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 Em virtude de uma cultura nacional de aquisição de mercadorias mais baratas, o brasileiro busca o 

mercado paralelo para suprir sua necessidade com produtos supérfluos, porém essa prática é danosa 

por gerar concorrência desleal com os fabricantes, além de gerar prejuízos bilionários à indústria 

nacional e aos cofres públicos. Inegável que os efeitos desses crimes são causas crescentes de 

desequilíbrio em diversos setores da economia. 

Em suma o trabalho visa expor o conceito, as práticas dos crimes de contrabando e descaminho e as 

mercadorias, já que muitas possuem formulação duvidosa, no que se refere à referida proteção à saúde 

pública. 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa caracterizar e diferenciar os crimes de contrabando e descaminho, no que se 

refere ao Código Penal brasileiro, bem como a referidas punições para quem os pratica, assim como o 

potencial prejuízo à saúde da população, como, por exemplo: cigarros,  medicamentos, produtos 

agropecuários, bebidas, etc. Inegável que os efeitos dessas práticas causam crescentes desequilíbrio em 

diversos setores da economia, impulsionando o desemprego em decorrência do fechamento de empresas, 

prejudicando a economia formal e logicamente a arrecadação tributária, criando uma concorrência desleal  

 

“ A concorrência desleal ocorre no plano concreto a partir do momento em que o 

empresário utiliza de práticas ilícitas para angariar clientela” (DA COSTA, 2011)   

 

Aqueles contribuintes que recolhem regularmente seus tributos e encargos, movimentando, 

segundo o economista e presidente do IDESF (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de 

Fronteiras) Luciano Barros, com à comercialização de produtos ilegais dentro do território brasileiro em 

torno de R$ 100 bilhões todos os anos. No que se refere à saúde pública, destaca-se a maciça entrada de 

cigarros e medicamentos contrabandeados de países como o Paraguai, que, além de não pagarem tributos 

e competirem de forma desleal com as companhias nacionais e, de quebra ainda não se sujeitam ao 

controle regulador nacional e possuem formulação duvidosa, em muitos casos contendo em sua 

composição diversas substâncias, utilizadas em pesticidas que exigem um rigoroso controle e são proibidas 

no Brasil há décadas 

 

 

2. CONTRABANDO E DESCAMINHO 

 

O crime de contrabando, atualmente, se encontra definido no Artigo 334-A do CP, sendo destacado 

que o mesmo fora introduzido em nossa legislação recentemente, ou seja, no ano de 2014, modificando a 

redação anterior que fazia a junção de ambas as condutas. Importante ressalvar que o legislador, ao fazer a 

cisão das duas condutas ilícitas, acabou por impor pena privativa de liberdade maior em relação ao 

descaminho, ainda presente na explicação do art. 334 da mesma norma. 

Desta maneira, quando analisamos o preceito secundário do delito de contrabando, verificamos que 

foi cominada a reprimenda de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, tendo como o primário a seguinte 

conduta: “importar mercadoria proibida”. Conclui-se, portanto, que o seu núcleo está pautado no ato de 

receber produto de origem diversa da nacional e, ainda, a sua conduta delitiva se enquadra no que 

chamamos de norma penal em branco, pela necessidade da análise de regras quanto à licitude ou não da 

mercadoria (não encontradas em nosso Código Penal). 



Como se não bastasse, nosso legislador estabeleceu condutas consideradas como contrabando 

outras assimiladas, presentes nos incisos do art. 334-A do CP, sendo quantificadas em cinco hipóteses, 

quais sejam, imputável a quem “importa ou exporta clandestinamente mercadoria que depende de registro, 

análise ou autorização de órgão competente”; “reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada 

à importação”; “vende, expõe à venda, mantêm em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 

próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira”; 

“adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 

mercadoria proibida por lei brasileira”(BRASIL; 2014) e, por fim, de forma genérica, também declinou o 

agente que “prática fato assimilado, em lei especial, a contrabando”. 

Esta última situação poderá gerar polêmica em nossos Tribunais pátrios, uma vez que, como é 

sabido, ninguém será punido duas vezes por uma mesma conduta, entendimento decorrente do princípio 

“no bis in idem”. Assim, aqueles que apresentam uma posição considerada como defensiva, poderão alegar 

que o agente não poderá ser punido como incurso na legislação especial e, concomitantemente, nos termos 

de nosso CP. 

Neste diapasão, insta destacar, ainda que, a subsunção entre a conduta do agente e a norma penal 

se dará por critério de exclusão, haja vista, primeiramente, a situação acima, qual seja, a existência de lei 

especial, como, por exemplo, a Lei de Drogas (Lei n. 11.343, de 2006), oportunidade em que, se a 

mercadoria for enquadrada como entorpecente, prevalecerão os termos desta e, consequentemente, 

estaremos diante do crime de tráfico de drogas. Ato contínuo, quando aquela violar a saúde pública, 

configurará o disposto no art. 273 do CP. Cuja pena varia de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão.Por 

fim, quando a conduta de contrabando for perpetrada por meio aéreo, fluvial e marítimo, a pena será 

elevada ao dobro, consoante termos do § 3°, do art. 334-A do CP, tendo em vista a maior probabilidade de 

entrada da mercadoria em território nacional, inclusive ante ä falha ou ausência quanto ä fiscalização. 

Passemos neste momento ä análise do crime de descaminho, definido no artigo 334 do CP, conforme 

já ressalvado anteriormente, oportunidade em que a pena cominada figura como mais branda, tendo em 

vista que foi previsto a de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. A diferença básica entre ambos os tipos 

penais consiste no fato de que, neste, a mercadoria figura como legalmente permitida, mas seu agente não 

procede ao devido recolhimento de certos tributos, declinados na sequência, relativos à entrada, saída e 

consumo de mercadorias, sob pena do mesmo ser incurso nos termos da Lei n. 8.1137/90 (Crimes Contra a 

Ordem Tributária). Segundo a lei, o mesmo configura-se quando uma pessoa pretende “iludir, no todo ou 

em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 

mercadoria. ” (BRASIL; 2014).  

A lei prevê, outrossim, que o agente incorrerá nos termos de tal delito, quando alguém “pratica 

navegação de cabotagem
1
, fora dos casos permitidos em leis; pratica fato assimilado, em lei especial, a 

descaminho; vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio 

ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que 

introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução 

clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem”. Igualmente o faz 

aquele que “adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, mercadoria de origem estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada 

de documentos que sabe serem falsos”. (BRASIL; 2104). As penas serão aplicadas em dobro, caso o 

                                                           
 



descaminho seja perpetrado por transporte aéreo, marítimo ou fluvial, pelos mesmos fundamentos 

anteriormente elencados. 

Independentemente do tipo penal no qual a conduta se enquadrará, seja na legislação especial ou 

nos termos do Código Penal, o que se infere de tal situação se pauta na oscilação que a mesma ocasiona 

em nossa economia, no fomento mercantil, conforme discorreremos a seguir.  

 

 

3. PREJUÍZOS DO CONTRABANDO E DESCAMINHO NA ECONOMIA 

 

Segundo Vasconcellos; 2015, o mercado de fatores de produção também em concorrência perfeita 

sofre influência de diversos princípios como o da hipótese de racionalidade onde os consumidores 

maximizam a utilidade derivada do consumo. 

O contrabando e o descaminho são causa desse desequilíbrio mercadológico nos mais diversos 

setores da sociedade, o que impede a criação de milhões de empregos por ano e prejudica a economia 

formal. Além disso, representa concorrência desleal em relação às empresas e indústrias que honestamente 

recolhem em dia seus tributos e encargos sociais. 

Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras em 

2015, as mercadorias saem de Cidade do Leste e entram no Brasil por Foz do Iguaçu e pelo lago de Itaipu. 

Dali seguem quase sempre por terra para várias regiões do país, principalmente São Paulo. Foram 

entrevistados donos de lojas no Brasil, no Paraguai e até contrabandistas, e o resultado dessa pesquisa é 

um raio-x desse crime que movimenta mais de 15 mil pessoas só na região de fronteira. As lojas de 

comércio popular são apontadas como os maiores pontos de venda e distribuição. 

O contrabando que entra no país e é comercializado traz consigo grandes prejuízos econômicos, com 

a não arrecadação de impostos.  

 

“Se o governo decidir estabelecer um imposto, a fim de obter 

receita”...“Os compradores demandarão uma quantidade menor desse 

bem, seja qual for o preço” (MONCHÓN, 2007)  

 

Sendo exatamente esse o fenômeno que observamos na comercialização dessas mercadorias, que 

circulam no mercado sem a incidência de imposto na formação de seus custos, ao contrário dos 

estabelecimentos comerciais registrados na junta comercial que são obrigados a pagar taxas, contribuições 

e impostos aos órgãos governamentais brasileiro, causando assim um desequilíbrio na concorrência entre o 

produto legalizado produzido no Brasil e o produto objeto dos crimes de contrabando e descaminho.  

Representando ameaça para o crescimento da indústria Brasileira e a geração de empregos formais.  

 Segundo o IDESF, o Brasil perde hoje cerca de R$ 100 bilhões anualmente com contrabando 

prejuízo que poderia ser revertido em geração de políticas públicas e benefícios para toda a população. 

 

 

 

 



4. ITENS APREENDIDO 

Apenas pela fronteira de Foz do Iguaçu, no Paraná, passam anualmente R$ 20 bilhões em 

mercadorias ilegais – estimativa que computa itens apreendidos ou não.  

Figura 1: Os Produtos mais contrabandeados 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nas informações de Mauri König, enviado especial a Foz do Iguaçu 

[03/03/2015 [14h47min] 

 

Entre os itens contrabandeados mais apreendidos, de acordo com o estudo realizado pelo IDESF, o 

cigarro lidera o ranking, com 67,44% de todo o contrabando que é apreendido na fronteira de Foz do 

Iguaçu.                           

Só considerando os cigarros apreendidos em Foz, são cerca de R$ 6,4 bilhões em perdas, contando 

os prejuízos da indústria e o não pagamento de impostos. Apenas em tributos, nesse caso, o governo deixa 

de arrecadar algo em torno de R$ 4,5 bilhões. 

As maiores partes das mercadorias apreendidas se dividem em 10 grandes grupos, sendo eles: 

cigarros, eletrônicos, informática, vestuário, perfumes, relógios, brinquedos, óculos, medicamentos e 

bebidas. 

Podemos observar no gráfico a porcentagem relativa a cada grupo de produtos contrabandeados que 

entra no país. Onde, o cigarro representa mais da metade do total desse volume. 

 

 

5. CIGARROS CONTRABANDEADOS 

 

Policiais federais e estaduais do Brasil apreenderam no ano passado (2015) 556,9 mil caixas de 

cigarros contrabandeados, fecharam 230 depósitos usados para armazenar o produto e detiveram ao 

menos 1500 pessoas. Apesar das ações, o sistema de segurança é falho e insuficiente, principalmente em 

Cigarros 
67,44% 

Eletrônicos 
15,42% 

Informática 
5,04% 

Vestuário 
3,03% 

Perfumes 
2,45% 

Relógios  
2,03% 

Brinquedos 
1,89% 

Óculos 
1,50% 

Medicamentos 
0,85% 



Mato Grosso do Sul, na fronteira do país com Paraguai e Bolívia. Somente na região Centro-Oeste, do total 

apreendido no ano passado, foi 347,3 mil caixas com contrabando de cigarros.  Segundo o relatório, figuram 

na lista de rota do contrabando os Estados do AM, PA, RR, AM, AC, RO, MT, PR, SC e RS, além de MS. Ao 

longo do caminho, pequenos municípios dessas localidades foram identificados como ponto de apoio de 

armazenagem e distribuição, com depósitos clandestinos. (IDESF, 2015).  

                Figura 2. Foto de contrabando de cigarro           

                                                     Foto: Polícia Rodoviária/G1.                                       

 

O preço médio do cigarro no Paraguai equivale a R$0,70. No Brasil, a mercadoria é comercializada a 

partir de R$ 2,40. O custo do contrabando é de 22,24%, o que representa um lucro de 179,68% até 

231,15%. Com a logística, os criminosos têm um gasto baixo, e o custo corresponde apenas a 3,24% do 

valor que recebem com a mercadoria.                                       

Portanto, nos deparamos com uma imensa evasão fiscal, onde, apesar dos riscos, a lucratividade 

gerada por esta mercadoria faz com que sua comercialização no mercado negro seja um negócio altamente 

atrativo.  

Além de trazer prejuízo aos cofres públicos, o cigarro falsificado pode prejudicar ainda mais a saúde 

do fumante, pois apresentam em sua composição, entre outros produtos, grãos de areia, barbante, fios de 

algodão, capim, sementes de ervas, plástico, insetos, mofo, ferrugem, fios de cabelo, penas de aves, 

inseticidas, pesticidas e teores de alcatrão e nicotina acima dos níveis permitidos. (ABCF- Associação 

Brasileira de Combate à Falsificação). 

Um dado assustador mostra que algumas marcas contrabandeadas têm quantidade de chumbo 116 

superior à encontrada nas que são vendidas legalmente no Brasil. Para quem não sabe, o chumbo é um 

metal extremamente tóxico relacionado, inclusive, à malformação de fetos. Outro exemplo é a quantidade 

de nicotina de um cigarro paraguaio ser de dez a 20 vezes superior do produto nacional. (Pesquisa 

desenvolvida desde 2012 na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG). 

 

 

 



6. SOLUÇÃO PARA O CONTRABANDO 

 

Segundo Amambaí Notícias, Evandro Guimarães, presidente do ETCO (Instituto Brasileiro de Ética 

Concorrencial), entregou ao ministro da justiça uma carta com sugestões ao governo federal que podem ser 

adotadas no curto e médio prazo, e que teriam efeito positivo no combate ao contrabando.  

Nesta carta, destacam se três medidas: 

1) Maior investimento na segurança de nossas fronteiras – Estudo recente desenvolvido pelo IDESF 

mostra que a realização das operações Ágata tem efeito direto para a arrecadação de impostos. Ao analisar 

os períodos de realização desta operação entre os anos de 2011 e 2014, e fazer um cruzamento com dados 

de arrecadação de apenas dois impostos (IPI e imposto de Importação), foi possível verificar que a Ágata 

tem impacto altamente positivo para os cofres. Caso essas operações fossem realizadas de forma 

permanente, a arrecadação adicional destes dois tributos seria superior a R$ 3 bilhões por ano. 

2) Manutenção da atual carga tributária – Em momentos de crise, é tentador que sejam adotadas 

medidas drásticas para tentar solucionar a questão no menor tempo possível. Mas muitas vezes essas 

medidas podem se mostrar ineficientes. Esse é o caso do aumento indiscriminado de tributos, que num 

primeiro momento pode parecer uma verdadeira panaceia para os problemas do Brasil. No entanto, 

especialmente no caso de setores duramente afetados pela ilegalidade, tem efeito contrário ao desejado: 

maiores impostos aumentam a vantagem competitiva dos produtos ilegais no Brasil, e enfraquecem as 

empresas que operam legalmente no Brasil. 

3) Agenda Brasil/Paraguai – Com um PIB em torno de US$ 30 bilhões, e ‘exportando’ cerca de R$ 20 

bilhões em produtos ilegais anualmente somente para o Brasil, fica claro que atividades como o 

contrabando fazem parte da realidade econômica do país vizinho. É preciso que o Brasil, na posição de 

maior economia da América do Sul, atue juntamente com as autoridades paraguaias para que o país possa 

se desenvolver de forma sustentável, sem necessitar das atuais práticas heterodoxas. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

É prejudicial a economia nacional ficar inerte a tal situação. As práticas ilegais aqui mencionadas 

minam a capacidade de investimento e de renovação da indústria brasileira, bilhões de reais são subtraídos 

dos cofres públicos desequilibrando mercados, empregabilidade, saúde e segurança pública 

O grande problema do Brasil é a enorme carga tributária que incide sobre os produtos industrializados 

importados, já que maiores impostos aumentam a vantagem competitiva dos produtos ilegais e 

enfraquecem as empresas que operam legalmente no Brasil. 

Seria necessária uma pesquisa das necessidades do mercado interno para viabilizar a produção de 

maneira que a oferta se enquadre na procura e crie faixas de preço justas ocasionando assim, um ambiente 

de justa concorrência. Contrabandear é ilegal. Esse mercado acaba se tornando um empreendimento 

criminoso desagradável porque aqueles que costumam praticá-lo tendem a serem pessoas que se importam 

menos com a lei.   
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