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Teoria econômica do crime 
(Becker, 1968; Ehrlich, 1973)

Escolha racional: maximização das vantagens e 
minimização das desvantagens

Valor de
dissuasão

Valor de
dissuasão

Vantagem
do crime

Vantagem  
do crime

C = VE − (VD + c)
C = comportamento
VE = vantagem econômica
VD = valor de dissuasão
c = custo de produção da infração

VD = Pd . Pa . Pj . Pc . Pp . S + Ve + Va . e − r . t

VD = valor de dissuasão
Pd = probabilidade de detecção
Pa = probabilidade de autuação
Pj = probabilidade de julgamento
Pc = probabilidade de condenação
Pp = probabilidade de pagamento
S = valor da multa
Ve = valor de embargo
Va = valor de apreensão
e = constante matemática 2,72 (número de Euler)
r = taxa de juros
t = tempo de julgamento da infração

(Schmitt, 2015)

(Schmitt, 2015)
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VD = Pd . Pa . Pj . Pc . Pp . S + Ve + Va . e − r . t

VD 
(R$)

Pd Pa Pj Pc Pp S  
(R$)

Ve
(R$)

Va 
(R$)

e r 
(aa)

t
(a)

38,54 0,45 0,24 0,26 0,90 0,10 5.000,00 200,00 15.185,22 2,72 0,10 2,90

VE = Gf + {(Gp + Ga) . Cp} + Gt

Motivação
VE
(R$)

Gf
(R$)

Gp
(R$)

Ga 
(R$) 

Cp Gt
(R$)

Pecuária 3.000,00 2.000,00 200,00 0,00 5 0,00

Agrícola 5.500,00 2.000,00 0,00 700,00 5 0,00

Fundiária 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 5 4.000,00

C = VE − (VD + c)

Motivação
C

(R$)

VE
(R$)

VD 
(R$)

c 
(R$) 

Pecuária 2.761,46 3.000,00 38,54 200,00

Agrícola 5.261,46 5.500,00 38,54 200,00

Fundiária 5.722,92 6.000,00 38,54 200,00 (Schmitt, 2015)
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Decreto nº 6.321/2007
Art. 11. As agências oficiais federais de crédito não 
aprovarão crédito de qualquer espécie para:

I - atividade agropecuária ou florestal realizada em 
imóvel rural que descumpra embargo de atividade nos 
termos dos §§ 11 e 12 do art. 2o do Decreto no 3.179, 
de 21 de setembro de 1999; e

II - serviço ou atividade comercial ou industrial de 
empreendimento que incorra na infração prevista 
no art. 39-A do Decreto no 3.179, de 1999.

Decreto nº 6.514/2008
Art. 54. Adquirir, intermediar, transportar ou 
comercializar produto ou subproduto de origem 
animal ou vegetal produzido sobre área objeto de 
embargo:

Multa de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
quilograma ou unidade.

Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo 
dependerá de prévia divulgação dos dados do imóvel 
rural, da área ou local embargado e do respectivo 
titular de que trata o § 1o do art. 18 e estará limitada à 
área onde efetivamente ocorreu o ilícito.
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Resolução Bacen nº 3.545/2008
Art. 1º O MCR 2-1 passa a vigorar com as seguintes alterações e novos dispositivos: 

a) apresentação, pelos interessados, de:
I - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR vigente; e
II - declaração de que inexistem embargos vigentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel; e 
III - licença, certificado, certidão ou documento similar comprobatório de regularidade ambiental, vigente, do imóvel 
onde será implantado o projeto a ser financiado, expedido pelo órgão estadual responsável; ou 
IV - na inexistência dos documentos citados no inciso anterior, atestado de recebimento da documentação exigível para fins 
de regularização ambiental do imóvel, emitido pelo órgão estadual responsável, ressalvado que, nos Estados onde não for 
disponibilizado em meio eletrônico, o atestado deverá ter validade de 12 (doze) meses; 

b) verificação, pelo agente financeiro, da veracidade e da vigência dos documentos referidos na alínea anterior, mediante 
conferência por meio eletrônico junto ao órgão emissor, dispensando-se a verificação pelo agente financeiro quando se 
tratar de atestado não disponibilizado em meio eletrônico; e 

c) inclusão, nos instrumentos de crédito das novas operações de investimento, de cláusula prevendo que, em caso de 
embargo do uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel, posteriormente à contratação da operação, nos 
termos do § 11 do art. 2º do Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, será suspensa a liberação de parcelas até a 
regularização ambiental do imóvel e, caso não seja efetivada a regularização no prazo de 12 (doze) meses a contar da data 
da autuação, o contrato será considerado vencido antecipadamente pelo agente financeiro
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65%

30%

95%

Estimativa do desmatamento autorizado

Autorizado Não fiscalizado Fiscalizado

Desmatamento autorizado na Amazônia
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Imóvel rural 1 Imóvel rural 2 Imóvel rural 3 Frigorífico Supermercado Consumidor

Sistema

Conformidade 
ambiental

Conformidade ambiental do imóvel rural
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Informações 

• Informações para controle social
• Acompanhamento dos atos do governo

• Subsídios para a auto regulação

• Sistematização e disponibilização das informações
• Obrigação legal (Lei nº 10.650/2003; 12.527/2011)

• Dificuldades de acesso pelo órgãos de fiscalização

• Fiscalização pelos órgãos competentes
• Ambiental

• Financeiro
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Acesso às informações
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