.219 0.221 0.22 0.221 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 
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Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.268** 0.268** 0.268** 0.268** 

 [0.113] [0.113] [0.114] [0.114] 

Constante 0.003 0.053 -0.19 -0.283 

 [0.051] [0.083] [0.413] [0.444] 

R² 0.241 0.245 0.242 0.245 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.269** 0.269** 0.269** 0.268** 

 [0.113] [0.113] [0.114] [0.114] 

Constante 0.003 0.178 -0.175 -0.007 

 [0.051] [0.150] [0.421] [0.418] 

R² 0.206 0.209 0.206 0.21 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 
dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Como crimes de drogas e de formação de quadrilha e associação para o tráfico estão 

correlacionados por definição, apesar de a correlação positiva e significativa entre ambos ter 

sido constatada nos modelos da Tabela 26, é necessária cautela para afirmar que a relação 

verificada é de causalidade; apesar de controlarmos pelo efeito fixo da semana e do distrito 

policial, pode ser necessário controlar por outros fatores para atribuir uma relação de 

causalidade entre estes dois crimes. 

Já em relação a crimes de porte e de arma de fogo, a Tabela 27 mostra que, embora o 

coeficiente estimado que correlaciona este crime com crimes de drogas ser positivo, este não é 

estatisticamente significativo em nenhum dos modelos estimados. 

 

Tabela 27: Crimes de porte ou disparo de arma por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(estimador em diferenças) 

MQO 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.1 0.1 0.097 0.097 

 [0.061] [0.061] [0.060] [0.060] 

Constante 0.203*** 0.140** 0.949** 0.892** 

 [0.033] [0.065] [0.406] [0.426] 

R² 0.032 0.033 0.037 0.038 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.075 0.075 0.07 0.07 
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 [0.057] [0.057] [0.056] [0.056] 

Constante 0.215*** 0.360** 1.102*** 1.226*** 

 [0.027] [0.146] [0.379] [0.438] 

R² 0.082 0.086 0.09 0.095 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

Regressão com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) 

Crime de drogas 0.073 0.073 0.069 0.068 

 [0.057] [0.057] [0.056] [0.056] 

Constante 0.216*** 0.219 1.136*** 1.173** 

 [0.026] [0.150] [0.391] [0.454] 

R² 0.017 0.022 0.024 0.029 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Controles Não Não Sim Sim 

 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 11662. Variáveis de controle: proporção de indiciados por semana do sexo masculino, 

solteiros, com ensino médio completo e de cor branca, e idade média dos indiciados por semana, além de uma 

dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

 

4.3 Análise de robustez 

 

A principal base de dados utilizada nesta pesquisa, como já foi mencionado, não nos permite 

distinguir entre crimes de tráfico e crimes de consumo próprio de drogas. Esta é uma 

limitação importante, pois a Lei de Drogas afeta de formas distintas traficantes e usuários de 

drogas, e os incentivos destes em cometer outros crimes também ocorre por diferentes meios. 

Num esforço para superar esta limitação, vamos estimar os modelos apresentados nas seções 

anteriores utilizando internações por uso de drogas como proxy para a demanda por drogas. 

A Tabela 28 abaixo apresenta o impacto da Lei de Drogas sobre o consumo de drogas: 

 

Tabela 28: Internações relacionados ao consumo de drogas por 100 mil habitantes num intervalo de 24 

semanas 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.029 -0.027 -0.042 -0.029 -0.027 -0.042 

 [0.075] [0.089] [0.098] [0.076] [0.090] [0.099] 

Semana 0.006** 0.006 0.016 0.006** 0.006 0.016 

 [0.003] [0.005] [0.014] [0.003] [0.005] [0.014] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  
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Lei*semana  -0.018   -0.018 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.426*** 0.425*** 0.474*** 0.426*** 0.425*** 0.474*** 

 [0.124] [0.125] [0.157] [0.036] [0.054] [0.078] 

R² 0.003 0.003 0.003 0.504 0.504 0.504 

Efeito fixo do município Não Não Não Sim Sim Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
Nº de observações: 2254. 

 

Os modelos estimados mostram que, mesmo para diferentes especificações, e incorporando o 

efeito fixo dos municípios, o impacto da Lei de Drogas sobre o consumo de drogas não é 

estatisticamente significativo. Desta forma, a despenalização do consumo de drogas não 

parece ter provocado um aumento do mesmo, o que está de acordo com o previsto pela teoria, 

que argumenta que a demanda por drogas é inelástica. 

Devido à ausência de significância do impacto da Lei de Drogas, não vamos estimar o 

impacto indireto da Lei via consumo de drogas, como fizemos na estimação com a base de 

dados principal.  

Já a segunda estratégia de estimação pode ser reproduzida com esta base de dados; neste caso, 

ao estimar o modelo em painel, com efeito fixo da semana e do município (nesta base de 

dados as informações estão agregadas por município, e não por distrito policial), a variável 

independente, ao invés de crimes de drogas, será internações por consumo de drogas. 

Podemos, então, captar a correlação entre consumo de drogas e outros crimes, que, neste caso, 

não é diretamente contaminada por atividade policial nem por tráfico de drogas. 

Os resultados da estimação estão apresentados nas Tabelas 29 a 36 abaixo. Estimamos 

modelos com efeito fixo do município (C e D), e do tempo, em semanas (C e D). O modelo 

com maiores restrições, portanto, é o (D), enquanto modelo (A) sem nenhuma covariada, 

provavelmente capta relações espúrias. 

Nas Tabelas 29 e 30, vemos a correlação entre internações e crimes contra a propriedade 

(roubo e furto): 
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Tabela 29: Crimes de roubo por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em 

diferenças em internações) 

  (A) (B) (C) (D) 

Internações 0.089 0.098 -0.128** -0.117* 

 [0.264] [0.271] [0.059] [0.062] 

Constante 3.826*** 3.291*** 3.918*** 3.355*** 

 [0.631] [0.876] [0.025] [0.541] 

R² 0 0.015 0 0.022 

Efeito fixo do município Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254. 

 

Tabela 30: Crimes de furtopor 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em diferenças 

em internações) 

  (A) (B) (C) (D) 

Internações -0.272** -0.287** -0.062* -0.087 

 [0.104] [0.111] [0.036] [0.058] 

Constante 3.234*** 2.694** 3.146*** 2.634*** 

 [0.405] [1.048] [0.015] [0.869] 

R² 0.002 0.027 0 0.028 

Efeito fixo do município Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254. 

 

O coeficiente estimado em ambos os modelos indica que existe uma correlação negativa entre 

estes crimes e consumo de drogas; na estimação do efeito de consumo sobre roubo, 

entretanto, a estimação é significativa apenas quando controlamos pelo efeito fixo do 

município, enquanto a estimação de crimes de furto perde significância estatística à medida 

que adicionamos mais controles.  

Estes resultados, apesar de estarem alinhados com o coeficiente estimado para furtos quando 

avaliamos crimes de drogas, parecem contra-intuitivos. Os canais que relacionam drogas a 

outros crimes do ponto de vista do consumidor apontam para uma correlação positiva entre 

consumo e violência (decorrente do canal psicotrópico) e entre consumo e crimes contra a 

propriedade (canal econômico) (GOLDSTEIN, 1985; MIRON; ZWIEBEL, 1995). No 

entanto, devido à ausência de controles além dos efeitos fixos da semana e do município, é 

provável que o modelo esteja captando outros efeitos do maior número de internações: em 
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primeiro lugar, é possível que haja um efeito de incapacitação, isto é, o maior número de 

consumidores internados implica em um menor número de consumidores aptos a praticar 

crimes contra a propriedade como meio de manutenção de seu vício (KUZIEMKO; LEVITT, 

2004
22

). Outra explicação possível para esta correlação negativa é que as internações sejam 

reflexo de uma demanda alta por drogas, o que tornaria o tráfico uma atividade mais lucrativa 

do que o roubo ou furto para o criminoso e, portanto, a possibilidade de substituir tráfico e 

crimes contra a propriedade justificaria a correlação negativa entre consumo e estes crimes. 

A Tabela 31 mostra o resultado das estimações tendo homicídios como variável dependente; 

apesar do coeficiente negativo, ao controlar pelo efeito fixo do município, este coeficiente 

perde significância estatística, o que não nos permite atribuir uma relação de causalidade entre 

internações por consumo de drogas e homicídios. O mesmo acontece nos modelos estimados 

para latrocínios, como mostra a Tabela 32 abaixo.  

 

Tabela 31: Homicídios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em diferenças em 

internações 

  (A) (B) (C) (D) 

Internações -0.041* -0.043* -0.038 -0.041 

 [0.022] [0.025] [0.024] [0.031] 

Constante 0.295*** 0.022* 0.294*** 0.021 

 [0.085] [0.012] [0.010] [0.076] 

R² 0 0.016 0 0.016 

Efeito fixo do município Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254. 

 

Tabela 32: Latrocínios por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em diferenças em 

internações) 

 (A) (B) (C) (D) 

Internações -0.006* -0.006 -0.002* -0.003 

 [0.004] [0.004] [0.001] [0.003] 

Constante 0.030** 0.002 0.028*** 0.001 

 [0.014] [0.001] [0.000] [0.012] 

R² 0 0.02 0 0.02 

                                                             
22 Kuziemko e Levitt (2004) encontram evidências de um impacto negativo do encarceramento devido a crimes 

de drogas sobre a violência e crimes contra a propriedade. Apesar de não tratarmos de encarceramento, a 

internação é uma medida de incapacitação, ainda que de curto prazo. 
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Efeito fixo do município Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254. 

Os modelos estimados para estupro não apresentam coeficientes significativos, como mostra a 

Tabela 33. Desta forma, podemos inferir que a correlação negativa entre crimes de drogas e 

estupros, estimada nos modelos retratados na Tabela 25, não se deve à influência do canal 

psicotrópico dos usuários de drogas.  

 

Tabela 33: Estupros por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em diferenças em 

internações) 

  (A) (B) (C) (D) 

Internações -0.007 -0.009 0 -0.005 

 [0.005] [0.006] [0.005] [0.007] 

Constante 0.047*** 0.005 0.044*** 0.004 

 [0.016] [0.003] [0.002] [0.014] 

R² 0 0.019 0 0.02 

Efeito fixo do município Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254. 

 

Os modelos estimados para crimes de lesão corporal (Tabela 34), crimes de formação de 

quadrilha (Tabela 35) e crimes de porte de arma de fogo (Tabela 36) apresentam o mesmo 

padrão ressaltado anteriormente: os coeficientes, apesar de negativos nos quatro modelos 

estimados para cada um destes crimes, perdem significância quando incluímos controles do 

efeito fixo do município e do tempo nas regressões, o que é um indício de que a significância 

estatística captada nos modelos mais ingênuos pode ser apenas uma correlação espúria. 

 

Tabela 34:Crimes de lesão corporal por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas (estimador em 

diferenças em internações) 

  (A) (B) (C) (D) 

Internações -0.225** -0.217** -0.138 -0.121 

 [0.099] [0.090] [0.125] [0.098] 

Constante 1.261*** 3.97 1.224*** 3.941 

 [0.373] [3.727] [0.053] [3.440] 
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R² 0.001 0.019 0 0.02 

Efeito fixo do municípo Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254. 

 

Tabela 35:Crimes de formação de quadrilha por 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(estimador em diferenças em internações) 

  (A) (B) (C) (D) 

Internações -0.094** -0.084* -0.028 -0.006 

 [0.041] [0.044] [0.018] [0.032] 

Constante 0.675*** 3.082 0.647*** 3.059 

 [0.146] [2.378] [0.008] [2.287] 

R² 0.001 0.025 0 0.026 

Efeito fixo do municípo Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254. 

 

Tabela 36: Crimes de porte de arma de fogopor 100 mil habitantes num intervalo de 24 semanas 

(estimador em diferenças em internações) 

  (A) (B) (C) (D) 

Internações -0.120* -0.129* -0.045 -0.062 

 [0.071] [0.073] [0.048] [0.058] 

Constante 1.334*** 1.749** 1.303*** 1.729** 

 [0.128] [0.724] [0.020] [0.662] 

R² 0.001 0.027 0 0.026 

Efeito fixo do municípo Não Não Sim Sim 

Efeito fixo da semana Não Sim Não Sim 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Nº de observações: 2254.  
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5 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

A relação entre drogas e violência é mais complexa do que outras atividade ilegais 

consideradas pela teoria econômica do crime, e diversos estudos mostram que há outros 

canais pelo qual o tráfico e consumo de drogas podem impactar a criminalidade. O efeito de 

dissuasão que seria previsto pelo aumento da punição não é tão claro, segundo a literatura, 

quando se consideram leis que regulamentam crimes de drogas; tal resultado é corroborado 

nesta pesquisa, que mostra que, da maneira que a Lei de Drogas foi explorada, não parece 

haver impactos negativos significativos da Lei de Drogas sobre o próprio crime de drogas. Já 

em relação a outros crimes, a Lei parece ter apenas um efeito indireto, via crimes de drogas, 

sobre crimes de formação de quadrilha. 

Já a estimação de diferenças em diferenças com tratamento contínuo mostra que crimes de 

drogas estão negativamente correlacionados com furtos, e positivamente correlacionados com 

crimes de formação de quadrilha. Para cada redução de 100 crimes de drogas (por mil 

habitantes) associa-se um aumento de 3,6 crimes de furto (por mil habitantes) e uma 

diminuição de 27 crimes de formação de quadrilha (por mil habitantes). Não são encontrados 

efeitos robustos sobre roubos, homicídios, latrocínios, estupros, crimes de lesão corporal e 

porte de arma de fogo. 

Apesar destes resultados, a pesquisa aqui apresentada apresenta algumas limitações. Em 

primeiro lugar, a modelagem desenvolvida de explorar a descontinuidade da Lei de Drogas 

apenas no tempo pode não ser suficiente para captar efeitos desta Lei, o que justificaria nossa 

ausência de resultados na maior parte dos crimes. 

Além disso, nossa base de dados reflete ocorrências criminais e atividade policial, o que 

limita nossa análise; o ideal é incorporar, em próximas pesquisas, alguma medida da 

capacidade e efetividade de repressão policial. 

Também para próximas pesquisas, pode ser interessante unir o método de regressão com 

descontinuidade ao de diferenças em diferenças com tratamento contínuo, o que tornaria 

nossa estratégia de identificação mais forte e, portanto, os resultados mais robustos. 

Finalmente, é importante ressaltar que, apesar da dificuldade da pesquisa sobre crime no 

Brasil, principalmente devido à escassez de dados, é fundamental manter o esforço de 

pesquisar e desenvolver estratégias para lidar com os dados disponíveis, já que ainda existem 
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muitas lacunas a serem preenchidas neste tema, cuja compreensão é estratégica para a 

elaboração de políticas de segurança pública mais eficientes.  
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7 ANEXOS 

 

 

7.1 Anexo A 

 

Figura 1: Total de crimes por semana cometidos por jovens de 18 a 25 anos indiciados em 46 municípios 

paulistas, de 2006 a 2010 
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Gráfico 3:Total de internações e óbitos com alguma causa relacionada ao consumo de drogas por semana 

de jovens de 18 a 25 anos indiciados em 46 municípios paulistas, de 2006 a 2010 

 

 

Gráfico 4:Crimes de porte ou tráfico de drogas de acordo com os registros nos boletins de ocorrência, 24 

semanas antes e após a vigência da Lei de Drogas (de 16/04/2006 a 24/03/2007) 

 

 

Gráfico 5: Estimação não paramétrica de crimes de drogas num intervalo de 24 semanas antes e após a 

vigência da Lei de Drogas
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Gráfico 6: Estimação não paramétrica de roubos num intervalo de 24 semanas antes e após a vigência da 

Lei de Drogas 

 

 

Gráfico 7: Estimação não paramétrica de furtos num intervalo de 24 semanas antes e após a vigência da 

Lei de Drogas 
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Gráfico 8: Estimação não paramétrica de homicídios num intervalo de 24 semanas antes e após a vigência 

da Lei de Drogas 

 

 

Gráfico 9: Estimação não paramétrica de latrocínios num intervalo de 24 semanas antes e após a vigência 

da Lei de Drogas 

 

Gráfico 10:Estimação não paramétrica de crimes de estupros num intervalo de 24 semanas antes e após a 

vigência da Lei de Drogas 
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Gráfico 11: Estimação não paramétrica de crimes de lesão corporal num intervalo de 24 semanas antes e 

após a vigência da Lei de Drogas 

 

 

Gráfico 12: Estimação não paramétrica de crimes de formação de quadrilha num intervalo de 24 semanas 

antes e após a vigência da Lei de Drogas 

 

 

Gráfico 13: Estimação não paramétrica de crimes de porte de arma de fogo num intervalo de 24 semanas 

antes e após a vigência da Lei de Drogas 
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7.2 Anexo B: Tabelas completas das estimações num intervalo de 24 semanas 

 

Tabela 37: Estimação MQOde crimes de drogas num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.002 -0.203* -0.22 0.003 -0.205* -0.217 

 [0.079] [0.121] [0.143] [0.077] [0.118] [0.138] 

Semana -0.001 0.018* 0.033 -0.002 0.017* 0.03 

 [0.005] [0.010] [0.028] [0.006] [0.010] [0.027] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.002 0.000** 0.000** 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.016   -0.01 

   [0.031]   [0.030] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.002]   [0.001] 

Constante 0.347*** 0.454*** 0.500*** 0.885 0.99 1.026 

 [0.066] [0.086] [0.134] [0.701] [0.667] [0.636] 

Homem    -0.833** -0.828** -0.830** 

    [0.386] [0.384] [0.385] 

Idade    -0.008 -0.008 -0.008 

    [0.036] [0.036] [0.036] 

Branco    0.014 0.018 0.016 

    [0.091] [0.091] [0.091] 

Solteiro    0.659*** 0.655*** 0.654*** 

    [0.196] [0.195] [0.194] 

Ens. Médio   -0.199 -0.199 -0.199 

    [0.193] [0.192] [0.191] 

Cov. imputada   -0.626*** -0.627*** -0.626*** 

    [0.100] [0.100] [0.100] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.009 0.009 0.009 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 38:Estimação com efeito fixo do município de crimes de drogas num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.002 -0.203* -0.22 -0.002 -0.215* -0.227 

 [0.079] [0.121] [0.143] [0.077] [0.119] [0.138] 

Semana -0.001 0.018* 0.033 -0.002 0.018* 0.029 

 [0.005] [0.010] [0.028] [0.006] [0.010] [0.027] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.002 0.000** 0.000** 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.016   -0.008 

   [0.031]   [0.030] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.002]   [0.001] 

Constante 0.347*** 0.454*** 0.500*** 1.207* 1.314** 1.345** 

 [0.070] [0.055] [0.109] [0.678] [0.645] [0.627] 

Homem    -0.738** -0.732** -0.735** 
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    [0.341] [0.339] [0.340] 

Idade    -0.016 -0.016 -0.016 

    [0.032] [0.032] [0.032] 

Branco    -0.117 -0.113 -0.115 

    [0.096] [0.096] [0.096] 

Solteiro    0.556*** 0.551*** 0.551*** 

    [0.190] [0.188] [0.187] 

Ens. Médio   -0.13 -0.13 -0.129 

    [0.180] [0.180] [0.179] 

Cov. imputada   -0.907*** -0.909*** -0.908*** 

    [0.138] [0.138] [0.138] 

R² 0.087 0.087 0.087 0.097 0.097 0.097 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 39: Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de drogas num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.002 -0.203* -0.22 -0.002 -0.215* -0.227 

 [0.079] [0.121] [0.143] [0.077] [0.119] [0.138] 

Semana -0.001 0.018* 0.033 -0.002 0.018* 0.029 

 [0.005] [0.010] [0.028] [0.006] [0.010] [0.027] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.002 0.000** 0.000** 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.016   -0.008 

   [0.031]   [0.030] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.002]   [0.001] 

Constante 0.347*** 0.454*** 0.500*** 1.217* 1.324** 1.355** 

 [0.069] [0.052] [0.108] [0.688] [0.655] [0.636] 

Homem    -0.758** -0.752** -0.755** 

    [0.349] [0.347] [0.348] 

Idade    -0.015 -0.015 -0.015 

    [0.033] [0.033] [0.032] 

Branco    -0.134 -0.13 -0.132 

    [0.100] [0.100] [0.100] 

Solteiro    0.547*** 0.543*** 0.542*** 

    [0.195] [0.193] [0.193] 

Ens. Médio   -0.137 -0.136 -0.136 

    [0.184] [0.183] [0.182] 

Cov. imputada   -0.924*** -0.927*** -0.926*** 

    [0.167] [0.168] [0.168] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.01 0.011 0.011 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 40: Estimação MQO de crimes de roubo num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.045 0.176 0.26 

 [0.103] [0.153] [0.174] [0.098] [0.149] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.014 -0.046* 
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 [0.004] [0.011] [0.025] [0.004] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.027   0.037 

   [0.028]   [0.029] 

Lei*semana²  0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.153* 1.088* 0.946 

 [0.111] [0.114] [0.120] [0.620] [0.630] [0.637] 

Homem    0.729*** 0.725*** 0.728*** 

    [0.193] [0.192] [0.193] 

Idade    -0.025 -0.025 -0.024 

    [0.026] [0.026] [0.026] 

Branco    -0.326** -0.328** -0.326** 

    [0.152] [0.151] [0.151] 

Solteiro    -0.18 -0.177 -0.175 

    [0.246] [0.247] [0.247] 

Ens. Médio   0.17 0.17 0.167 

    [0.179] [0.179] [0.180] 

Cov. imputada   -1.051*** -1.050*** -1.051*** 

    [0.152] [0.152] [0.153] 

R² 0 0 0 0.026 0.026 0.026 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 41:Estimação com efeito fixo do município de crimes de roubo num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.042 0.169 0.254 

 [0.103] [0.153] [0.175] [0.098] [0.148] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.014 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.003] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.027   0.038 

   [0.029]   [0.028] 

Lei*semana²  0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.503*** 1.440** 1.294** 

 [0.073] [0.094] [0.132] [0.559] [0.565] [0.572] 

Homem    0.700*** 0.697*** 0.699*** 

    [0.157] [0.156] [0.157] 

Idade    -0.037* -0.037* -0.036* 

    [0.020] [0.020] [0.020] 

Branco    -0.340*** -0.343*** -0.341*** 

    [0.125] [0.125] [0.125] 

Solteiro    -0.179 -0.176 -0.175 

    [0.235] [0.235] [0.235] 

Ens. Médio   0.250* 0.250* 0.247* 

    [0.147] [0.147] [0.147] 

Cov. imputada   -1.275*** -1.274*** -1.276*** 

    [0.135] [0.135] [0.135] 



78 
 

R² 0.242 0.242 0.243 0.268 0.268 0.268 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 42:Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de roubo num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.048 0.181 0.265 

 [0.103] [0.153] [0.174] [0.099] [0.148] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.015 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.004] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.027   0.036 

   [0.028]   [0.028] 

Lei*semana²  0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.049** 0.982* 0.842 

 [0.057] [0.085] [0.128] [0.518] [0.525] [0.536] 

Homem    0.611*** 0.608*** 0.610*** 

    [0.159] [0.157] [0.158] 

Idade    -0.026 -0.026 -0.025 

    [0.020] [0.020] [0.020] 

Branco    -0.257** -0.260** -0.258** 

    [0.123] [0.123] [0.123] 

Solteiro    0.016 0.018 0.02 

    [0.202] [0.202] [0.202] 

Ens. Médio   0.184 0.184 0.181 

    [0.145] [0.145] [0.144] 

Cov. imputada   -1.002*** -1.001*** -1.003*** 

    [0.135] [0.135] [0.135] 

R² 0 0 0.001 0.018 0.018 0.019 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

 

Tabela 43:Estimação MQO de crimes de furto num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.019 -0.003 -0.005 

 [0.126] [0.194] [0.238] [0.124] [0.190] [0.234] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.007 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.035] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.021   -0.012 

   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 1.975*** 1.967*** 1.997*** 
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 [0.110] [0.141] [0.228] [0.608] [0.638] [0.698] 

Homem    0.232 0.231 0.231 

    [0.212] [0.211] [0.212] 

Idade    -0.054** -0.054** -0.054** 

    [0.027] [0.027] [0.027] 

Branco    0.255 0.255 0.255 

    [0.235] [0.235] [0.235] 

Solteiro    -0.319 -0.318 -0.318 

    [0.346] [0.345] [0.345] 

Ens. Médio   0.06 0.06 0.061 

    [0.177] [0.177] [0.179] 

Cov. imputada   -0.847*** -0.847*** -0.846*** 

    [0.136] [0.136] [0.136] 

R² 0 0 0 0.015 0.015 0.015 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 44:Estimação com efeito fixo do município de crimes de furto num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.024 -0.016 -0.016 

 [0.126] [0.194] [0.239] [0.124] [0.190] [0.234] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.005 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.035] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.021   -0.007 

   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 2.364*** 2.360*** 2.378*** 

 [0.081] [0.116] [0.202] [0.523] [0.543] [0.577] 

Homem    0.401* 0.401* 0.400* 

    [0.235] [0.235] [0.235] 

Idade    -0.067*** -0.067*** -0.067*** 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Branco    0.041 0.041 0.041 

    [0.174] [0.174] [0.174] 

Solteiro    -0.339 -0.338 -0.338 

    [0.326] [0.326] [0.326] 

Ens. Médio   0.043 0.043 0.044 

    [0.120] [0.120] [0.122] 

Cov. imputada   -1.362*** -1.362*** -1.361*** 

    [0.217] [0.217] [0.217] 

R² 0.192 0.192 0.192 0.218 0.218 0.218 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 45:Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de furto num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.023 -0.016 -0.016 
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 [0.126] [0.194] [0.238] [0.124] [0.190] [0.233] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.005 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.034] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.021   -0.007 

   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 2.292*** 2.289*** 2.305*** 

 [0.076] [0.113] [0.198] [0.529] [0.549] [0.583] 

Homem    0.448* 0.448* 0.447* 

    [0.247] [0.246] [0.247] 

Idade    -0.065*** -0.065*** -0.065*** 

    [0.019] [0.019] [0.019] 

Branco    0.031 0.031 0.03 

    [0.179] [0.179] [0.179] 

Solteiro    -0.333 -0.333 -0.333 

    [0.335] [0.335] [0.334] 

Ens. Médio   0.025 0.025 0.026 

    [0.121] [0.121] [0.122] 

Cov. imputada   -1.379*** -1.379*** -1.378*** 

    [0.265] [0.265] [0.265] 

R² 0 0 0 0.027 0.027 0.027 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 46: Estimação MQO de homicídios num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 

 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.036* 0.053** 0.082 -0.13 -0.114 -0.084 

 [0.022] [0.025] [0.053] [0.213] [0.197] [0.178] 

Homem    0.062* 0.063* 0.062* 

    [0.035] [0.035] [0.035] 

Idade    0.007 0.007 0.007 

    [0.008] [0.008] [0.007] 

Branco    -0.028 -0.027 -0.028 

    [0.053] [0.052] [0.053] 

Solteiro    0.001 0.001 0 

    [0.047] [0.047] [0.046] 

Ens. Médio   -0.01 -0.01 -0.009 

    [0.028] [0.028] [0.028] 
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Cov. imputada   -0.075*** -0.076*** -0.075*** 

    [0.023] [0.023] [0.023] 

R² 0 0 0 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 47: Estimação com efeito fixo do município de homicídios num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 

 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.036 0.053*** 0.082** -0.114 -0.097 -0.067 

 [0.024] [0.014] [0.041] [0.205] [0.188] [0.166] 

Homem    0.096 0.097 0.096 

    [0.064] [0.065] [0.065] 

Idade    0.005 0.005 0.005 

    [0.006] [0.006] [0.006] 

Branco    -0.029 -0.028 -0.029 

    [0.043] [0.042] [0.043] 

Solteiro    -0.019 -0.02 -0.02 

    [0.040] [0.040] [0.039] 

Ens. Médio   -0.007 -0.007 -0.007 

    [0.022] [0.022] [0.022] 

Cov. imputada   -0.065*** -0.065*** -0.064*** 

    [0.012] [0.012] [0.012] 

R² 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 48: Estimação com efeito fixo do distrito policial de homicídios num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 

 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 
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Constante 0.036 0.053*** 0.082** -0.122 -0.106 -0.075 

 [0.023] [0.014] [0.042] [0.209] [0.192] [0.171] 

Homem    0.097 0.098 0.097 

    [0.066] [0.067] [0.067] 

Idade    0.005 0.005 0.005 

    [0.006] [0.006] [0.006] 

Branco    -0.031 -0.03 -0.031 

    [0.045] [0.044] [0.045] 

Solteiro    -0.015 -0.015 -0.016 

    [0.041] [0.041] [0.041] 

Ens. Médio   -0.005 -0.005 -0.004 

    [0.022] [0.023] [0.023] 

Cov. imputada   -0.061*** -0.062*** -0.061*** 

    [0.014] [0.014] [0.014] 

R² 0 0 0 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 49:Estimação MQO de latrocínios num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.017] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.027 0.022 0.03 

 [0.004] [0.011] [0.002] [0.052] [0.046] [0.058] 

Homem    -0.016 -0.016 -0.017 

    [0.021] [0.022] [0.022] 

Idade    -0.002 -0.002 -0.002 

    [0.002] [0.002] [0.002] 

Branco    0.017 0.017 0.017 

    [0.017] [0.017] [0.017] 

Solteiro    0.016** 0.016** 0.016** 

    [0.007] [0.008] [0.008] 

Ens. Médio   0.023 0.023 0.023 

    [0.014] [0.014] [0.014] 

Cov. imputada   -0.007** -0.007** -0.007** 

    [0.004] [0.003] [0.003] 

R² 0 0 0.001 0.001 0.002 0.002 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 50: Estimação com efeito fixo do município de latrocínios num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 
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Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.016] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.039 0.035 0.043 

 [0.006] [0.013] [0.003] [0.059] [0.053] [0.065] 

Homem    -0.016 -0.016 -0.016 

    [0.020] [0.020] [0.021] 

Idade    -0.002 -0.002 -0.002 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.014 0.014 0.013 

    [0.013] [0.013] [0.012] 

Solteiro    0.010** 0.010** 0.010** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

Ens. Médio   0.025* 0.025* 0.025 

    [0.015] [0.015] [0.015] 

Cov. imputada   -0.006** -0.006** -0.006*** 

    [0.002] [0.002] [0.002] 

R² 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 51: Estimação com efeito fixo do distrito policial de latrocínios num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.016] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.000] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.04 0.036 0.044 

 [0.006] [0.013] [0.003] [0.061] [0.054] [0.066] 

Homem    -0.016 -0.017 -0.017 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Idade    -0.002 -0.002 -0.002 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.014 0.014 0.014 

    [0.013] [0.013] [0.013] 

Solteiro    0.009** 0.009** 0.009** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

Ens. Médio   0.025 0.025 0.025 
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    [0.015] [0.015] [0.016] 

Cov. imputada   -0.005* -0.005** -0.005** 

    [0.003] [0.003] [0.002] 

R² 0 0 0.001 0.001 0.001 0.002 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 52: Estimação MQO de estupros num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007** 0.003 -0.004 0.011 0.007 -0.001 

 [0.003] [0.003] [0.006] [0.032] [0.032] [0.035] 

Homem    0.024* 0.023* 0.023* 

    [0.013] [0.013] [0.013] 

Idade    -0.001 -0.001 -0.001 

    [0.002] [0.002] [0.002] 

Branco    0.015 0.015 0.015 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Solteiro    -0.01 -0.01 -0.01 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Ens. Médio   0.021 0.021 0.021 

    [0.025] [0.025] [0.025] 

Cov. imputada   -0.011*** -0.011*** -0.012*** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

R² 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 53: Estimação com efeito fixo do município de estupros num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²  0   0 
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   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007*** 0.003 -0.004 0.009 0.005 -0.002 

 [0.002] [0.004] [0.007] [0.035] [0.036] [0.039] 

Homem    0.025 0.025 0.025 

    [0.015] [0.015] [0.015] 

Idade    -0.001 -0.001 -0.001 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.015 0.015 0.015 

    [0.022] [0.022] [0.022] 

Solteiro    -0.008 -0.008 -0.008 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Ens. Médio   0.023 0.023 0.023 

    [0.026] [0.026] [0.026] 

Cov. imputada   -0.009*** -0.009*** -0.009*** 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

R² 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 54: Estimação com efeito fixo do distrito policial de estupros num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007*** 0.003 -0.004 0.006 0.002 -0.005 

 [0.002] [0.004] [0.007] [0.036] [0.036] [0.039] 

Homem    0.025 0.025 0.025 

    [0.016] [0.016] [0.016] 

Idade    -0.001 -0.001 -0.001 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.016 0.016 0.016 

    [0.023] [0.022] [0.022] 

Solteiro    -0.007 -0.007 -0.007 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Ens. Médio   0.024 0.024 0.024 

    [0.027] [0.027] [0.027] 

Cov. imputada   -0.009** -0.009** -0.009** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 55: Estimação MQOde crimes de lesão corporal num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 
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 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.242 0.07 -0.016 

 [0.152] [0.161] [0.234] [0.147] [0.158] [0.232] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.004 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.011] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.049   -0.048 

   [0.050]   [0.050] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305 0.92 1.007 1.18 

 [0.091] [0.081] [0.219] [0.709] [0.793] [0.953] 

Homem    -0.137 -0.132 -0.136 

    [0.191] [0.195] [0.192] 

Idade    -0.012 -0.012 -0.012 

    [0.034] [0.034] [0.035] 

Branco    -0.354 -0.351 -0.354 

    [0.338] [0.335] [0.338] 

Solteiro    -0.252 -0.256 -0.258 

    [0.208] [0.207] [0.207] 

Ens. Médio   0.145 0.145 0.149 

    [0.108] [0.108] [0.106] 

Cov. imputada   -0.318*** -0.319*** -0.317*** 

    [0.098] [0.100] [0.098] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 
 

Tabela 56: Estimação com efeito fixo do município de crimes de lesão corporal num intervalo de 24 

semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.243 0.066 -0.02 

 [0.153] [0.161] [0.234] [0.149] [0.158] [0.233] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.005 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.012] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.049   -0.047 

   [0.050]   [0.051] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305* 1.321* 1.410* 1.581 

 [0.141] [0.080] [0.171] [0.714] [0.799] [0.962] 

Homem    0.154 0.159 0.156 

    [0.375] [0.380] [0.377] 

Idade    -0.041 -0.041 -0.041 

    [0.045] [0.045] [0.046] 

Branco    -0.298 -0.295 -0.298 

    [0.263] [0.259] [0.262] 

Solteiro    -0.316* -0.319* -0.321* 
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    [0.177] [0.178] [0.178] 

Ens. Médio   0.182** 0.183** 0.186** 

    [0.091] [0.091] [0.091] 

Cov. imputada   -0.419*** -0.420*** -0.418*** 

    [0.109] [0.109] [0.109] 

R² 0.074 0.074 0.075 0.077 0.077 0.077 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 57: Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de lesão corporal num intervalo de 24 

semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.243 0.064 -0.022 

 [0.152] [0.161] [0.234] [0.148] [0.158] [0.233] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.005 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.011] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.049   -0.047 

   [0.050]   [0.051] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305* 1.357* 1.446* 1.616 

 [0.141] [0.080] [0.171] [0.746] [0.831] [0.993] 

Homem    0.193 0.199 0.195 

    [0.386] [0.391] [0.388] 

Idade    -0.043 -0.043 -0.043 

    [0.046] [0.046] [0.047] 

Branco    -0.316 -0.313 -0.316 

    [0.276] [0.273] [0.276] 

Solteiro    -0.319* -0.323* -0.325* 

    [0.183] [0.184] [0.184] 

Ens. Médio   0.191** 0.191** 0.195** 

    [0.093] [0.094] [0.094] 

Cov. imputada   -0.471*** -0.473*** -0.470*** 

    [0.136] [0.137] [0.136] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 58: Estimação MQOde crimes de porte de arma de fogo num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.016 0.065 0.069 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.124] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.008 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0.000* 0.000* 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  
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Lei*semana  -0.005   -0.002 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²  0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.013** 0.973** 0.975** 

 [0.053] [0.070] [0.099] [0.430] [0.443] [0.472] 

Homem    -0.025 -0.027 -0.027 

    [0.129] [0.129] [0.129] 

Idade    -0.029* -0.029* -0.029* 

    [0.016] [0.016] [0.016] 

Branco    -0.015 -0.017 -0.017 

    [0.093] [0.093] [0.093] 

Solteiro    -0.055 -0.054 -0.054 

    [0.153] [0.153] [0.153] 

Ens. Médio   0.001 0 0.001 

    [0.129] [0.129] [0.129] 

Cov. imputada   -0.348*** -0.347*** -0.347*** 

    [0.050] [0.050] [0.050] 

R² 0 0 0 0.007 0.007 0.007 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 59:Estimação com efeito fixo do município de crimes de porte de arma de fogo num intervalo de 24 

semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.018 0.06 0.064 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.124] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.007 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.005   -0.001 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²  0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.165*** 1.126*** 1.124** 

 [0.049] [0.073] [0.104] [0.397] [0.408] [0.434] 

Homem    0.016 0.014 0.015 

    [0.131] [0.131] [0.131] 

Idade    -0.032** -0.032** -0.032** 

    [0.014] [0.014] [0.014] 

Branco    -0.097 -0.099 -0.098 

    [0.085] [0.085] [0.085] 

Solteiro    -0.089 -0.088 -0.088 

    [0.149] [0.149] [0.149] 

Ens. Médio   0.021 0.021 0.021 

    [0.121] [0.121] [0.121] 

Cov. imputada   -0.540*** -0.539*** -0.539*** 

    [0.089] [0.089] [0.089] 

R² 0.066 0.066 0.066 0.076 0.076 0.076 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 
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Tabela 60: Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de porte de arma de fogo num intervalo 

de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.019 0.059 0.064 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.123] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.007 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.005   -0.001 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²  0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.198*** 1.159*** 1.157** 

 [0.048] [0.073] [0.103] [0.411] [0.421] [0.446] 

Homem    0.019 0.016 0.017 

    [0.134] [0.134] [0.134] 

Idade    -0.032** -0.032** -0.032** 

    [0.014] [0.014] [0.015] 

Branco    -0.107 -0.108 -0.108 

    [0.089] [0.089] [0.089] 

Solteiro    -0.106 -0.104 -0.104 

    [0.152] [0.153] [0.153] 

Ens. Médio   0.023 0.023 0.023 

    [0.125] [0.125] [0.124] 

Cov. imputada   -0.549*** -0.548*** -0.548*** 

    [0.110] [0.109] [0.110] 

R² 0 0 0 0.01 0.01 0.01 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 61: Estimação MQOde crimes de formação de quadrilha num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.079 -0.163 -0.193 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.088] [0.117] [0.134] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.041*   -0.039* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166** 0.275** 0.076 0.118 0.236 

 [0.067] [0.077] [0.128] [0.475] [0.454] [0.447] 

Homem    -0.377* -0.374* -0.377* 

    [0.193] [0.192] [0.193] 

Idade    0.01 0.01 0.01 

    [0.023] [0.023] [0.023] 
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Branco    0.12 0.122 0.119 

    [0.084] [0.084] [0.084] 

Solteiro    0.173 0.172 0.171 

    [0.107] [0.106] [0.106] 

Ens. Médio   0.047 0.047 0.05 

    [0.143] [0.143] [0.143] 

Cov. imputada   -0.173*** -0.174*** -0.172*** 

    [0.041] [0.042] [0.041] 

R² 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 62: Estimação com efeito fixo do município de crimes de formação de quadrilha num intervalo de 

24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.08 -0.166 -0.195 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.089] [0.118] [0.135] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.041*   -0.038* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166*** 0.275** 0.14 0.183 0.299 

 [0.065] [0.062] [0.108] [0.468] [0.446] [0.437] 

Homem    -0.340* -0.338* -0.341* 

    [0.179] [0.179] [0.179] 

Idade    0.009 0.009 0.009 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Branco    0.084 0.085 0.083 

    [0.084] [0.084] [0.084] 

Solteiro    0.142 0.141 0.14 

    [0.111] [0.110] [0.110] 

Ens. Médio   0.048 0.048 0.051 

    [0.135] [0.135] [0.134] 

Cov. imputada   -0.251*** -0.252*** -0.249*** 

    [0.074] [0.074] [0.074] 

R² 0.046 0.046 0.046 0.049 0.049 0.049 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 63: Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de formação de quadrilha num 

intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.081 -0.166 -0.196 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.089] [0.118] [0.135] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 
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 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.041*   -0.038* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166*** 0.275** 0.158 0.201 0.317 

 [0.065] [0.062] [0.108] [0.478] [0.456] [0.447] 

Homem    -0.344* -0.341* -0.344* 

    [0.183] [0.183] [0.183] 

Idade    0.009 0.009 0.008 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Branco    0.078 0.08 0.077 

    [0.087] [0.087] [0.087] 

Solteiro    0.145 0.143 0.142 

    [0.114] [0.113] [0.113] 

Ens. Médio   0.049 0.049 0.052 

    [0.138] [0.138] [0.137] 

Cov. imputada   -0.273*** -0.274*** -0.271*** 

    [0.092] [0.092] [0.092] 

R² 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.005 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

 

7.3Anexo C: Tabelas completas da estimação de diferenças em diferenças contínuo 

 

Tabela 64: Estimação MQOde crimes de roubo num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.045 0.176 0.26 

 [0.103] [0.153] [0.174] [0.098] [0.149] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.014 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.004] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.027   0.037 

   [0.028]   [0.029] 

Lei*semana²  0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.153* 1.088* 0.946 

 [0.111] [0.114] [0.120] [0.620] [0.630] [0.637] 

Homem    0.729*** 0.725*** 0.728*** 

    [0.193] [0.192] [0.193] 

Idade    -0.025 -0.025 -0.024 

    [0.026] [0.026] [0.026] 

Branco    -0.326** -0.328** -0.326** 

    [0.152] [0.151] [0.151] 

Solteiro    -0.18 -0.177 -0.175 
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    [0.246] [0.247] [0.247] 

Ens. Médio   0.17 0.17 0.167 

    [0.179] [0.179] [0.180] 

Cov. imputada   -1.051*** -1.050*** -1.051*** 

    [0.152] [0.152] [0.153] 

R² 0 0 0 0.026 0.026 0.026 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 65:  Estimação com efeito fixo do município de crimes de roubo num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.042 0.169 0.254 

 [0.103] [0.153] [0.175] [0.098] [0.148] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.014 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.003] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.027   0.038 

   [0.029]   [0.028] 

Lei*semana²  0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.503*** 1.440** 1.294** 

 [0.073] [0.094] [0.132] [0.559] [0.565] [0.572] 

Homem    0.700*** 0.697*** 0.699*** 

    [0.157] [0.156] [0.157] 

Idade    -0.037* -0.037* -0.036* 

    [0.020] [0.020] [0.020] 

Branco    -0.340*** -0.343*** -0.341*** 

    [0.125] [0.125] [0.125] 

Solteiro    -0.179 -0.176 -0.175 

    [0.235] [0.235] [0.235] 

Ens. Médio   0.250* 0.250* 0.247* 

    [0.147] [0.147] [0.147] 

Cov. imputada   -1.275*** -1.274*** -1.276*** 

    [0.135] [0.135] [0.135] 

R² 0.242 0.242 0.243 0.268 0.268 0.268 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 66:  Estimação MQO completacom efeito fixo do distrito policial de crimes de roubo num intervalo 

de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.054 0.206 0.287 0.048 0.181 0.265 

 [0.103] [0.153] [0.174] [0.099] [0.148] [0.169] 

Semana -0.002 -0.016 -0.043* -0.002 -0.015 -0.046* 

 [0.004] [0.011] [0.025] [0.004] [0.011] [0.025] 

Semana² 0 0 -0.001 0 0 -0.002* 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  
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Lei*semana  0.027   0.036 

   [0.028]   [0.028] 

Lei*semana²  0.002   0.002 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.691*** 0.612*** 0.507*** 1.049** 0.982* 0.842 

 [0.057] [0.085] [0.128] [0.518] [0.525] [0.536] 

Homem    0.611*** 0.608*** 0.610*** 

    [0.159] [0.157] [0.158] 

Idade    -0.026 -0.026 -0.025 

    [0.020] [0.020] [0.020] 

Branco    -0.257** -0.260** -0.258** 

    [0.123] [0.123] [0.123] 

Solteiro    0.016 0.018 0.02 

    [0.202] [0.202] [0.202] 

Ens. Médio   0.184 0.184 0.181 

    [0.145] [0.145] [0.144] 

Cov. imputada   -1.002*** -1.001*** -1.003*** 

    [0.135] [0.135] [0.135] 

R² 0 0 0.001 0.018 0.018 0.019 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 67:Estimação MQOde crimes de furto num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.019 -0.003 -0.005 

 [0.126] [0.194] [0.238] [0.124] [0.190] [0.234] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.007 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.035] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.021   -0.012 

   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 1.975*** 1.967*** 1.997*** 

 [0.110] [0.141] [0.228] [0.608] [0.638] [0.698] 

Homem    0.232 0.231 0.231 

    [0.212] [0.211] [0.212] 

Idade    -0.054** -0.054** -0.054** 

    [0.027] [0.027] [0.027] 

Branco    0.255 0.255 0.255 

    [0.235] [0.235] [0.235] 

Solteiro    -0.319 -0.318 -0.318 

    [0.346] [0.345] [0.345] 

Ens. Médio   0.06 0.06 0.061 

    [0.177] [0.177] [0.179] 

Cov. imputada   -0.847*** -0.847*** -0.846*** 

    [0.136] [0.136] [0.136] 

R² 0 0 0 0.015 0.015 0.015 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 
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Tabela 68:  Estimação com efeito fixo do município de crimes de furto num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.024 -0.016 -0.016 

 [0.126] [0.194] [0.239] [0.124] [0.190] [0.234] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.005 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.035] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.021   -0.007 

   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 2.364*** 2.360*** 2.378*** 

 [0.081] [0.116] [0.202] [0.523] [0.543] [0.577] 

Homem    0.401* 0.401* 0.400* 

    [0.235] [0.235] [0.235] 

Idade    -0.067*** -0.067*** -0.067*** 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Branco    0.041 0.041 0.041 

    [0.174] [0.174] [0.174] 

Solteiro    -0.339 -0.338 -0.338 

    [0.326] [0.326] [0.326] 

Ens. Médio   0.043 0.043 0.044 

    [0.120] [0.120] [0.122] 

Cov. imputada   -1.362*** -1.362*** -1.361*** 

    [0.217] [0.217] [0.217] 

R² 0.192 0.192 0.192 0.218 0.218 0.218 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 69:  Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de furto num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.013 0.026 0.022 -0.023 -0.016 -0.016 

 [0.126] [0.194] [0.238] [0.124] [0.190] [0.233] 

Semana 0.003 0 0.008 0.003 0.002 0.005 

 [0.005] [0.012] [0.035] [0.004] [0.012] [0.034] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.021   -0.007 

   [0.036]   [0.035] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.606*** 0.586*** 0.635*** 2.292*** 2.289*** 2.305*** 

 [0.076] [0.113] [0.198] [0.529] [0.549] [0.583] 

Homem    0.448* 0.448* 0.447* 

    [0.247] [0.246] [0.247] 

Idade    -0.065*** -0.065*** -0.065*** 

    [0.019] [0.019] [0.019] 

Branco    0.031 0.031 0.03 
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    [0.179] [0.179] [0.179] 

Solteiro    -0.333 -0.333 -0.333 

    [0.335] [0.335] [0.334] 

Ens. Médio   0.025 0.025 0.026 

    [0.121] [0.121] [0.122] 

Cov. imputada   -1.379*** -1.379*** -1.378*** 

    [0.265] [0.265] [0.265] 

R² 0 0 0 0.027 0.027 0.027 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 70: Estimação MQOde homicídios num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 

 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.036* 0.053** 0.082 -0.13 -0.114 -0.084 

 [0.022] [0.025] [0.053] [0.213] [0.197] [0.178] 

Homem    0.062* 0.063* 0.062* 

    [0.035] [0.035] [0.035] 

Idade    0.007 0.007 0.007 

    [0.008] [0.008] [0.007] 

Branco    -0.028 -0.027 -0.028 

    [0.053] [0.052] [0.053] 

Solteiro    0.001 0.001 0 

    [0.047] [0.047] [0.046] 

Ens. Médio   -0.01 -0.01 -0.009 

    [0.028] [0.028] [0.028] 

Cov. imputada   -0.075*** -0.076*** -0.075*** 

    [0.023] [0.023] [0.023] 

R² 0 0 0 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 71:  Estimação com efeito fixo do município de homicídios num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 

 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  
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  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.036 0.053*** 0.082** -0.114 -0.097 -0.067 

 [0.024] [0.014] [0.041] [0.205] [0.188] [0.166] 

Homem    0.096 0.097 0.096 

    [0.064] [0.065] [0.065] 

Idade    0.005 0.005 0.005 

    [0.006] [0.006] [0.006] 

Branco    -0.029 -0.028 -0.029 

    [0.043] [0.042] [0.043] 

Solteiro    -0.019 -0.02 -0.02 

    [0.040] [0.040] [0.039] 

Ens. Médio   -0.007 -0.007 -0.007 

    [0.022] [0.022] [0.022] 

Cov. imputada   -0.065*** -0.065*** -0.064*** 

    [0.012] [0.012] [0.012] 

R² 0.052 0.052 0.052 0.053 0.053 0.053 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 72:  Estimação com efeito fixo do distrito policial de homicídios num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.008 -0.024 -0.035 0.008 -0.025 -0.036 

 [0.021] [0.036] [0.051] [0.022] [0.036] [0.051] 

Semana -0.001 0.002 0.009 -0.001 0.002 0.009 

 [0.002] [0.003] [0.011] [0.002] [0.003] [0.011] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.01   -0.009 

   [0.012]   [0.012] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.036 0.053*** 0.082** -0.122 -0.106 -0.075 

 [0.023] [0.014] [0.042] [0.209] [0.192] [0.171] 

Homem    0.097 0.098 0.097 

    [0.066] [0.067] [0.067] 

Idade    0.005 0.005 0.005 

    [0.006] [0.006] [0.006] 

Branco    -0.031 -0.03 -0.031 

    [0.045] [0.044] [0.045] 

Solteiro    -0.015 -0.015 -0.016 

    [0.041] [0.041] [0.041] 

Ens. Médio   -0.005 -0.005 -0.004 

    [0.022] [0.023] [0.023] 

Cov. imputada   -0.061*** -0.062*** -0.061*** 

    [0.014] [0.014] [0.014] 

R² 0 0 0 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 
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Tabela 73: Estimação MQO de latrocínios num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.017] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.027 0.022 0.03 

 [0.004] [0.011] [0.002] [0.052] [0.046] [0.058] 

Homem    -0.016 -0.016 -0.017 

    [0.021] [0.022] [0.022] 

Idade    -0.002 -0.002 -0.002 

    [0.002] [0.002] [0.002] 

Branco    0.017 0.017 0.017 

    [0.017] [0.017] [0.017] 

Solteiro    0.016** 0.016** 0.016** 

    [0.007] [0.008] [0.008] 

Ens. Médio   0.023 0.023 0.023 

    [0.014] [0.014] [0.014] 

Cov. imputada   -0.007** -0.007** -0.007** 

    [0.004] [0.003] [0.003] 

R² 0 0 0.001 0.001 0.002 0.002 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 74:  Estimação com efeito fixo do município de latrocínios num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.016] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.039 0.035 0.043 

 [0.006] [0.013] [0.003] [0.059] [0.053] [0.065] 

Homem    -0.016 -0.016 -0.016 

    [0.020] [0.020] [0.021] 

Idade    -0.002 -0.002 -0.002 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.014 0.014 0.013 
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    [0.013] [0.013] [0.012] 

Solteiro    0.010** 0.010** 0.010** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

Ens. Médio   0.025* 0.025* 0.025 

    [0.015] [0.015] [0.015] 

Cov. imputada   -0.006** -0.006** -0.006*** 

    [0.002] [0.002] [0.002] 

R² 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 75:  Estimação MQO com efeito fixo do distrito policial de latrocínios num intervalo de 24 

semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.02 0.029 0.031 0.02 0.029 0.031 

 [0.017] [0.029] [0.033] [0.016] [0.029] [0.032] 

Semana -0.001 -0.001 0 -0.001 -0.001 0 

 [0.001] [0.002] [0.000] [0.000] [0.002] [0.000] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.003   -0.003 

   [0.005]   [0.005] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante -0.004 -0.008 -0.002 0.04 0.036 0.044 

 [0.006] [0.013] [0.003] [0.061] [0.054] [0.066] 

Homem    -0.016 -0.017 -0.017 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Idade    -0.002 -0.002 -0.002 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.014 0.014 0.014 

    [0.013] [0.013] [0.013] 

Solteiro    0.009** 0.009** 0.009** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

Ens. Médio   0.025 0.025 0.025 

    [0.015] [0.015] [0.016] 

Cov. imputada   -0.005* -0.005** -0.005** 

    [0.003] [0.003] [0.002] 

R² 0 0 0.001 0.001 0.001 0.002 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 76: Estimação MQO de estupros num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 
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Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007** 0.003 -0.004 0.011 0.007 -0.001 

 [0.003] [0.003] [0.006] [0.032] [0.032] [0.035] 

Homem    0.024* 0.023* 0.023* 

    [0.013] [0.013] [0.013] 

Idade    -0.001 -0.001 -0.001 

    [0.002] [0.002] [0.002] 

Branco    0.015 0.015 0.015 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Solteiro    -0.01 -0.01 -0.01 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Ens. Médio   0.021 0.021 0.021 

    [0.025] [0.025] [0.025] 

Cov. imputada   -0.011*** -0.011*** -0.012*** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

R² 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 77:  Estimação com efeito fixo do município de estupros num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007*** 0.003 -0.004 0.009 0.005 -0.002 

 [0.002] [0.004] [0.007] [0.035] [0.036] [0.039] 

Homem    0.025 0.025 0.025 

    [0.015] [0.015] [0.015] 

Idade    -0.001 -0.001 -0.001 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.015 0.015 0.015 

    [0.022] [0.022] [0.022] 

Solteiro    -0.008 -0.008 -0.008 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Ens. Médio   0.023 0.023 0.023 

    [0.026] [0.026] [0.026] 

Cov. imputada   -0.009*** -0.009*** -0.009*** 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

R² 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 
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Tabela 78:  Estimação com efeito fixo do distrito policial de estupros num intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.006 0.002 0.006 -0.006 0.002 0.006 

 [0.006] [0.005] [0.006] [0.006] [0.005] [0.007] 

Semana 0.001 0 -0.002 0.001 0 -0.002 

 [0.000] [0.001] [0.002] [0.000] [0.001] [0.002] 

Semana² 0 0 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  0.002   0.002 

   [0.002]   [0.002] 

Lei*semana²  0   0 

   [0.000]   [0.000] 

Constante 0.007*** 0.003 -0.004 0.006 0.002 -0.005 

 [0.002] [0.004] [0.007] [0.036] [0.036] [0.039] 

Homem    0.025 0.025 0.025 

    [0.016] [0.016] [0.016] 

Idade    -0.001 -0.001 -0.001 

    [0.003] [0.003] [0.003] 

Branco    0.016 0.016 0.016 

    [0.023] [0.022] [0.022] 

Solteiro    -0.007 -0.007 -0.007 

    [0.018] [0.018] [0.018] 

Ens. Médio   0.024 0.024 0.024 

    [0.027] [0.027] [0.027] 

Cov. imputada   -0.009** -0.009** -0.009** 

    [0.004] [0.004] [0.004] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 79: Estimação MQO de crimes de lesão corporal num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.242 0.07 -0.016 

 [0.152] [0.161] [0.234] [0.147] [0.158] [0.232] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.004 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.011] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.049   -0.048 

   [0.050]   [0.050] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305 0.92 1.007 1.18 

 [0.091] [0.081] [0.219] [0.709] [0.793] [0.953] 

Homem    -0.137 -0.132 -0.136 

    [0.191] [0.195] [0.192] 

Idade    -0.012 -0.012 -0.012 

    [0.034] [0.034] [0.035] 
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Branco    -0.354 -0.351 -0.354 

    [0.338] [0.335] [0.338] 

Solteiro    -0.252 -0.256 -0.258 

    [0.208] [0.207] [0.207] 

Ens. Médio   0.145 0.145 0.149 

    [0.108] [0.108] [0.106] 

Cov. imputada   -0.318*** -0.319*** -0.317*** 

    [0.098] [0.100] [0.098] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 80:  Estimaçãocom efeito fixo do município de crimes de lesão corporal num intervalo de 24 

semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.243 0.066 -0.02 

 [0.153] [0.161] [0.234] [0.149] [0.158] [0.233] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.005 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.012] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 

 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.049   -0.047 

   [0.050]   [0.051] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305* 1.321* 1.410* 1.581 

 [0.141] [0.080] [0.171] [0.714] [0.799] [0.962] 

Homem    0.154 0.159 0.156 

    [0.375] [0.380] [0.377] 

Idade    -0.041 -0.041 -0.041 

    [0.045] [0.045] [0.046] 

Branco    -0.298 -0.295 -0.298 

    [0.263] [0.259] [0.262] 

Solteiro    -0.316* -0.319* -0.321* 

    [0.177] [0.178] [0.178] 

Ens. Médio   0.182** 0.183** 0.186** 

    [0.091] [0.091] [0.091] 

Cov. imputada   -0.419*** -0.420*** -0.418*** 

    [0.109] [0.109] [0.109] 

R² 0.074 0.074 0.075 0.077 0.077 0.077 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 81: Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de lesão corporal num intervalo de 24 

semanas 

 Estimação MQOcom efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei 0.257* 0.086 0.001 0.243 0.064 -0.022 

 [0.152] [0.161] [0.234] [0.148] [0.158] [0.233] 

Semana -0.012 0.004 0.042 -0.012 0.005 0.043 

 [0.009] [0.012] [0.051] [0.009] [0.011] [0.051] 

Semana² 0 0 0.002 0 0 0.002 
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 [0.000] [0.000] [0.003] [0.000] [0.000] [0.003] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.049   -0.047 

   [0.050]   [0.051] 

Lei*semana²  -0.002   -0.002 

   [0.003]   [0.003] 

Constante 0.059 0.149* 0.305* 1.357* 1.446* 1.616 

 [0.141] [0.080] [0.171] [0.746] [0.831] [0.993] 

Homem    0.193 0.199 0.195 

    [0.386] [0.391] [0.388] 

Idade    -0.043 -0.043 -0.043 

    [0.046] [0.046] [0.047] 

Branco    -0.316 -0.313 -0.316 

    [0.276] [0.273] [0.276] 

Solteiro    -0.319* -0.323* -0.325* 

    [0.183] [0.184] [0.184] 

Ens. Médio   0.191** 0.191** 0.195** 

    [0.093] [0.094] [0.094] 

Cov. imputada   -0.471*** -0.473*** -0.470*** 

    [0.136] [0.137] [0.136] 

R² 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 82: Estimação MQO de crimes de porte de arma de fogo num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.016 0.065 0.069 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.124] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.008 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0.000* 0.000* 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.005   -0.002 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²  0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.013** 0.973** 0.975** 

 [0.053] [0.070] [0.099] [0.430] [0.443] [0.472] 

Homem    -0.025 -0.027 -0.027 

    [0.129] [0.129] [0.129] 

Idade    -0.029* -0.029* -0.029* 

    [0.016] [0.016] [0.016] 

Branco    -0.015 -0.017 -0.017 

    [0.093] [0.093] [0.093] 

Solteiro    -0.055 -0.054 -0.054 

    [0.153] [0.153] [0.153] 

Ens. Médio   0.001 0 0.001 

    [0.129] [0.129] [0.129] 

Cov. imputada   -0.348*** -0.347*** -0.347*** 

    [0.050] [0.050] [0.050] 

R² 0 0 0 0.007 0.007 0.007 
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Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 83:  Estimação com efeito fixo do município de crimes de porte de arma de fogo num intervalo de 

24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.018 0.06 0.064 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.124] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.007 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.005   -0.001 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²  0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.165*** 1.126*** 1.124** 

 [0.049] [0.073] [0.104] [0.397] [0.408] [0.434] 

Homem    0.016 0.014 0.015 

    [0.131] [0.131] [0.131] 

Idade    -0.032** -0.032** -0.032** 

    [0.014] [0.014] [0.014] 

Branco    -0.097 -0.099 -0.098 

    [0.085] [0.085] [0.085] 

Solteiro    -0.089 -0.088 -0.088 

    [0.149] [0.149] [0.149] 

Ens. Médio   0.021 0.021 0.021 

    [0.121] [0.121] [0.121] 

Cov. imputada   -0.540*** -0.539*** -0.539*** 

    [0.089] [0.089] [0.089] 

R² 0.066 0.066 0.066 0.076 0.076 0.076 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 84:  Estimaçãocom efeito fixo do distrito policial de crimes de porte de arma de fogo num intervalo 

de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.011 0.076 0.079 -0.019 0.059 0.064 

 [0.074] [0.112] [0.125] [0.073] [0.111] [0.123] 

Semana 0 -0.008 -0.009 0 -0.007 -0.01 

 [0.003] [0.008] [0.017] [0.003] [0.008] [0.017] 

Semana² 0.000* 0.000* 0 0 0 0 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.005   -0.001 

   [0.018]   [0.018] 

Lei*semana²  0.001   0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.215*** 0.170** 0.180* 1.198*** 1.159*** 1.157** 

 [0.048] [0.073] [0.103] [0.411] [0.421] [0.446] 
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Homem    0.019 0.016 0.017 

    [0.134] [0.134] [0.134] 

Idade    -0.032** -0.032** -0.032** 

    [0.014] [0.014] [0.015] 

Branco    -0.107 -0.108 -0.108 

    [0.089] [0.089] [0.089] 

Solteiro    -0.106 -0.104 -0.104 

    [0.152] [0.153] [0.153] 

Ens. Médio   0.023 0.023 0.023 

    [0.125] [0.125] [0.124] 

Cov. imputada   -0.549*** -0.548*** -0.548*** 

    [0.110] [0.109] [0.110] 

R² 0 0 0 0.01 0.01 0.01 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 85: Estimação MQO de crimes de formação de quadrilha num intervalo de 24 semanas 

Estimação MQO 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.079 -0.163 -0.193 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.088] [0.117] [0.134] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.041*   -0.039* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166** 0.275** 0.076 0.118 0.236 

 [0.067] [0.077] [0.128] [0.475] [0.454] [0.447] 

Homem    -0.377* -0.374* -0.377* 

    [0.193] [0.192] [0.193] 

Idade    0.01 0.01 0.01 

    [0.023] [0.023] [0.023] 

Branco    0.12 0.122 0.119 

    [0.084] [0.084] [0.084] 

Solteiro    0.173 0.172 0.171 

    [0.107] [0.106] [0.106] 

Ens. Médio   0.047 0.047 0.05 

    [0.143] [0.143] [0.143] 

Cov. imputada   -0.173*** -0.174*** -0.172*** 

    [0.041] [0.042] [0.041] 

R² 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 

Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 86:  Estimação com efeito fixo do município de crimes de formação de quadrilha num intervalo de 

24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do município 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.08 -0.166 -0.195 
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 [0.087] [0.117] [0.135] [0.089] [0.118] [0.135] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.041*   -0.038* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166*** 0.275** 0.14 0.183 0.299 

 [0.065] [0.062] [0.108] [0.468] [0.446] [0.437] 

Homem    -0.340* -0.338* -0.341* 

    [0.179] [0.179] [0.179] 

Idade    0.009 0.009 0.009 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Branco    0.084 0.085 0.083 

    [0.084] [0.084] [0.084] 

Solteiro    0.142 0.141 0.14 

    [0.111] [0.110] [0.110] 

Ens. Médio   0.048 0.048 0.051 

    [0.135] [0.135] [0.134] 

Cov. imputada   -0.251*** -0.252*** -0.249*** 

    [0.074] [0.074] [0.074] 

R² 0.046 0.046 0.046 0.049 0.049 0.049 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

Tabela 87: Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de formação de quadrilha num 

intervalo de 24 semanas 

 Estimação com efeito fixo do distrito policial 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.079 -0.161 -0.192 -0.081 -0.166 -0.196 

 [0.087] [0.117] [0.135] [0.089] [0.118] [0.135] 

Semana -0.002 0.006 0.031 -0.002 0.006 0.03 

 [0.004] [0.007] [0.022] [0.004] [0.007] [0.022] 

Semana² 0 0 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.041*   -0.038* 

   [0.023]   [0.021] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.123* 0.166*** 0.275** 0.158 0.201 0.317 

 [0.065] [0.062] [0.108] [0.478] [0.456] [0.447] 

Homem    -0.344* -0.341* -0.344* 

    [0.183] [0.183] [0.183] 

Idade    0.009 0.009 0.008 

    [0.021] [0.021] [0.021] 

Branco    0.078 0.08 0.077 

    [0.087] [0.087] [0.087] 

Solteiro    0.145 0.143 0.142 

    [0.114] [0.113] [0.113] 

Ens. Médio   0.049 0.049 0.052 
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    [0.138] [0.138] [0.137] 

Cov. imputada   -0.273*** -0.274*** -0.271*** 

    [0.092] [0.092] [0.092] 

R² 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.005 

Nota: Erro-padrão entre colchetes. Significância:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Nº de observações: 11662. 
Covariadas imputadas é uma dummy indicando se os controles foram imputados. 

 

 

7.4Anexo D: Estimação eliminando outliers 

 

 

Tabela 88:Estimação MQO de crimes de drogas num intervalo de 24 semanas, excluindo outliers 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.036 -0.113 -0.127 -0.037 -0.117 -0.13 

 [0.063] [0.087] [0.104] [0.062] [0.085] [0.100] 

Semana 0.001 0.008 0.018 0.001 0.008 0.016 

 [0.002] [0.006] [0.017] [0.002] [0.006] [0.016] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.001 0.000* 0.000* 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.012   -0.007 

   [0.020]   [0.020] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.371*** 0.411*** 0.446*** 1.732*** 1.773*** 1.798*** 

 [0.061] [0.072] [0.095] [0.428] [0.428] [0.421] 

Homem    -0.469*** -0.467** -0.468** 

    [0.181] [0.181] [0.181] 

Idade    -0.053*** -0.052*** -0.053*** 

    [0.016] [0.016] [0.016] 

Branco    -0.026 -0.024 -0.025 

    [0.096] [0.096] [0.096] 

Solteiro    0.427*** 0.425*** 0.425*** 

    [0.116] [0.116] [0.116] 

Ens. Médio   -0.177** -0.177** -0.177** 

    [0.086] [0.086] [0.086] 

Cov. imputada   -0.550*** -0.551*** -0.550*** 

    [0.084] [0.084] [0.084] 

R² 0 0 0 0.017 0.017 0.017 

Nota: São considerados outliers distritos policias com total de ocorrências por 100 mil habitantes superior a 50 

em uma semana. Foram excluídas 5 observações. 
Nº de observações:11657 

 
Tabela 89:  Estimação com efeito fixo do município de crimes de drogas num intervalo de 24 semanas, 

excluindo outliers 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.035 -0.114 -0.129 -0.04 -0.126 -0.139 

 [0.063] [0.088] [0.104] [0.061] [0.084] [0.100] 

Semana 0.001 0.009 0.018 0.001 0.009 0.015 

 [0.002] [0.006] [0.017] [0.002] [0.006] [0.016] 
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Semana² 0.000** 0.000** 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.011   -0.005 

   [0.020]   [0.020] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.371*** 0.412*** 0.445*** 1.986*** 2.029*** 2.050*** 

 [0.040] [0.052] [0.084] [0.424] [0.427] [0.434] 

Homem    -0.408*** -0.406*** -0.407*** 

    [0.145] [0.146] [0.146] 

Idade    -0.058*** -0.058*** -0.059*** 

    [0.016] [0.016] [0.016] 

Branco    -0.114 -0.112 -0.113 

    [0.106] [0.105] [0.105] 

Solteiro    0.329*** 0.328*** 0.327*** 

    [0.087] [0.088] [0.088] 

Ens. Médio   -0.113* -0.113* -0.112* 

    [0.067] [0.067] [0.067] 

Cov. imputada   -0.747*** -0.748*** -0.748*** 

    [0.100] [0.100] [0.100] 

R² 0.172 0.172 0.172 0.192 0.192 0.192 

Nota: São considerados outliers distritos policias com total de ocorrências por 100 mil habitantes superior a 50 
em uma semana. Foram excluídas 5 observações. 

Nº de observações:11657 

 
Tabela 90:  Estimação com efeito fixo do distrito policial de crimes de drogas num intervalo de 24 

semanas, excluindo outliers 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Lei -0.035 -0.114 -0.129 -0.041 -0.126 -0.138 

 [0.063] [0.088] [0.104] [0.060] [0.084] [0.100] 

Semana 0.001 0.009 0.018 0.001 0.009 0.015 

 [0.002] [0.006] [0.017] [0.002] [0.006] [0.016] 

Semana² 0.000** 0.000** 0.001 0 0 0.001 

 [0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] 

Semana³  0   0  

  [0.000]   [0.000]  

Lei*semana  -0.011   -0.005 

   [0.020]   [0.020] 

Lei*semana²  -0.001   -0.001 

   [0.001]   [0.001] 

Constante 0.371*** 0.412*** 0.445*** 1.996*** 2.038*** 2.060*** 

 [0.038] [0.048] [0.083] [0.440] [0.443] [0.448] 

Homem    -0.422*** -0.419*** -0.420*** 

    [0.147] [0.147] [0.147] 

Idade    -0.058*** -0.058*** -0.058*** 

    [0.016] [0.016] [0.016] 

Branco    -0.129 -0.127 -0.128 

    [0.110] [0.110] [0.110] 

Solteiro    0.314*** 0.312*** 0.312*** 

    [0.089] [0.089] [0.089] 

Ens. Médio   -0.121* -0.121* -0.121* 

    [0.068] [0.068] [0.068] 

Cov. imputada   -0.725*** -0.726*** -0.725*** 

    [0.119] [0.119] [0.119] 

R² 0 0 0 0.019 0.019 0.019 
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Nota: São considerados outliers distritos policias com total de ocorrências por 100 mil habitantes superior a 50 

em uma semana. Foram excluídas 5 observações. 

Nº de observações:11657 


