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RESUMO 

 

O processo decisório de um criminoso pode se basear na lógica de mercado, por isso, 

podemos utilizar alguns métodos de economia para uma análise mais rica e 

contributiva da interseção entre deontologia jurídica e o racionalismo. Com base nessa 

visão, esta dissertação utiliza dados do Brasil como método de investigação cientifica, 

principalmente da Polícia Federal sobre o crime de uso e tráfico de entorpecentes. A 

principal conclusão sobre dados reforça uma das conclusões teóricas de Gary Becker 

(1968) - o criminoso é mais sensível à probabilidade de ser capturado do que à pena 

prevista. Adicionalmente, chegou-se à outra importante conclusão baseada na 

Economia Comportamental, que enxerga a possibilidade de falha do utilitarismo 

racional, mostrando que há novos caminhos a percorrer na Análise Econômica do 

Crime, principalmente ante a arquitetura decisória que nos submetemos, tema sobre 

o qual o Poder Público precisa ser plenamente consciente para buscar de fato um 

modelo pragmático e mais eficiente de Segurança Pública – que deve enxergar a 

individualidade e subjetividade do homem. 

   

 

Palavras-chave: Análise Econômica do Crime. Gary Becker. Tráfico e Uso de 

entorpecente. Economia Comportamental.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

A criminal's decision-making process can be based on market logic, so we can use 

some economics methods for a richer and more contributory analysis of the 

intersection between deontology in law and rationalism. Based on this view, this 

dissertation uses data from Brazil as a method of scientific investigation, mainly from 

the Federal Police on the crime of drug use and trafficking. The main conclusion about 

the data reinforces one of the theoretical conclusions of Gary Becker (1968) - the 

criminal is more sensitive to the probability of being captured than to the foreseen 

penalty. Additionally, another important conclusion was reached, based on Behavioral 

Economics, which sees the possibility of failure of rational utilitarianism, showing that 

there are new paths to be taken in the Economic Analysis of Crime, especially in light 

of the decision-making architecture that we are influenced , theme on which the Public 

Administration needs to be fully aware to actually seek a pragmatic and more efficient 

model of Public Security – which must see the individuality and subjectivity of human 

being 

Keywords: Economic Analysis of Crime. Gary Becker. Drug trafficking and use. 

Behavioral Economics.  
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1. INTRODUÇÃO: DO CRIME À ECONOMIA 

 

Viver em sociedade pressupõe a obediência de regras, fazer ou deixar de fazer 

certas condutas, erigidas pelos representantes do povo, através de leis, visando ao 

bem-comum. 

Contudo a obediência à lei não é tida como garantida. E o ordenamento jurídico 

conta com um sistema para aplicação de repressão e tentativa de reestabelecer o 

status quo. 

Neste esteio, há ainda certas condutas que são tão lesivas que ganham uma 

proteção especial, através de uma maior punição ao ofensor - através do 

enclausuramento e cerceamento da liberdade de ir e vir do ofensor, por um processo 

especial de aplicação desta punição, com a esperança de que a previsão de mais uma 

pena, fora a patrimonial, possa admoestar futuros violadores. 

Essas condutas são classificadas como crimes, as quais contam com uma 

previsão de punição de prisão caso sejam violadas – e por esta sanção ser tão grave, 

contempla um regramento específico. 

Destarte, a definição de crime é artificial, ou seja, não tem qualquer vínculo com 

fenômenos naturais, delineado apenas por uma operação axiológica, num dado 

momento de tempo e espaço soberano – portanto é impossível classificar uma ação 

ou omissão, ontologicamente, como criminosa.  

Neste sentido Michel Foucault sublinha (1987, p. 87): “É verdade que é a 

sociedade que define, em função de seus interesses próprios, o que deve ser 

considerado como crime: este, portanto, não é natural”. 

A concepção formal do delito é a conduta proibida por lei, sob ameaça de 

aplicação de pena caso a realize, numa comunhão legislativa do feito. 

O conjunto deste regramento é o Direito (processual) penal, que é composto 

por um corpo de normas jurídicas destinado ao combate destes comportamentos 

eleitos como lesivos, garantindo a defesa da sociedade, onde muito recursos públicos 

e privados são usados para prevenção e repressão. 
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A previsão é necessária porque o homem é um ser gregário e atavicamente 

busca pela satisfação de suas necessidades ou desejos e, desde sua origem, 

desobedeceu às regras de coexistência, prejudicando os semelhantes e a seu grupo, 

tornando necessária a execução de uma punição. 

Conforme Caderno de Temas Especiais de Criminologia da Academia Nacional 

de Policia, na Grécia Antiga, a punição mantinha sua conotação sagrada e ilustrava 

forte tendência purgatória e intimidativa. Inicialmente preponderava a vingança de 

sangue, que depois caminhou ao famigerado talião (onde se inflige a uma pessoa o 

mesmo dano que tenha causado ao outro, conhecido pela máxima “olho por olho, 

dente por dente” e à composição (onde as partes chegam a um acordo sobre a 

recomposição/indenização do dano).  

No decorrer da história romana passou-se ao caráter sagrado da pena 

(vingança pública) e na República, com a separação entre o Estado e o culto, 

prevalecendo o talião e a composição – inclusive existia a possibilidade de se entregar 

um escravo, se a vítima concordasse, para sofrer a pena.  

A pena era até então intimidação, dor e vingança, o que terminou contrariando 

muitos pensadores, e ainda acendeu o clima, para  a obra Dos delitos e das penas 

(BECCARIA, 1784), incluindo-se ao pensamento da chamada Escola Clássica do 

século XVII. 

Avesso à pena de morte e às penas cruéis, Beccaria (1784) erigiu o princípio 

da proporcionalidade da pena à infração cometida, dando mais importância ao dano 

à sociedade que o crime.  

A remodelação humanitária foi um marco para o Direito Penal, até porque se 

opôs ao arbítrio dos “juízes”, erigindo que somente leis poderiam determinar penas. 

Beccaria (1784) foi contra a tortura como método de investigação criminal e cravou o 

princípio da responsabilidade subjetiva, buscando evitar que se passe da pessoa do 

infrator. Além do mais sustentou que a pena deveria regenerar o criminoso, tornando-

o socialmente útil.  
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Processo de modernização do direito penal teve início com o Iluminismo, a 

partir das contribuições de Bentham (1979), Voltaire (1878), Beccaria (2002) e 

Montesquieu (1973). 

Volvendo à doutrina da Europa, registra-se, a partir do Iluminismo, o predomínio 

de duas teorias antagônicas sobre a pena: teoria da retribuição (absoluta) e teoria da 

prevenção (relativa). 

A primeira chamada de absoluta, pugnava que a pena tinha finalidade 

estritamente retributiva, focada no castigo do criminoso. E o alicerce da pena era a 

justiça e a necessidade moral, não interessando sua utilidade.  

A segunda, tido como relativa, percebia que a pena deveria não ser um fim em 

si mesma, mas encerrar uma utilidade, envolvendo a prevenção geral e especial do 

crime. 

Mas por que o ser humano comete crime sabendo que haverá uma sanção? 

As teorias determinantes de um crime se diferenciam muito quanto as variáveis 

criminológicas, por exemplo: antropomórficas (teoria lombrosiana); ambientais (teoria 

ecológica); educação familiar e até desencanto com as metas sociais (teoria da 

anomia). 

Edwin Sutherland1 (1883-1950), um dos criminalistas mais influentes do século 

XX, desenvolveu a definição de associação diferencial, uma teoria geral do crime e da 

delinquência que procura explicar como os delinquentes aprendem as motivações e 

os conhecimentos técnicos para a atividade criminosa. No seu livro ‘Princípios de 

Criminologia”, Sutherland erige: “...Em geral, são tantas as variáveis associadas com 

o crime, que a associação estatística de uma delas com o crime não justifica 

absolutamente a conclusão de que constitui a causa primária do crime.” 

(SUTHERLAND, 1949, p.111) 

Na mesma perspectiva o criminologista Orlando Soares fala sobre variáveis 

criminógenas:  

                                                           
1 Sutherland ganhou seu Ph.D. em sociologia pela Universidade de Chicago em 1913. 
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“Considera-se fator aquilo que pelas suas características ou condições, 

contribui ou concorre para um resultado, isto é, torna viável o efeito, servindo-

se de nexo, entre este e a causa, relacionando-os naturalmente. Mas, assim 

como em Matemática, um só fator não dá produto, o caráter criminoso não 

resulta de um só fator” (SOARES, 1986, p. 46) 

Assim, independentemente da teoria na qual se apoiará, uma sociedade deve 

se perguntar qual conduta deve ser tratada como crime e uma vez definida, deve 

seguir em seu raciocínio perquirindo: 

- Quanto de punição e quanto de recurso deve ser usado para garantir o 

cumprimento (enforcement) da lei – pois a punição não pode ser desproporcional e há 

outros gastos tão necessários quanto que o Estado deve fazer, como em áreas da 

Saúde e Educação. 

- O que deve determinar a quantidade e tipos de recursos ou punições para 

garantir a lei? 2 

Seguindo a lição de Hans Kelsen, com sua obra Teoria Pura do Direito, famoso 

jurista e filósofo austríaco, definia o Direito como a ciência do dever ser, ou seja, 

aquela que estuda os modais deônticos (é proibido, é permitido, é obrigatório) 

(KELSEN, 1953).  

Observamos então, que o Direito não se ocupa dos fenômenos relacionados 

com o cálculo, obtenção, utilização e limitação dos recursos necessários ao bem-estar 

– tal atividade é competência da Economia. 

Contudo, como já dizia o economista Gary Becker, esta seara é negligenciada 

pela maioria dos economistas. 

A repressão e prevenção ao crime envolvem uma quantia significativa de 

recursos, o qual se tornou uma atividade (ou indústria) economicamente importante, 

mas reputamos que a Economia deve produzir mais estudos sobre este tema para 

fincar um modelo mais lógico, homogêneo e equilibrado dentro do Direito Penal 

(mínimo) e do Orçamento Público (frente todas as metas dos programas públicos) 

                                                           
2 Em outras palavras - qual a proporção de utilitarismo e vingança deve ser usada. 
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trazendo os princípios e métodos seculares que emprega na microeconomia e teoria 

da escolha. 

Com isto o administrador público pode sair do velho chavão de incremento da 

segurança pública: MAIS pessoas, viaturas e armas igual (=) a MAIS prisões e igual 

(=) a MENOS crimes. 

Utilizando a teoria da escolha (racional) Becker assume que um ofensor comete 

um crime porque a utilidade esperada excede seu tempo e recursos em outras 

atividades. Para Becker o criminoso comete crime porque suas preferências e custos 

são diferentes das outras pessoas 

Becker, com seu artigo Crime and Punishment: An Economic Approach, de 

1968 observou que, apesar de muitas doutrinas – independentemente da eleita, se 

todas as variáveis se mantiverem constantes, um aumento da probabilidade de 

condenação (𝒑) OU punição (𝑓) diminui o número de ofensas (O) que se cometeria.3  

 

Em termos de uma função de ocorrências (𝑂) do agente “𝑖”: 

 

𝑂𝑖 = 𝑂𝑖(𝑝𝑖, 𝑓𝑖, 𝑢𝑖)          

 (1) 

 

 

Becker (1968) inclui uma outra varável “u”, que seria reunião de todas as outras 

influências como renda de atividade legal e ilegal; frequência e incômodo da prisão 

para o agente. 

 Becker (1968) parte então do pressuposto que o ser humano é sensível 

a possibilidade de ser preso e da quantidade de punição prevista para a conduta 

criminosa que deseje praticar – até porque se não for creio estar beirando a 

inimputabilidade - ou o que os economistas chamariam de agente “irracional”.4 

Baseado na visão utilitarista e comportamento racional, Becker propôs, 

portanto, uma função relacionando o número de ofensas às probabilidades de 

                                                           
3 Ressalta-se que no Brasil legislativamente temos a preferência de política criminal de aumentar a punição. 
4 Não se discute o quanto, mas apenas que é sensível. 



15 
 

condenação e a punição, além de outras variáveis como renda de atividade legal e 

ilegal; frequência e incômodo da prisão e a “vontade” de cometer crime, cristalizando 

uma Teoria Criminológica de Análise Econômica – que vem explorar o porquê de se 

cometer o crime, de uma forma geral, não se ocupando de espécies de crime, 

podendo interpretar os diversos tipos, desde crimes patrimoniais à crimes contra a 

vida ou saúde pública, não só os crimes econômicos como crime contra a 

concorrência ou crime contra o sistema financeiro. 

Na próxima seção será analisada a teoria proposta por Gary Becker de modo 

a testar algumas de suas conclusões e verificar se há alguma contribuição 

complementar a se fazer com base em estudos mais recentes da Ciência Econômica.  

 

2. TEORIA CRIMINOLÓGICA DA ANÁLISE ECONÔMICA, PELA TEORIA DA 
ESCOLHA RACIONAL 

 

O modelo proposto por Gary Becker busca combater o crime de uma maneira 

ótima e incorpora uma relação comportamental através de custos e níveis de algumas 

variáveis. 

O modelo propõe algumas relações, que se passa a erigir: 

 

2.1 SOBRE O DANO 

 

O aumento do nível da atividade criminosa (𝑂) impacta no aumento do dano 

(𝐻), na seguinte relação para a atividade “𝑖”5: 

 

𝐻𝑖 =  𝐻𝑖(𝑂𝑖) , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐻𝑖
′ > 0        (2) 

 

No mesmo sentido, o ganho para o criminoso (G) aumenta com número de ofensas, 

na seguinte relação:𝐺𝑖 =  𝐺𝑖 (𝑂)    , 𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐺𝑖
′ > 0     (3) 

                                                           
5 Caso não aumente deve ser reconsiderada a classificação da atividade como criminosa. 
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Portanto o custo líquido ou DANO (D) para sociedade é a diferença entre o 

prejuízo para todos e o ganho do criminoso, na seguinte relação: 

 

𝐷(𝑂)  =  𝐻(𝑂) –  𝐺(𝑂)        (4) 

 

Com isso acreditamos que Becker dá um peso igual à utilidade do criminoso e 

à utilidade do restante da sociedade e frisa-se que os custos do crime não são iguais 

aos danos para a sociedade. 

  

2.2 SOBRE O CUSTO DA APREENSÃO E CONDENAÇÃO 

 

Quanto mais se gasta em efetivo policial e equipamentos especializados, mais 

fácil é descobrir criminosos e condenar ofensores. 

 

Pode-se então postular uma relação entre ATIVIDADE (𝐴) policial/jurisdicional 

e vários inputs como: recursos humanos (Manpower, 𝑚), material (resources, 𝑟) e 

capital (𝑐): 

 

𝐴 =  𝑣(𝑚, 𝑟, 𝑐) ,           (5) 

Onde ´ 𝑣 ´ é uma função de produção que resume o estado da arte, o know-

how - onde já inicia-se a enxergar a visão de que o investimento nessa função pode 

ser muito vantajoso para a sociedade (e que não implica necessariamente em 

encarceramento, mas sim em esclarecimento dos fatos ilícitos). 

 

Assim, quanto maior a ATIVIDADE maior será o CUSTO: 

 

𝐶 =  𝐶(𝐴), 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐶´ > 0             (6) 

 

Seria mais barato atingir qualquer nível de Atividade, quanto mais barato forem 

os inputs (como salários) e maior desenvolvido o estado da arte (𝑣). 
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Uma aproximação empírica da função Atividade é medida pelo número de 

ofensas que forem elucidadas e apenadas: 

 

𝐴 ≅  𝑝𝑂 ,         (7) 

 

Onde 𝑝: razão das ofensas elucidadas (com pronunciamento judicial) e o número de 

todas as ofensas (probabilidade de uma ofensa levar a condenação). 

 

Aqui cabe erigir um fato importante – nem todas as ofensas cometidas são 

reportadas às autoridades – por diversas causas, como aceitação dos prejuízos de 

alguns crimes menores ou vergonha de reportá-las como em alguns casos de 

estelionatos ou crimes sexuais. Assim a Atividade é medida sobre o que é reportado, 

e não sobre o que de fato acontece (tal fenômeno é conhecido como Cifra Negra – 

pois ninguém sabe o número exato de infrações)  

 

Assim se 𝑝 >  0 um aumento da probabilidade ou o aumento geral de ofensas 

aumentaria a ATIVIDADE e, portanto, os custos de combatê-las.  

 

Importante sublinhar essa correlação, pois o nível de atividade é intimamente 

ligada com sua atividade de repressão, sendo reciprocamente afetadas. 

 

 

 

2.3  SOBRE A UTILIDADE ESPERADA DO CRIME 

  

Segundo Becker a utilidade esperada (𝑈) de se cometer um crime seria 

definida como a soma da renda esperada do crime (𝑌) e da renda esperada 

descontada a punição (𝑓): 

 

Em termos gerais: se 𝑈 = 𝛼𝑋, com 𝛼 constante e maior do que zero. A utilidade 

esperada do crime é: 
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𝑈𝑒 = 𝑝𝛼(𝑌 − 𝑓) + (1 − 𝑝)𝛼𝑌         (8) 

onde 𝑝 é a probabilidade de punição, dada pela razão das ofensas elucidadas, como 

apresentado anteriormente. 

 

E, portanto: 

 

𝜕𝑈

𝑑𝑝
= 𝛼(𝑌 − 𝑓) − 𝛼𝑌 = −𝛼𝑓,        (9.1) 

𝜕𝑈

𝑑𝑓
= −𝑝𝛼            (9.2) 

 

Logo, o aumento de 𝑝 é mais efetivo em reduzir a utilidade esperada do que o 

aumento de 𝑓 se e somente se: 𝛼𝑓 > 𝛼𝑝 ou 𝑓 > 𝑝   e como 0<p<1, é plausível assumir 

que f>p 

 

A função em questão apresenta a taxa de variação da utilidade em termos de 

três variáveis: 

 

i. p: probabilidade de captura; 

ii. Y: renda; 

iii. f: punição; 

 

A extensão da abordagem de Becker, na qual a utilidade marginal seria uma 

medida de sensibilidade da prática criminosa em termos da renda e punição 

esperadas, permite observar que a variação da utilidade do criminoso pela sua 

punição não é influenciada pela renda do criminoso e, por isso, o agente não seria 

muito sensível a tal alteração de variação – ao contrário da variação da utilidade pela 

sua probabilidade de captura. 

 

Nesse contexto, de acordo com a microeconomia clássica, a medida de 

impacto e efeito que a alteração de uma variável exerce sobre outra (em condições 

ceteris paribus) é dada pela elasticidade, pode-se inferir que a utilidade do criminoso 

é mais elástica em relação à probabilidade de captura do que à renda e, assim, ainda 

é possível que a sensibilidade à renda seja inelástica.  
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Consoante aos fundamentos de economia, a observação dos resultados 

empíricos da utilidade de criminosos remete, previamente à utilização do conceito de 

marginalidade, o tradeoff presente no processo de tomada de decisão do agente 

econômico.  

Assim, não obstante pela dualidade de escolhas possíveis, se fundamentado 

na economia Teoria Moderna de Finanças, as premissas do criminoso, agente 

econômico, devem seguir os parâmetros de racionalidade estrita  

 

Destarte a abordagem e fundamentação em questão, depreende-se do 

presente estudo que a utilidade do criminoso encontra nos resultados de sua 

parametrização variáveis com grau de explicação suficiente para serem considerados 

significativos. 

 

Demonstra-se também que, um aumento da probabilidade de condenação com 

uma diminuição de punição, poderiam manter os indicies equivalentes. 

 

2.4 SOBRE OS CUSTOS SOCIAIS DAS PUNIÇÕES 

 

Imperioso trazer à baila o custo das punições - que pode ser comparado 

convertendo ao seu equivalente monetário - medido diretamente quando se trata de 

multas, ou quando se trata de prisão, um desconto da renda perdida mais o valor da 

restrição, cujo valor seria diferente para cada pessoa e para cada caso. 

As punições podem afetar não só os ofensores, mas outros membros da 

sociedade, excedendo, portanto, a pessoa do criminoso. 

Temos então uma relação entre Custo Social e punição, traduzida: 

 

  

 𝐶𝑆 ≅ 𝑏𝑓, 𝑜𝑛𝑑𝑒:                                                                                                   (10) 

 

 𝐶𝑆: custo social 
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 𝑏: coeficiente que transforma 𝑓 (punição) em CS e varia conforme a sua 

extensão ou espécie ( b ≅0 em multas e b > 1 para prisão) 

 

O custo social da multa é quase zero já que envolve uma transferência de 

pagamento. 

 

2.5. DA OTIMIZAÇÃO 

 

Como existe uma tradução matemática de variáveis sociais, conforme as 

equações retro apresentadas, é possível otimizar as funções, notadamente minimizar, 

já que lidamos com custos e crimes. 

Ao operador da política social cabe definir seu objetivo: se este for dissuasão, 

dando ênfase na PREVENÇÃO de crimes, a probabilidade de captura e condenação 

(𝑝) pode subir para quase 1 e a punição (𝑓) ser modulado para quase 0, assim o nível 

de atividade criminosa poderá ser reduzido, considerando as equações 1, 7 e 10. 

Todavia o aumento da probabilidade p aumenta o custo social das ofensas, 

através do custo de combatê-las, 𝐶 – como vimos na equação 6 e 7. 

Portanto, valores equilibrados e moderados da probabilidade e extensão da 

punição podem ter um ganho social maior.  

Perceptível ver, rotineiramente, o legislador especificar o intervalo de punição 

para todos os tipos de crimes (penas máximas e mínimas) e aumentá-lo no calor dos 

acontecimentos. 

Mas qual parâmetro utilizam? Raramente se vê em exposição de motivos (ou 

quase nunca), tanto que não se consegue recordar para exemplificação.  

Caso o objetivo for a punição concernir no crime (onde o legislador quer uma 

pena, não importando qualquer cálculo ou o porquê) Becker em seu artigo retro erigido 

pugna que a probabilidade 𝑝 da captura pode ser próximo de 1 e a extensão da 
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punição ser igualada ao dano imposto na sociedade, mas isso também ignora o custo 

social do aumento de 𝑝 e 𝑓. 

O melhor objetivo deve ser, então, dar o devido peso ao dano das ofensas, o 

custo da captura/condenação e o custo social da punição, introduzindo uma função 

de perda social que deveria ser minimizada para o bem-estar. 

 

                                                    𝐿 = 𝐿(𝐷, 𝐶, 𝑏𝑓, 𝑂)                                             (11) 

onde o dano (D) é uma função das  que envolve as ocorrências criminosas, como 

apresentado na equação 4. 

 

A minimização deve selecionar a valores de 𝑓, 𝐶  e possivelmente 𝑏, que 

indiretamente vão determinar a probabilidade um nível de atividade, O e o dano. 

 

  

Os níveis da probabilidade 𝑝 e sua correlação com a extensão da punição 𝑓 

vão depender então de sua influência no criminoso - vale dizer se o criminoso prefere 

o risco neutro ou avesso. 

 

 Se o criminoso é neutro ao risco, a probabilidade pode ser baixa com a 

extensão de punição muito alta - o que era tendência no século 18 e 19. 

A probabilidade de captura/condenação e a extensão da punição são os preços 

pagos. 

Na hipótese dos juízes que buscam punir pela pena mínima - o custo de captura 

não só dependeria da probabilidade, mas também da extensão da punição mínima, o 

que vale dizer que seria mais efetivo a punição e não a probabilidade. 

Para o caso da multa, onde o custo de apreensão e punição seja perto de zero, 

a visão econômica propõe que um dano externo deveria ser taxado ou restringido até 
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igualar o Dano Marginal externo ao ganho Marginal privado -  isso é chamado de  dano 

Marginal líquido. 

 

                                                         𝐷´(𝑂) =  0                                            (12) 

 

  

Assim, se a ofensa causar mais dano externo do que ganho privado, a perda 

social será minimizada, determinando punições altas o suficiente para eliminar a 

ofensa. 

  

                                                          𝑉 = 𝐺´(Ô)                                             (13) 

, onde: 

  

𝑉: valor monetário das penas marginais 

𝐺´: ganho privado marginal e como G´=D´=H´ 

  

                                                                                              ;logo o valor das penas 

deve ser igual ao prejuízo marginal.  

  

  

                                                            𝑓´ = 𝐻´(𝑂)                                          (14) 

  

                Caso 𝐶𝑝 não for zero o valor ótimo deve incorporar o 𝐶´ . 

 

 

2.6  DA MULTA 

 

O bem-estar social é aumentado se as multas forem usadas sempre que 

possível e, como já mencionado, deve ser considerado o ganho Marginal. E o dano 

Marginal bem como o custo Marginal se houver – desta forma, a abordagem utilitarista 
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de Becker enfatiza um trade-off entre multa e punição de prisão, pois para esta deve 

ser levada em conta: a) a elasticidade de resposta das ofensas em razão de mudanças 

de tipo de punição e b) o custo marginal que sempre terá – por isso é bem menos 

vantajoso.  

Por isso, no campo econômico não discutem motivação (dolo/culpa) em multa 

e no direito sim, porque estes entendem que não é monetário, mas a multa compensa 

a vítima e restaura o status quo anterior.  

Como por exemplo um furto, em que não é empregado violência contra a 

pessoa, o pagamento da multa, de valor equiparado a todo prejuízo experimento, 

reestabeleceria o estágio anterior ao fato, não importando se houve ou não a intenção 

de furtar. 

Outra vantagem é apresentada quando  outras punições têm mais chance de 

falhar em compensar e podem requerer, ainda, recursos adicionais6 da vítima para 

que a punição seja executada - gerando raiva e medo para condenados que não 

pagaram adequadamente seu débito com a sociedade, resultando em restrições 

legais de oportunidades políticas, econômicas e informais. Os pagadores de multa 

não geram tanto estigma.  

Um argumento moral contra a multa seria a permissão de comprar ofensas por 

um preço como outras mercadorias - mas há outras posições sociais, em que a 

unidade é diferente do temporal, mas também há pagamento como atalho, como 

atalhos (vips) em filas ou pedágios, pagamento por órgãos para antecipar fila de 

transplante ou barriga de aluguel em algumas sociedades.  

A multa não deveria levar em conta a condição econômica do ofensor – já que 

o objetivo é minimizar o dano social e não vingança ou infligir dano ao ofensor. 

Mas em nossa legislação, no Código Penal, se prevê justamente o contrário:  

 

“ Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à 

situação econômica do réu.  

 

                                                           
6 Como contratação de assistente de acusação, promoção de provas. 



24 
 

        § 1º - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, 

em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no 

máximo”  

 

Aqui volta-se para a discussão introdutória de qual a função da punição.  

Entende-se que o valor irrisório pode não trazer uma conotação dissuasória o 

suficiente, lembrando que o valor deve ser conjugado com a probabilidade de 

condenação – em que se houver uma probabilidade alta ou valor não precisa ser alto 

para inibir o número de delitos.  

Outra argumentação é que, no caso de crimes hediondos, ou outros que há 

violência contra e pessoa, com lesões psicológicas grandes, o dinheiro não compensa 

inteiramente. Tal alegação tem sua razão, levando a questão mais para quais ações 

devem ser consideradas delitos (puníveis como prisão) e quais com multas (muito 

mais próximas de ilícitos administrativos/cíveis). 

Ainda, um outro ponto é os que não podem pagar a multa - diversos métodos, 

como a prisão, trabalho forçado ou restrição de direitos, podem ser erigidos, bastando 

equiparar tempo ao dinheiro – devendo-se ser igual ao dano, no entanto geralmente 

são menores. 

Temos um guia, num sentido (prisão para penas alternativas como multa, 

trabalho forçado ou restrição de direito), no Código Penal, na Lei n. 9.714 de 1998: 

  Art. 44. As penas restritivas de direitos7 são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade, quando:   

        I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o 

crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer 

que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;  

                                                           
7 art. 43. As penas restritivas de direitos são:  
        I - prestação pecuniária;  
        II - perda de bens e valores;  
        III - limitação de fim de semana; 
        IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;  
        V - interdição temporária de direitos;  
        VI - limitação de fim de semana. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.714-1998?OpenDocument
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        II – o réu não for reincidente em crime doloso 

        III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa 

substituição seja suficiente. 

 

Sugere-se a previsão também na lei acima citada, uma equivalência em sentido 

contrário (prestação pecuniária para prisão ou outra pena), pois hoje o não pagamento 

gera apenas um processo de execução fiscal – o qual sabe-se que tem andamento 

somente para valores superiores a R$ 20.000,00 (VASCONCELLOS, 2012). 

Considerando o salário-mínimo de R$ 1.100,00 seria perto de uma prisão de 

18 meses no teto da execução. 

Contudo a prisão gera um custo social, no mínimo, no mesmo valor (caso o 

aprisionado seja segurado (contribuinte da previdência) se levarmos em conta a 

necessidade de pagamento do auxílio reclusão.  

Melhor então seria outra forma de conversão, como trabalho. 

Dissuasão, compensação e vingança são objetivos contraditórios e não podem 

ser simultaneamente atingidos com a pena de multa. 

Na aplicação da pena deveria avaliar-se o dano e uma ação somente seria 

apenada como tal, se os resultados pudessem compensar literalmente os danos 

causados, do contrário deveria subsistir a pena de prisão ou cumular com outra. 

Erros seriam cometidos e danos são difíceis de mensurar – principalmente 

quanto a danos a à outras pessoas, no caso, por exemplo, de consumo para uso 

próprio de entorpecente, mas a experiência se acumularia, o erro marginal decairia e 

regras de bolso8 apareceriam. 

Encerrada a fase de análise teórica, passemos a análise de dados para 

corroborar as ideias aqui apresentadas.  

                                                           
8 Regras práticas, juridicamente poder-se-ia falar em consolidação de jurisprudências.  
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3. O SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS – SINIC 

 

Utilizou-se na pesquisa, o Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, 

coordenado pelo Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal (INI). É um 

banco de dados cujas fontes são os Núcleos e Grupos de Identificação das 

Superintendências Regionais da Polícia Federal de todo Brasil e por outros órgãos do 

Judiciário e das Secretarias de Segurança de todas as unidades da Federação, 

através de ACTs - Acordos de Cooperação Técnica. 

O SINIC nasceu com a inauguração do Instituto Nacional de Identificação - INI, 

com a finalidade precípua de coordenar e interligar os serviços de identificação civil e 

criminal no país. A Lei nº 4.483, de 16 de dezembro de 1964, regulamentada pelo 

Decreto nº 56.510, de 28 de junho de 1965, baseada no Código de Processo Penal, 

especificamente no artigo 809, concebeu o SINIC; entretanto, a informatização 

propriamente dita apenas ocorreu no final dos anos 1980 e início dos anos de 1990.  

O sistema é utilizado notadamente para a emissão de Certidões e Folhas de 

Antecedentes (os registros criminais de cada pessoa, vale dizer, se tem ou não 

“passagem”); contudo, também tem emprego como instrumento para a investigação 

criminal. Compete sublinhar que devido o sigilo dos elementos inseridos no sistema, 

o usuário deve manter sigilo das informações consultadas e incluídas, facultado o 

conhecimento apenas a quem de direito, sob pena de responsabilização 

administrativa e criminal.  

O cadastro de dados é baseado em informações contidas nos mais diversos 

documentos tais como Boletins de Identificação Criminal – BIC (fig. 2), Processos, 

Certidões, Boletins de Decisão Judicial, de Recolhimentos ou/ e de Livramento. 
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Figura 1: Tela de formulário de cadastramento de dados criminais 
Fonte: Curso de Formação Profissional. Academia Nacional de Policia. Matéria de Identificação 
Criminal 
 
 

O BIC é o documento fornecido pelas Delegacias de Polícia, onde concentra-

se os dados de qualificação e indiciamento, além de coleta de impressões digitais, em 

alguns casos.  

Indiciamento é o apontamento no inquérito policial para determinada pessoa, 

erigindo que há provas contra ela e do crime que cometera. 

Apesar de o art. 809 do Código de Processo Penal mencionar que devem existir 

os seguintes dados: infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, 

estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de 

instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica – observamos que nem 

todos os dados constam em formulário de alimentação para a Polícia Federal.  

Com base neste sistema, extraiu-se dados sobre uso e tráfico de entorpecente 

para apoiar os conceitos teóricos supra referidas. 
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4. CRIMES ANALISADOS – USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE 

 

Há evidências muito antigas de que substâncias vem sendo utilizadas em 

cerimônias, ritos religiosos ou recreativos e até para serem distribuídas para fins 

medicinais. Por meio da extração ou da síntese química, obtêm-se os ingredientes 

ativos, cujos efeitos costumam ser mais potentes do que os contidos na planta. 

Inclusive seu comércio remonta à antiguidade (MATYSZAK , 2019) indo para 

tempos não tão distantes - 1862, por exemplo, a revista Vanity Fair anunciava um 

doce de maconha como um tratamento para o nervosismo e melancolia (Bennett, 

2013). 

Freud em seu texto O mal-estar na civilização (1930), menciona a intoxicação 

como uma estratégia muito eficaz para o apaziguamento da dor de existir. Neste 

sentido Freud diz: 

Tal como nos foi imposta, a vida resulta demasiado pesada, nos fazendo 

deparar-nos com sofrimentos, decepções, empreendimentos impossíveis. 

Para poder suportá-la, não podemos prescindir de paliativos. Existem três 

tipos: os entretenimentos intensos, que fazem a nossa miséria parecer 

menor; as satisfações substitutivas, que a reduzem; e os narcóticos, que nos 

tornam insensíveis a ela. Qualquer um desses remédios acaba sendo 

indispensável. (Freud, 1930/1996i, p.83) 

O ponto de partida deste trabalho é a Lei 6368 de 1976 e que junto com a sua 

sucessora, a Lei 11.343/06, não definem quais são as substâncias entorpecentes – 

relegado a um ato infra legal – Portaria da Agência de Vigilância Sanitária.  

Em 1976, o presidente Ernesto Geisel sanciona a Lei nº. 6.368/76, a qual visou 

cumprir as convenções de 1971 (Viena) e 1972 (Protocolo de Emendas à Convenção 

Única sobre Entorpecentes de 1961 – Genebra), bem como ao Acordo Sul-Americano 

sobre Estupefacientes e Psicotrópicos de 1973. 

O uso e o tráfico foram criminalizados, através da Lei 6368, que separava as 

duas condutas: 
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 O crime de Uso de entorpecente, considerado, em suma: adquirir, guardar ou 

trazer consigo, para o uso próprio, substância entorpecente sem autorização, 

cuja pena era de: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 

(vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa. 

 

 E o crime de Tráfico, considerado como a ação de importar ou exportar, 

remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou 

oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a 

consumo substância entorpecente sem autorização, cuja pena era de reclusão, 

de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos 

e sessenta) dias-multa. 

Então, em 2006 entrou em vigor uma nova Lei, cuja conjuntura jurídica era a 

Constituição de 1988 que determinou que o tráfico de drogas é crime inafiançável e 

sem anistia, a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), a qual proibiu o indulto e a 

liberdade provisória e dobrou os prazos processuais, com o objetivo de aumentar a 

duração da prisão provisória – ou seja, um cenário de agravamento de reprimenda.  

Socialmente havia uma conclusão da insuficiência das forças de segurança 

estaduais, culminando na criação da Força Nacional, em 2004; O Decreto 5.144, de 

16 de julho de 2004, mais conhecido como “Lei do Abate”, estabeleceu procedimentos 

a serem seguidos no que concerne às aeronaves hostis ou suspeitas de tráfico de 

drogas, levando em conta que estas podem apresentar ameaça à segurança pública 

(art. 1º). As operações nas favelas do Rio de Janeiro apoiadas pelas Forças Armadas, 

culminou na implantação das unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em 2008 - 

reforçando a repressão e o inconformismo de regiões violentas entregues ao tráfico, 

sob fortes críticas internacionais (não ressaltando a total ausência do Estado nesses 

locais). 

O Legislativo aduziu, de acordo com a Lei 11.343 (BRASIL, 2006), como motivo 

que as mudanças buscavam adaptar às transformações pelas quais passaram o uso, 

o abuso, a dependência e o tráfico ilícito de substâncias ou produtos capazes de gerar 

dependência física ou psíquica, bem como o caráter crescentemente empresarial da 

atividade ilícita e quanto aos “crimes e penas, o projeto prestigia soluções que, desde 
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há muito defendida pelos especialistas, poderiam talvez, se antes estivessem sido 

adotadas, reduzir o verdade caos” em que nos encontrávamos.  

Pugnou-se então que o projeto de lei, manteve “o severo tratamento 

recomendado para certas condutas, abrandou, conforme unanimemente reclamado, 

o dispensado a outras”. 

Portanto para o Uso previu-se apenas pena de advertência sobre os efeitos das 

drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento 

à programa ou curso educativo, pelo prazo máximo de 05 meses.  

Caso se recuse, multa em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) nem 

superior a 100 (cem) dias-multa, segundo a capacidade econômica do agente, cujo 

valor do dia-multa entre trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior salário mínimo. 

Para o tráfico, reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sendo que para o cálculo do dia-

multa atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor 

não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.  

Após 30 anos então foi instituída uma política de despenalização para o 

Uso, tornado mais branda a resposta penal, evitando-se o uso de pena de prisão, mas 

mantendo-se o caráter de ‘crime’ da infração, prevendo penas alternativas. 

Apesar do uso de entorpecente na Lei de 1976 possibilitar, pela pena, medidas 

restritivas de direito (art. 44 do Código Penal) a lei de 2006 de fato tornou a 

substituição automática, pois naquela, em última instancia, poderia haver a prisão, e 

nesta somente multa, conforme se observa no gráfico 2 a seguir.  

Já para o tráfico, a pena foi ligeiramente aumentada (em 66%, pelo aumento 

da pena mínima) e pelo aumento da multa (4x mais), conforme se observam nos 

gráficos a seguir.  
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Gráfico 1: Evolução de pena de multa (em dias multa) 
             Fonte: Legislação - Elaboração Própria 
. 

 

Gráfico 2: Evolução de pena de prisão (em anos pela prisão mínima) 
Fonte: Legislação - Elaboração Própria 

 

Para o usuário, o máximo que pagará, caso não cumpra as penas alternativas, 

será de R$330.000 e o mínimo de R$ 1.465,00, conforme a capacidade econômica 

do agente. 

E o que acontece caso alguém não pague a multa?  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1976 2006

EVOLUÇÃO PENA DE MULTA

MULTA USO MULTA TRÁFICO

0

1

2

3

4

5

6

1976 2006

EVOLUÇÃO PENA DE PRISÃO

PRISÃO - USO PRISÃO - TRÁFICO



32 
 

Se o réu não pagar, ele será inscrito entre os devedores da Fazenda Pública, 

cujo processo inclui a execução forçada, como sequestro de bens – e caso não exista 

bens em seu nome – nada acontecerá.  

Como a pena alternativa são de no máximo de 05 meses, no caso de recusa, 

o salário que a pessoa deixaria de ganhar se cumprisse a pena o tempo integral seria 

de no máximo R$ 66.000 (como o valor máximo da multa são 100 vezes o triplo do 

salário mínimo, ou seja, R$ 330.00,00, teríamos, num período de 05 meses, tal valor 

mensal). 

Para o traficante o máximo que pagará será de R$ 2.090.000, excluindo a pena 

de prisão, e a mínima R$ 1.400,00 será de conforme a capacidade econômica do 

agente. 

A pena de prisão será no mínimo de 05 anos, podendo passar ao regime semi-

aberto depois de cumprir 2/5, se primário, ou seja, depois de 02 anos. 

Portanto temos que o mínimo que um usuário primário pagaria seria de R$ 

1.400,00 mais o valor do seu salário de 02 anos, pois após o regime semi-aberto 

poderia fazer trabalho externo. Se ganhasse o salário-mínimo, o valor seria R$ 1400 

mais R$ 25.080, totalizando R$ 26.480,00. 

Vale dizer, caso o valor médio de 50 gramas de maconha sejam R$ 250,009, o 

valor monetário da equivalência monetária para o tráfico, por réu primário, com a 

operação de venda realizada, com o dinheiro recebido e não apreendido, seria de 

5.2kgs de maconha em 02 anos, ou cerca de 5 tijolos de maconha (REPORTER 

PATROCINIO, 2013), caso não exista circunstâncias agravantes de pena, ou seja, o 

lucro viria com o tráfico superior a essa quantidade. 

5. OS NÚMEROS EXTRAÍDOS DO BANCO DE DADOS SINIC 

 

Foi realizado o levantamento de 24 anos de informação dos processos da 

Polícia Federal, desde 199610 sob a égide da Lei 6368/76 e partir de 2007 pela nova 

                                                           
9 Dado com base em informações policiais da área de repressão à entorpecente. 
10 Mesmo ano que foi trazida a regulamentação da interceptação telefônica pela Lei 9296/1996. 
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Lei mais gravosa e observamos que a média anual de inquéritos instaurados para 

tráfico com a pena mais gravosa não diminuiu, nem os indiciamentos (e o 

oposto para a pena mais branda do uso – caindo os número de inquérito para 

uso) 

 

5.1 INDICIAMENTOS PELO CRIME DE USO DE 1996 A 2020 

 Houve uma queda tantos dos indiciamentos (22%) como dos inquéritos (9,5%), comparando 

a LEI 6368/76 de 1996 a 2007, com a LEI 11343/07 de 2007 a 2020. 

 

  Lei 6.368/76 Lei 11.343/07 

Indiciamentos 4.173 3215 

Inquéritos 3.074 2782 

 

Tabela 1: Número TOTAL  de Indiciamentos e Inquéritos POR USO DE ENTORPECENTES de acordo com a 
Legislação 

Fonte: Dados SINIC - Elaboração Própria 
 
 

 

Gráfico 3: Comparativo Lei anterior e vigente de Repressão à Entorpecentes, delito de Uso. Número 
de inquéritos e indiciamentos 
Fonte: Dados do SINIC - Elaboração Própria 
 

5.2  INDICIAMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE 1996 A 2020 

Houve uma aumento tantos dos indiciamentos (72%) como dos inquéritos (61%), comparando a LEI 

6368/76 de 1996 a 2007, com a LEI 11343/07 de 2007 a 2020. 
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 Lei 6.368/76 Lei 11.343/07 

Indiciamentos 35.275 60863 

Inquéritos 19.846 32131 

 

Tabela 2: Número TOTAL de Indiciamentos e Inquéritos POR TRÁFICO de acordo com a legislação 

Fonte: DADOS do SINIC - Elaboração Própria 

 

 

 

Gráfico 4: Comparativo Lei anterior e vigente de Repressão à Entorpecentes, delito de Tráfico. Número 
de inquéritos e indiciamentos 
Fonte: Dados do SINIC - Elaboração Própria 
. 

A tendência de alta reflete também em outros dados que extraídos: 

- Foram 9.930 indiciamentos que resultaram condenações sob a Lei de 1996 e 

13.046 para a Lei de 2007 no mesmo período supra referido.  

Segundo levantamento11 feito 11,2% dos inquéritos instaurados pela Lei 

6368/76 concluíram que não existia crime e 55,7% possuíam autoria identificada (a 

média geral de todos os crimes foi de 45,14%), já pela Lei 11.343 - 53,33% tiveram 

sua autoria definida e 12,36% que não eram crimes.  

                                                           
11 A partir de 2015 quando se iniciou referidas estáticas, considerando então o primeiro ano.  
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Isso nos faz concluir que em quase metade dos inquéritos foi possível identificar 

a autoria e, depois de novo afunilamento, somente 25,17% obtiveram condenação na 

Lei antiga e 20,36% na Lei nova. 

Temos uma constatação curiosa, não observada por Becker – em que houve o 

aumento da probabilidade do indiciamento, mas queda da probabilidade da 

condenação, talvez pela mudança de percepção dos julgadores, exigindo provas 

melhores e enfrentando processos mais longos até a condenação. 

Para Becker as duas variáveis são: 

p- probabilidade de captura somada com o julgamento 

f – extensão e tipo da punição. 

 

Apesar de enxergar que p como dois elementos (captura + condenação), 

Becker não vislumbrou que esses elementos possam caminhar em sentidos opostos 

(aumento/diminuição da captura e aumento/diminuição condenação). 

 

6. PARA ALÉM DO RETORNO FINANCEIRO 

O retorno esperado do crime não é só o monetário - deve ser somado ainda o 

ganho psíquico – difícil de se mensurar o quanto, mas plenamente certo de sua 

existência, ilustrando tal afirmação com os estudos do chamado efeito dotação 

(KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1991) ou de exceções a teoria da escolha 

racional, como leilão da nota de um dólar (BARRICHELO, [s.d.]) e (BRENNER, 2020), 

que traduziram o prazer, algo que é uma resposta do organismo ou da mente, em 

equivalente monetário . 

No mundo do crime é comum ver perpetradores se gabarem de seus feitos, 

atos ilegais serem publicados, fama ser perseguida e ostentada – tudo isso é o que 

se vê em conjunto fora o produto em espécie.  

O retorno esperado então depende se o ator quer trazer um plus, sendo então 

o criminoso favorável ao risco. Caso não seja, podendo ser neutro, cujo ganho seja 
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apenas o valor em espécie, ou avesso, em que a mera probabilidade de ocorrência 

do risco, como a punição, já traz perdas como sofrimento ou exclusão de convivência 

com pessoas ou lugares.  

Para o cálculo da Utilidade por não ter uma métrica universal e que se possa 

realizar comparações deve-se propor uma para o problema, pois traz uma valoração 

subjetiva. 

Assim, os ganhos imateriais devem ser calculados, como já citados (ganhos 

psíquicos), podendo utilizar algum modelo12 empregado como para o cálculo de valor 

da marcas (brand equity) pode ser utilizado, como o método de preço de prêmio 

(GARCIA, [s.d.]).  

 

 Então se decompõe a Renda em:  

 

𝑌 =  𝑌𝑑 +  𝑌𝑖, 𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 

- Financeiro disponível (𝑌𝑑); 

- Financeiro intangível (𝑌𝑖), e este como uma função: 

 

 𝑌(𝑖)  =  𝑀𝑃𝑉 –  𝑂𝑃𝑉 , 𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 

 𝑀𝑃𝑉: meu Preço de venda no sucesso  

 𝑂𝑃𝑉: outro Preço de venda, se outra pessoa tivesse realizado a operação 

 

  

Vemos que na obra de Gary Becker sublinha-se que há um componente 

subjetivo na tomada de decisão, que é a posição em relação ao risco do criminoso 

frente a probabilidade de condenação e sua extensão, contudo não chega a modelar 

algo neste sentido. 

                                                           
12 Pode ser calibrado sob diversas perspectivas, como notoriedade do fato, magnitude, consolidação de mercado, 
lucro ou custo da operação, reconhecimento pelos usuários 
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Tal ponto já demonstra que a escolha não é inteiramente racional e 

matematicamente linear. 

Esta observação fica mais clara ainda quando se observa, por exemplo, a 

distribuição da idade daqueles que foram capturados.  

 

a. Indiciados no crime de TRÁFICO definido na Lei de Drogas - Lei 

11.343/06 – soma de todos os indiciamentos de 2007 até 2020 

Tabela 3: Indiciados no crime de tráfico por faixa etária 

Grupo de Idade 

Sexo 

Total 
% do 

Total 
Masculino Feminino 

Frequência % Frequência % 

18 a 22 anos 4.376  14,95% 1.217  20,25% 5.593 15,86% 

23 a 27 anos 6.127  20,94% 1.367  22,74% 7.494 21,24% 

28 a 32 anos 5.732  19,59% 1.079  17,95% 6.811 19,31% 

33 a 37 anos 4.669  15,95% 866  14,41% 5.535 15,69% 

38 a 42 anos 3.315  11,33% 617  10,26% 3.932 11,15% 

43 a 47 anos 2.182  7,46% 393  6,54% 2.575 7,30% 

48 a 52 anos 1.176  4,02% 202  3,36% 1.378 3,91% 

53 a 57 anos 611  2,09% 101  1,68% 712 2,02% 

58 a 62 anos 272  0,93% 42  0,70% 314 0,89% 

63 a 67 anos 109  0,37% 22  0,37% 131 0,37% 

68 anos ou mais 69  0,24% 22  0,37% 91 0,26% 

Idade ignorada 626  2,14% 83  1,38% 709 2,01% 

Total 29.264  82,96% 6.011  17,04% 35.275 100% 

Fonte: Dados do SINIC - Elaboração Própria 

 

b. Indiciados no crime de USO definido na Lei de Drogas - Lei 11.343/06 – 

total de  2007 até 2020 

 

Tabela 4: Indiciados no crime de Uso por faixa etária 

Grupo de 

Idade 

Sexo 

Total 
% do 

Total 
Masculino Feminino 

Frequência % Frequência % 

18 a 22 anos 1.099  29,88% 131  26,46% 1.230 29,48% 
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23 a 27 anos 902  24,52% 122  24,65% 1.024 24,54% 

28 a 32 anos 634  17,24% 88  17,78% 722 17,30% 

33 a 37 anos 439  11,94% 67  13,54% 506 12,13% 

38 a 42 anos 248  6,74% 43  8,69% 291 6,97% 

43 a 47 anos 156  4,24% 18  3,64% 174 4,17% 

48 a 52 anos 72  1,96% 11  2,22% 83 1,99% 

53 a 57 anos 34  0,92% 1  0,20% 35 0,84% 

58 a 62 anos 19  0,52% 1  0,20% 20 0,48% 

63 a 67 anos 7  0,19% 1  0,20% 8 0,19% 

68 anos ou 

mais 
5  0,14% 0  0,00% 5 0,12% 

Idade ignorada 63  1,71% 12  2,42% 75 1,80% 

Total 3.678  88,14% 495  11,86% 4.173 100% 

Fonte: Dados do SINIC - Elaboração Própria 
 
 
 
 

a. Indiciados nos CRIMES definido na Lei de Drogas - Lei 

11.343/06  – soma de todos os indiciamentos de 2007 até 2020 

 

Tabela 5: Total de Indiciados nos crimes definido 

Grupo de Idade 

Sexo 

Total 
% do 

Total 
Masculino Feminino 

Frequência % Frequência % 

18 a 22 anos 7.546  14,71% 3.013  23,56% 10.559 16,48% 

23 a 27 anos 11.188  21,81% 2.993  23,40% 14.181 22,13% 

28 a 32 anos 10.517  20,51% 2.337  18,27% 12.854 20,06% 

33 a 37 anos 8.107  15,81% 1.684  13,17% 9.791 15,28% 

38 a 42 anos 5.519  10,76% 1.118  8,74% 6.637 10,36% 

43 a 47 anos 3.544  6,91% 732  5,72% 4.276 6,67% 

48 a 52 anos 2.256  4,40% 400  3,13% 2.656 4,14% 

53 a 57 anos 1.169  2,28% 226  1,77% 1.395 2,18% 

58 a 62 anos 637  1,24% 109  0,85% 746 1,16% 

63 a 67 anos 234  0,46% 52  0,41% 286 0,45% 

68 anos ou mais 158  0,31% 16  0,13% 174 0,27% 

Idade ignorada 414  0,81% 109  0,85% 523 0,82% 

Total 51.289  80,04% 12.789  19,96% 64.078 100% 

Fonte: Dados do SINIC - Elaboração Própria 



39 
 

 

 

Gráfico 5: Idade total para criminosos capturados (O QUE É SERIE 1, 2, 3 e 4?) 
Fonte: Dados do SINIC - Elaboração Própria 

 

 

Há um pico de criminosos entre 23 a 27 anos, que depois passa a ser 

decrescente, cuja justificativa possa ser o processo de decisão que tais pessoas 

enfrentam nessa época da vida, algo que um dos ramos mais contemporâneos da 

Economia, chamado Economia Comportamental estuda de forma mais atenta e pugna 

pela limitação linear da racionalidade do ser humano. 

Evolutivamente a espécie Homo sapiens caminhou para enfrentar divergência 

entre interesses individuais e coletivos, por meio das informações acumuladas e 

experimentada ao longo de sua vida, já que, conforme Aristóteles propôs, o homem 

não basta por si mesmo e busca se agregar em comunidade para satisfazer suas 

necessidades.13 

Os Economistas então, com base na forma de raciocínio, criaram uma figura 

fictícia para referência14, chamada Homo Economicus 15. 

                                                           
13 infere que o homem é naturalmente político - Zoon Politikon. 
14 Extremante necessário pois o observador, que pode ser um cientista, professor ou estudante, precisa de uma 
baliza – um parâmetro inicial de previsibilidade para que premissas sejam estabelecidas e dali qualquer 
doutrina. 
15 Como o Direito criou o  homem médio". Em muitas decisões tal referencial é utilizado como aquela pessoa 
que tem um conhecimento ou comportamento esperado que qualquer um tenha e possa obter. 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

IDADE total PARA CRIMINOSOS CAPTURADOS

Série1 Série2 Série3 Série4



40 
 

 

Tendo como base o utilitarismo, este ser é sempre guiado por sua razão, não 

tem assimetria informacional, plena consciência das consequências de suas ações e 

toma decisões com base na maximização da utilidade dos bens, sem qualquer desvio 

sentimental ou temporal  

Leis econômicas clássicas e neoclássicas então foram construídas com base 

neste ser, que parece um pouco distante da realidade plena de toda sociedade. 

No entanto a tomada de decisão é um fenômeno complexo, pois o indivíduo está 

sujeito não apenas ao meio, mas também à forma como decodifica esse meio, como lida 

com suas emoções, com a forma como se motiva diante de uma dada situação e o estágio 

de seu desenvolvimento psíquico.  

Em economia, encontramos em Simon (1955) o precursor dos estudos sobre os 

mecanismos envolvidos nas tomadas de decisão. Para esse autor, as decisões 

perpassam uma racionalidade limitada, visto que o sujeito não tem acesso a todos os 

aspectos de um dado problema para tomar uma decisão. Segundo Simon, o modelo 

comportamental de racionalidade limitada compreende os seguintes mecanismos: a forma 

como o sujeito se concentra diante de um dado problema que necessita de atenção; a 

capacidade humana de criar soluções viáveis aos problemas dados, sejam elas novas ou 

a melhoria daquelas já existentes; e a competência humana para adquirir fatos e fazer 

suposições e inferências a partir deles.  

Ao longo da nossa existência desenvolvemos habilidades sociais para nos 

relacionarmos e interagir, que nada mais são que conjuntos de comportamentos que 

revelam aspectos de personalidade tais como impulsividade, resiliência entre outros.   

O desenvolvimento dessas competências sociais relaciona-se não apenas à 

interação, mas também à aspectos relacionados à maturação cerebral.  

Existem duas fases da vida em que a impulsividade permeia nossas decisões 

e atitudes de forma mais marcada e determinante, a primeira acontece na primeira 

infância, por volta dos 3 a 4 anos de idade. A segunda, e que nos interessa nesse 

trabalho, ocorre na adolescência e início do período adulto (período compreendido 

entre 12 e 24 anos de idade). Vale lembrar que a idade para se considerar uma pessoa 
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adolescente é flexível, afinal a adolescência vai mudando de acordo com o contexto 

social e as demandas a que uma pessoa é submetida, como sair da casa dos pais e 

ter seu próprio dinheiro. (CALLIGARIS, 2000). 

Assim, atualmente, a psicologia trabalha com a noção de uma adolescência 

prolongada, em que o jovem adulto, a partir dos 21 anos de idade até cerca de 28/30 

anos. Na adolescência prolongada, o sujeito tende a ter baixa tolerância à frustração, 

quer suas necessidades atendidas prontamente e, em algumas situações, apresenta 

dificuldade de incorporar limites, sobretudo naqueles sujeitos que tendem a 

transgredir. Conforme sintetizam Câmara e Cruz (1999, s/p) “Há um período 

determinado para a adolescência prolongada; seu limite se daria a partir da metade 

da década dos vinte anos quando teria de se submeter a um esquema mais 

organizado e mais rígido.” 

Rutz (2014), em sua pesquisa de mestrado, fez uso de diversos testes e 

escalas para medir a impulsividade em tomadas de decisão em diferentes faixas 

etárias. O estudo conclui que o adulto jovem, com média de 21 anos tende a ser mais 

impulsivo ao tomar decisões e que, à medida que as pessoas envelhecem a 

capacidade de decidir por impulso se reduz. O estudo aponta, ainda, para a 

necessidade de mais pesquisas que possam explicar as razões pelas quais a 

impulsividade diminui conforme a idade, mas os resultados obtidos demonstram que 

a capacidade de decidir impulsivamente se reduz com a maturidade (velhice). 

Aliado às conclusões do trabalho de Rutz (2014) podemos dizer que fatores 

contextuais e sociais podem contribuir de forma importante para a tomada de decisão 

com um maior ou menor grau de impulsividade. Se tomarmos o que dissemos sobre 

a adolescência prolongada, em que a intolerância à frustração e a necessidade de ter 

suas demandas atendidas de forma rápida são características fundamentais, essas 

por si só, justificam uma maior impulsividade no adulto jovem que em pessoas na 

velhice ou em idade mais madura.  

Destarte, neste ponto a Economia Comportamental se convola, numa área 

transversal à Psicologia, importando diversos experimentos para erigir algumas 

conclusões pois o homem é um ser também emocional e não tem condições de tomar 
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decisões puramente racionais o tempo todo, sendo inclusive a racionalidade 

desenvolvida de forma diversa ao longo da vida do homem. 

Cada indivíduo é ímpar e o processo decisório opera de forma diferente para 

cada um - tal poderá se dar conforme a complexidade das opções, quantidade de 

informações disponíveis16, meio social em que vive, experiências vividas ou 

conhecidas17  forma de apresentação da questão e diversos erros (ou ilusões) 

cognitivos que nos rodeiam – ou seja, um ambiente sob incertezas e riscos.  

Um dos grandes estudiosos nesta seara é o Prof. Daniel Kahneman18, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, cujos ensinamentos tomamos 

também por base – notadamente a Teoria da Perspectiva, a qual traz elementos 

descritivos de falha sistemática do processo decisório racional. 

Aponta Kahneman que somos inclinados a superestimar o quanto 

compreendemos do mundo (uma confiança excessiva no que acreditamos saber e 

incapaz de admitir a extensão da nossa ignorância) e subestimar o papel do acaso. 

O melhor exemplo para ilustrar que isso acontece diariamente é o Mercado de 

Ações, onde pessoas acreditam que uma ação pode subir de preço, portanto colocam 

uma oferta, enquanto outras acreditam que a mesma ação pode cair, portando as 

vendem – todos possuem uma teoria, um racional, que acreditam ser mais válido que 

a outra. 

Destarte, não importa sua lógica, quão primoroso é seu modelo próprio19 – o 

qual pode contar com poucas ou muitas variáveis, o porquê de fazer algo supera 

axiomas de racionalidade.20 

Dentro os milhares de exemplos citados preferimos citar o paradoxo de Allais21  

                                                           
16 Às vezes a coerência da história tem mais peso que a quantidade ou qualidade dos fatos.  
17 O processo associativo é extremamente arraigado no processo decisório, seja ele por semelhança, seja por 
causalidade, ou seja pelo local ou tempo que é realizado. 
18 Licenciado em Psicologia e Matemática.  
19 Salvo se seu ε - erros normalmente distribuídos, com variância constante é bem elástico. 
20 Na linha do psicólogo Paul Meehl, em seu ensaio Clinical vs.Statiscal Prediction: A theoretical Analysis and a 
Review of The Evidence – vemos que variáveis preditivas obtidas de forma não ótima, podem apresentar 
modelos lineares impróprios com grande poder de acerto. Assim basta não desprezar o humano como variável. 
21 Conforme KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar, p. 274 
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1) Você prefere a situação A ou a situação B? 

 

Situação A: certeza de ganhar 100 milhões de francos; 

 

Situação B: 10% de probabilidade de ganhar 500 milhões de francos; 89% de 

probabilidade de ganhar 100 milhões de francos; 1% de probabilidade de não 

ganhar nada. 

 

2) Você prefere a situação C ou a situação D? 

 

Situação C: 11% de probabilidade de ganhar 100 milhões de francos; 89% de 

probabilidade de não ganhar nada. 

 

Situação D: 10% de probabilidade de ganhar 500 milhões de francos; 90% de 

probabilidade de não ganhar nada. Allais mostra que de acordo com as 

formulações neobernoullianas (de Von Neumann e Morgenstern), a preferência da 

situação A sobre a B, isto é, se A > B, significaria a preferência da situação C sobre 

a D, isto é, que C > D. 

No entanto, Allais observou que mesmo pessoas muito cuidadosas, 

acostumadas ao cálculo de probabilidade e consideradas racionais (embora com 

rendas relativamente pequenas se comparadas com os ganhos do exemplo anterior), 

preferiam A a B, mas ao mesmo tempo preferiam D a C. 

Conclui-se, inclusive com base em muitos outros ensaios, estudos e 

doutrinadores que o valor da escolha não está no valor monetário, mas no valor 

psicológico dos efeitos – fator já mencionado na utilidade esperada. 

Inclusive a racionalidade econômica encontrou um limite a lógica do mercado 

na Justiça, quando por exemplo, em situações extremas, como na pandemia do 

Covid-19, em que houve um procurar extrema por álcool 70%, o preço subiu, mas foi 

fiscalizado e controlado pelo poder público para não haver abuso. 
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Assim sublinhamos – o que utilidade esperada, como também a teoria de Gary 

Becker, não se deu conta é que o referencial, o Homo Economicus é mutável, de pessoa 

para pessoa, de lugar para lugar, de tempos em tempos. 

Temos formas diferentes22 de pensar operando ao mesmo tempo que 

interagem para tomarmos decisões – temos que ter claro que de fato decidimos o que 

fazer, mas nosso controle é limitado sobre como – inclusive há eventos que nos 

influenciam de forma inconsciente que nem damos conta.23 

Quanto mais jovens somos, mais tendemos a tomar decisões de forma 

impulsiva, pois as escolhas tendem a não mesurar os riscos envolvidos. Isso tem a 

ver com dificuldade de regulação emocional e gestão de relações sociais, o que é 

muito comum na infância e juventude. Essas dificuldades, como por exemplo, a de se 

colocar no lugar do outro, se não trabalhadas na infância e juventude, podem perdurar 

para a vida adulta. Ou seja, um adulto, cuja desenvolvimento cognitivo e cerebral não 

tenha sido perpassado por limitações do contexto social, pode, na vida adulta tomar 

decisões baseado na impulsividade e na falta de consideração às regras sociais. 

(GOMEZ e VAN DER LINDEN, 2009) 

Com vistas à impulsividade e abreviação da racionalidade profunda a economia 

comportamental foca em erigir diversas heurísticas - atalhos mentais (raciocínios 

simples) que auxiliam encontrar respostas apropriadas, embora muitas vezes 

imperfeitas. Como pertinentes ao nosso tema de análise do crime, convém sublinhar: 

a. De acordo com Kahneman, (2012, p. 36), estudos apontam que pessoas 

ocupadas com operações cognitivas diversas, caso sejam postas a algo que desafia 

seu autocontrole, são mais suscetíveis de cederem à tentações.24  

                                                           
22 Ou como chama Kahneman Sistema 1 – Rápido e Sistema 2 – Devagar, mas que o objetivo aqui não é adentrar 
nas diferenças duais destes. 
23 O filme a origem é um exemplo ilustrativo do fenômeno conhecido como priming, tirando os exageros 
cinematográficos, que uma ideia de fato pode influenciar uma ação. Muito bem explorado nas propagandas de 
empresas de marca, as quais tendem a associar ideias para suas marcas para gerar a ação de comprar – ou ainda 
no programa Big Brother, em que a ideia de estar sendo observado instiga os participantes a terem certos 
comportamentos e não outros. 
24 Então se alguém perde seu sono pensando nas contas que estão para vencer, ou como irá conseguir o dinheiro 
para comprar o almoço de amanhã e aparecer uma oportunidade de ganho fácil, o esforço mental que deveria 
ser empregado para o autocontrole é muito menor. Pode não ser na primeira oportunidade, mas diante de 
diversas oportunidades que se apresentam o ego pode se apresentar bem mais esgotado e cada vez menos o 
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b. Somos mais favoráveis ao risco quando todas as suas opções são ruins. 

Diante de um cenário de pessoas economicamente menos favorável as opções não 

entre ganhos e perdas, mas perdas pequenas e perdas maiores – portanto somos 

inclinados ao risco quando ambos os resultados possíveis são negativos 

(BERTRAND, 2006). 

c. Há um conflito constante entre uma visão do indivíduo (inside view) de outros 

(outside view), a qual tende a ser superotimista e longe de uma avaliação realista – 

tal dedução explica inclusive o fato de alguém tender a ter uma perseverança irracional 

em algo fadado ao insucesso, abrindo mão inclusive da racionalidade (dificuldade de 

se arrepender). 

d. A quantidade de informações estatísticas não importa, inclusive informações 

em sentido contrário – as impressões pessoais terão um peso maior – o que explica 

que riscos são assumidos mesmo diante de uma probabilidade maior do que a de 

sucesso.  

Tais pontos então mostram alguns possíveis caminhos que um sujeito 

propenso ao tráfico possa percorrer para fincar sua decisão e passar a agir como tal, 

podendo inclusive fugir dos resultados de utilidade esperada maior. 

  

                                                           
indivíduo tem sua capacidade plena de exercer seu autocontrole – inclusive tal observação foi apresentada pelo 
psicólogo Roy Baumeister. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo apresentou uma análise conjuntural do crime e da Pena, iniciando 

sob uma visão jurídica, que pugna por um complemento – muito bem abastecido pela 

Economia.  

Inferiu-se que as pessoas vivem em sociedade, cujos relacionamentos 

importaram em trocas de bens, inclusive de forma involuntária com lesões ao homem 

em tais operações – as quais são definidas como crime.  

Erigiu-se apresentar um resumo da teoria econômica do crime de Gary Becker 

(1968), a qual encerra uma transversalidade entre o Direito Penal e Economia. 

Embora a referida teoria tenha sido pouco explorada academicamente, o autor  

tornou-se um dos pioneiros e que traz enormes contribuições que podem ser 

aplicadas às políticas públicas, principalmente naqueles espaços em que o Direito 

cede cabimento axiológico ao pragmatismo.   

Como base nos dados, verificou-se que é possível analisar e melhor definir o 

combate do comportamento ilegal –uma decisão pública de gastos que ajuda a determinar 

a probabilidade de captura/condenação e o tamanho da pena. 

Valores ótimos são sujeitos a relações comportamentais entre os danos do crime, 

os custos de atingir a probabilidade de captura e condenação do criminoso bem como os 

efeitos nas mudanças destes custos no nível total de atividade criminosa. 

Decisões ótimas são minimizadas pela minimização da equação de perda social. 

Portanto para uma avaliação de política pública deve-se avaliar o custo de captura 

e condenação e a elasticidade de resposta das ofensas para mudanças na probabilidade 

de captura/condenação e na extensão da punição. 

Estudou-se o cenário da mudança de legislação dos crimes de tráfico e uso de 

entorpecente para analisar essas correlações –se confirmando que o agravamento da 

pena, dissociado de qualquer estudo com a relação com outras variáveis, trará pouco 

a agregar. 
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A mudança de legislação que houve com o recrudescimento da punição para o 

tráfico pode ser interpretada como uma atividade populista para a sociedade 

brasileira, animus este que teve seu clímax nas eleições presidenciais de 2018 – e 

como demonstrou a pesquisa do presente trabalho nada agregou para a diminuição 

das ocorrências. 

Já a mudança que houve para o delito do crime de uso, com a despenalização, 

foi suficiente para diminuir as ocorrências, com a conseguinte diminuição dos custos 

de combatê-las. 

Mas ainda - diante dos dados analisados concluímos que não existe uma 

linearidade racional humana – vimos um fator preponderante para a qualidade das 

decisões tomadas, a impulsividade, que quanto mais velhos nos tornamos menos 

impulsivos somos no momento de decidir.  

A previsão e o julgamento das possíveis consequências decorrentes das 

escolhas, são primordiais para a tomada de decisão. 

Tomar decisões de modo impulsivo, como os adultos jovens o fazem, sem 

planejamento adequado, negligenciando os efeitos a longo prazo, pode acarretar em 

escolhas equivocadas, revelando precipitação, e, não raro, acarretando prejuízos e 

consequências muitas vezes irreversíveis para a vida da pessoa e seus familiares, 

como a prisão. 

Desta forma, diante do cenário da Economia Comportamental, outras variáveis 

devem ser trabalhadas para a diminuição criminal, como o treinamento do autocontrole 

(RUEDA, 2005), diminuição da tensão cognitiva com pequeno reforço de diretrizes morais 

(BEGG, 1985), divulgação de menos estatísticas e mais casos individuais surpreendentes 

(KAHNEMAN, 2012), ensino do exercício de pré-mortem (“o que eu faria se fosse pego...” 

com o fito de legitimar dúvidas) ou de como evitar feedbacks ruins (ações violentas, críticas 

e ações desproporcionais), programa de acompanhamento para reincidentes para que a 

experiência passada na prisão não seja negligenciada com o tempo e outros momentos 

ganhem foco e sem contar a ampliação de oportunidades para jovens carentes e facilitar 

o acesso à políticas públicas.  
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As pessoas podem precisar de ajuda para fazer julgamentos mais precisos e 

tomar melhores decisões, o que se apresenta como uma Educação Libertária – sem 

tolher a liberdade, mostrar como pode ser arquitetado melhores escolhas. 

 Más escolhas têm um custo e que são arcadas pela sociedade, portanto todas as 

frentes devem ser estudas, principalmente se tiverem efeito sobre decisões criminais.. 
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