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1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O mercado ilegal compreende operações de produtos que não se sujeitam 

à legislação do território em que ocorrem. Também conhecido como mercado 

cinza, este tipo de comércio é composto por atividades de produção, importação, 

exportação, fabricação, venda e compra de bens sobre as quais não são aplicadas 

normas nacionais. Uma de suas principais características é a alta lucratividade, 

uma vez que os agentes não são onerados por tributação, nem sujeitos a 

controles de qualidade. 

A rentabilidade desta atividade e a piora do cenário econômico 

conferiram enormes proporções ao mercado ilegal global nos últimos anos. 

Segundo estudo recente da consultoria Euromonitor, o valor movimentado por 

esse setor paralelo, no mundo, em 2014, chega a U$ 12 trilhões1. A quantia 

corresponde ao PIB anual da China naquele ano. 

No caso do mercado brasileiro, a principal porta de entrada para o 

mercado ilegal é a extensa faixa de fronteira terrestre. Os contrabandistas 

aproveitam-se das falhas de fiscalização para importar ilegalmente produtos 

provenientes do Paraguai e da Bolívia. Na maioria das vezes, esse transporte é 

realizado por veículos automotores, com destaque para o uso de caminhões cada 

vez maiores, embora haja relatos recentes também sobre a utilização de 

embarcações, realizando o transporte aquático2. 

O mercado ilegal nacional é um problema multifatorial. A razão 

determinante para seu crescimento é a grande diferença de preço entre o 

produto contrabandeado e seu correspondente no mercado formal. Em recente 

estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de 

Fronteiras (IDESF)3, o lucro do revendedor pode ser até 900% maior na 

                                                 

1 Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/comercio-ilegal-e-segunda-maior-
economia-do-mundo/ . Acesso em: 06 jun. 2018. 

2 Disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-
abertas/barcos-a-remo-escapam-da-pf-no-rio-parana.shtml . Acesso em: 25 set. 2018 

3 Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF). A lógica econômica 

https://exame.abril.com.br/economia/comercio-ilegal-e-segunda-maior-economia-do-mundo/
https://exame.abril.com.br/economia/comercio-ilegal-e-segunda-maior-economia-do-mundo/
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-abertas/barcos-a-remo-escapam-da-pf-no-rio-parana.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-abertas/barcos-a-remo-escapam-da-pf-no-rio-parana.shtml
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comercialização de determinadas mercadorias ilegais, como medicamentos. 

Vejamos:  

 

 

Neste tocante, observa-se que o preço é diretamente afetado pela alta 

carga tributária incidente nos produtos comercializados em cada país. Desta 

forma, a diferença de tributação entre Brasil e Paraguai constitui um importante 

fator para a gritante divergência dos preços e, consequentemente, dos lucros 

advindos da comercialização destes dois tipos de mercadorias. É importante 

notar ainda, que a incidência de uma carga tributária mais elevada não implica 

necessariamente um aumento de arrecadação pelo Poder Público. 

Em última análise, a baixa reprovabilidade social destas condutas é um 

fator de grande relevância para o alto número de crimes relacionados ao 

mercado ilegal, como descaminho, contrabando e falsificação. Enquanto crimes 

como o tráfico de drogas são punidos com altas penas na justiça e condenados 

moralmente pela sociedade, os delitos do mercado informal são enfrentados 

como alternativas ao desemprego e considerados inofensivos à coletividade4. 

                                                                                                                                               
do contrabando. Disponível em: http://www.idesf.org.br/2017/10/26/estudo-a-logica-
economica-do-contrabando/. Acesso em: 25 set. 2018. 

4 Disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-
abertas/desempregada-ganha-ate-r-20-para-transportar-produtos.shtml . Acesso em: 25 set. 
2018. 

http://www.idesf.org.br/2017/10/26/estudo-a-logica-economica-do-contrabando/
http://www.idesf.org.br/2017/10/26/estudo-a-logica-economica-do-contrabando/
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-abertas/desempregada-ganha-ate-r-20-para-transportar-produtos.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/fronteiras-abertas/desempregada-ganha-ate-r-20-para-transportar-produtos.shtml
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As consequências do crescimento do mercado ilegal são diversas. Há 

impacto na receita nacional, pois ele evade a arrecadação de tributos. Cresce o 

consumo de produtos não submetidos a controles de qualidade, o que aumenta 

o risco de danos para a saúde e integridade física de seus consumidores. A 

desorganização da cadeia produtiva da indústria brasileira, impulsionada por 

atores irregulares, implica perda de empregos e de riqueza, que deveriam ser 

gerados nacionalmente. O gráfico5 produzido pela Folha de São Paulo ilustra a 

grandiosidade das perdas financeiras causadas à arrecadação e às indústrias 

brasileiras, somente no ano de 2017: 

 

Além disso, com a venda de produtos de alta aceitação e de menor valor, 

ocorre rápida produção de “caixa”. Com isso, o crime organizado se fortalece. 

Essa receita contribui para financiamento das demais atividades ilegais e resulta 

no crescimento da criminalidade. Outrossim, as rotas utilizadas pelo 

contrabando servem também para a realização do tráfico de drogas e armas, 

existindo inclusive transporte compartilhado dos três tipos de produtos. 

No Brasil, o crescimento do mercado ilegal foi acompanhado pela 

elevação nas apreensões realizadas pela Receita Federal. De acordo com o 

órgão, em 2017 o volume de apreensões de produtos contrabandeados chegou a 

                                                 

5 Disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-
china-por-ano/brasil-perde-r-146-3-bilhoes-para-o-mercado-informal.shtml . Acesso em: 30 
out. 2018. 

https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/brasil-perde-r-146-3-bilhoes-para-o-mercado-informal.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/brasil-perde-r-146-3-bilhoes-para-o-mercado-informal.shtml
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R$ 2,3 bilhões, contra os R$ 2,1 bilhões do ano anterior6, sendo o maior valor 

apreendido no país desde 2010. Os principais produtos apreendidos foram 

cigarros, eletroeletrônicos, e itens de vestuário. 

O gráfico7 abaixo, também elaborado pela Folha de São Paulo, com dados 

da Receita Federal do ano de 2017, permite dimensionar o tamanho do mercado 

cinza:  

 

Em se tratando de problema de alta complexidade e de grande número de 

causas, há diversas frentes disponíveis ao Poder Público para combater o seu 

crescimento. No entanto, todas as possíveis medidas exigem atuação 

direcionada e integrada entre os diversos órgãos e entidades públicas 

                                                 

6 Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/aduana/balanco-
aduaneiro-ano-2017.pdf. Acesso em: 07 ago. 2018. 

7 Disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-
china-por-ano/brasil-perde-r-146-3-bilhoes-para-o-mercado-informal.shtml. Acesso em: 30 
out. 2018. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/aduana/balanco-aduaneiro-ano-2017.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/aduana/balanco-aduaneiro-ano-2017.pdf
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/brasil-perde-r-146-3-bilhoes-para-o-mercado-informal.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/brasil-perde-r-146-3-bilhoes-para-o-mercado-informal.shtml
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responsáveis pela regulamentação e fiscalização dos nichos nos quais o mercado 

paralelo se instaura8.  

O Poder Público tem a difícil missão de proteger seus cidadãos e a higidez 

econômica de setores sensíveis, sem abrir margem para que atores inclinados a 

romper regras se fortaleçam. Identificar o ponto ótimo nesse embate é exercício 

complexo e depende das especificidades de cada setor; certo é que o mercado 

ilegal representa uma disfunção progressiva no cenário brasileiro e deve ser 

combatido de forma enérgica. 

Diante da alta capilaridade do mercado clandestino brasileiro e da ampla 

diversidade de produtos, é necessário delimitar um objeto para compreender o 

fenômeno e elaborar propostas. O foco da presente pesquisa sobre o mercado 

ilegal brasileiro será, então - sem embargo de fazer referência a outros produtos 

- seu item de maior expressividade: o cigarro. 

De fato, o problema do mercado ilegal de produtos derivados do tabaco 

gerado pelo contrabando é intrincado e requer uma abordagem multidisciplinar 

capaz de compreender de forma ampla as nuances resultantes das diversas 

causas e efeitos de seu crescimento. 

Consequentemente, o enfrentamento deste problema perpassa a 

elaboração de políticas públicas provenientes tanto do Poder Executivo, quanto 

do Legislativo, para a prevenção e punição nos aspectos criminais e tributários, 

mas também exige uma atuação positiva para a redução das falhas de mercado 

decorrentes do ingresso desse produto.  

Diante da gravidade dos problemas enfrentados, projetos de lei visando a 

prevenção e a repressão da comercialização de mercadorias contrabandeadas 

(principalmente do cigarro) foram desenvolvidos e estão em processo de 

tramitação no Congresso Nacional9. 

                                                 

8 DEKIEFFER, Donald. Underground Economies and Illegal Imports: Legal and Business 
Strategies to Address Illegitimate Commerce. Oxford: Oxford Press, 2010. 

9 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/554167-
EFRAIM-FILHO-DIZ-QUE-PROJETO-VAI-PUNIR-CONTRABANDO-DE-PRODUTOS-

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/politica/554167-efraim-filho-diz-que-projeto-vai-punir-contrabando-de-produtos-piratas.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/politica/554167-efraim-filho-diz-que-projeto-vai-punir-contrabando-de-produtos-piratas.html
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Uma coisa pode-se afirmar: é preciso um trabalho multidisciplinar e 

compreensivo para fortalecer o combate ao mercado ilegal. Para tal, a 

identificação das falhas estruturais que sustentam esse cenário torna-se 

imprescindível. 

Isso será feito por meio de uma macroanálise que envolverá o estudo da 

legislação, da jurisprudência e das dificuldades práticas do dia a dia das 

autoridades que trabalham nessa área, com vistas à elaboração de propostas de 

medidas eficazes para a progressiva redução desse mercado. 

 

1.1 O MERCADO ILEGAL DE CIGARROS E O JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

De acordo com dados da Receita Federal, o cigarro é o item mais 

apreendido nas suas operações de vigilância nas áreas de fiscalização do 

comércio exterior. Somente no ano de 2017, 221 milhões de maços do produto 

foram capturados pelos agentes brasileiros10. Segundo dados de pesquisa 

realizada conjuntamente entre o Datafolha, o Instituto Brasileiro de Ética 

Concorrencial (ETCO) e o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP), os 

produtos derivados do tabaco representam 77% de todo o contrabando no 

Brasil. 

Por isso, o estudo do fenômeno do comércio irregular deste produto e a 

investigação de medidas para seu combate permitem-nos compreender o 

fenômeno do mercado ilegal em nosso território e alcançar possíveis soluções 

para este grave problema. 

Em 2017, o Brasil tornou-se o maior mercado global no contrabando 

deste tipo de produto11.  O impacto na arrecadação de tributos em razão da 

prática desse delito, segundo estimativas da indústria, é de R$ 9,7 bilhões. O 

                                                                                                                                               
PIRATAS.html Acesso em: 12 mar. 2018. 

10 Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/aduana/balanco-
aduaneiro-ano-2017.pdf . Acesso em: 10 ago. 2018. 

11 Disponível em: http://www.etco.org.br/noticias/contrabando-de-cigarros-no-brasil-atinge-
nivel-recorde-em-2017/ Acesso em: 10 ago. 2018. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/politica/554167-efraim-filho-diz-que-projeto-vai-punir-contrabando-de-produtos-piratas.html
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/aduana/balanco-aduaneiro-ano-2017.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/aduana/balanco-aduaneiro-ano-2017.pdf
http://www.etco.org.br/noticias/contrabando-de-cigarros-no-brasil-atinge-nivel-recorde-em-2017/
http://www.etco.org.br/noticias/contrabando-de-cigarros-no-brasil-atinge-nivel-recorde-em-2017/
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infográfico12 abaixo auxilia a compreender o que esse volume de receita poderia 

representar para o Poder Público, em termos de investimentos em recursos de 

grande importância para a população13: 

 

O valor acima de R$ 9.7 bilhões equivale a 1.6x do orçamento da Polícia 

Federal; 88% do orçamento do Ministério da Defesa; 102 mil casas populares; 5 

mil cresches e 19 mil Unidades Básicas de Saúde. 

Outro indicativo do crescimento do mercado ilegal, em especial do 

contrabando de cigarros, é a crescente preocupação social em torno deste tema. 

Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha demonstra, em linhas 

gerais, a insatisfação da população com os esforços do Poder Público para 

conter o avanço por meio da repressão de suas atividades financiadoras, com o 

contrabando de produtos derivados do tabaco14: 

                                                 

12 Pesquisa DATAFOLHA, realizada a pedido da indústria. 
13 Fonte: estimativas da indústria. 
14 Fonte: A maior parte do contrabando e do comércio de cigarros contrabandeados no Brasil, 
são controlados por facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o 
Comando Vermelho (CV). Você concorda ou discorda que o governo brasileiro é conivente, isto 
é, faz “vistas grossas” com o crime organizado no país? Totalmente ou em parte? Base: Total da 
amostra. 
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De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados concorda que o 

governo é conivente com o crime organizado em relação ao comércio de 

cigarros contrabandeados. 

E mais, os entrevistados manifestaram interesse pelas ações de combate a 

serem propostas pelos candidatos a Presidente da República nas eleições de 

2018, confirmando a centralidade deste problema de segurança pública para o 

brasileiro15: 

AÇÕES DO FUTURO PRESIDENTE NO COMBATE AO 

CONTRABANDO DE CIGARROS 

Na opinião de 43% dos brasileiros, o futuro presidente deve investir mais 

nas ações de segurança nas fronteiras para combater o contrabando de 

cigarros do Paraguai para o Brasil, medida essa que atinge 74% no total das 

menções; 20% defendem a adoção de leis com penas mais duras para o 

crime de contrabando (64% no total das menções), 16% citam mais 

investimentos nas ações de combate ao mercado ilegal (57% no total). O 

fechamento dos comércios que forem flagrados vendendo cigarros 

contrabandeados foi citado em primeiro lugar por 11% (51% no total das 

menções), e 9% mencionam a redução de impostos para os setores mais 

afetados pelo contrabando (33% no total). 

Neste sentido, é importante relembrar a posição dominante do Brasil 

entre os exportadores de tabaco mundiais e como a existência de um comércio 

paralelo deste produto pode influenciar negativamente a economia nacional16:  

                                                 
15 Fonte: estimativas da indústria. 
16 Fonte: estimativas da indústria. 
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▪ 686 mil toneladas de tabaco foram produzidas no Brasil na safra 

2016/2017  

 

▪ 459 mil toneladas de tabaco exportadas em 2017, gerando US$ 

2,09 bilhões  

 

▪ 150 mil produtores de tabaco no Brasil, gerando renda para 600 

mil pessoas. 

 

▪ R$ 6.09 bilhões de receita aos produtores, sendo R$ 20.3 mil a 

receita por hectare 

 

▪ R$ 13.9 bilhões em impostos arrecadados anualmente 

▪ 500 mil varejos comercializam cigarros no Brasil 

 

Primeiramente, cumpre desvendar a dinâmica complexa do mercado 

ilegal de produtos derivados do tabaco no país. Embora o contrabando abranja 

uma proporção gigantesca deste setor do mercado ilegal, também estão à 

margem da regulação específica os cigarros produzidos por empresas devedoras 

contumazes17 de impostos. Os gráficos abaixo18 representam a parcela de 

market share ocupada por cada uma das modalidades cigarro ilegal 

comercializado no país: 

 

                                                 

17 Trata-se de empresas que não recolhem impostos intencionalmente para baratear seu 
produto. O não pagamento de impostos é seu modus operandi e pode indicar prática de 
concorrência desleal. 

18 Pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência. 
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Diferentemente das empresas sonegadoras de impostos, as empresas 

devedoras contumazes simplesmente declaram regularmente seus impostos e 

deixam de recolhê-lo, como forma de reduzir seus custos de produção. Com 

isso, são capazes de baratear seu cigarro além do preço de custo. 

O comércio irregular de cigarros exemplifica de maneira satisfatória a 

necessidade de ações múltiplas e de diferentes naturezas para o combate ao 

mercado ilegal, em razão de sua grandeza e capilaridade. Isso ocorre porque ele 

pode ser viabilizado por vários tipos de ilícitos (contrabando, descaminho, 

produção irregular, falsificação, etc.) e para diversas variedades de produtos 

(cigarros, eletroeletrônicos, bebidas, medicamentos). 
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para viabilizar a pesquisa, o CEDES (Centro de Estudos de Direito 

Econômico Social) está sediando, com a participação de um grupo de 

professores de diversas Escolas de Direito, uma investigação que abordará cinco 

vetores:  

 

i) dificuldades práticas quanto ao marco legal para o combate ao 

mercado ilegal, em especial do contrabando de cigarros;  

ii) anteprojetos e projetos de leis e atos normativos já apresentados, 

em tramitação ou não, que necessitam ser identificados e compilados; 

iii) a posição dos tribunais nacionais sobre a punição ao delito e 

sanções administrativas às empresas e comerciantes que se beneficiam do 

mercado ilegal; 

iv) deficiências na legislação quanto ao marco legal do setor; 

v) novas proposições para aprimoramento do marco legal do setor e 

do combate ao mercado ilegal. 

 

A pesquisa objetiva mapear as principais falhas estruturais e econômicas 

com base nas quais o mercado ilegal se sustenta no Brasil, especialmente por 

meio do estudo do comércio ilegal do cigarro, produto dominante no comércio 

clandestino.   

Ao fim da pesquisa e da contraposição entre os dados coletados e a 

estrutura jurídica existente, busca-se reunir propostas de combate ao mercado 

ilegal, com ênfase no contrabando de cigarros. Tais propostas, com medidas 

administrativas e organizacionais sugeridas às autoridades incumbidas da 
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prevenção e repressão dos atos ilegais, serão parte do relatório a ser 

apresentado para o aprimoramento do marco legal do setor. 
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4 MÉTODO 

 

A fim de discutir os dados provenientes da pesquisa, os professores 

responsáveis pela pesquisa, a partir de agora denominados pesquisadores, 

participaram de diversas reuniões. Nesses encontros, foram identificados lapsos 

e imprecisões jurídicas que permitem a manutenção e o crescimento do 

mercado ilegal.  

Além disso, durante o desenvolvimento individual da pesquisa por cada 

pesquisador, foram trocados e-mails e realizadas conference calls, para 

estabelecimento de prazos, compartilhamento do andamento e esclarecimento 

de dúvidas. 

A pesquisa, feita por meio de método predominantemente empírico, 

compreendeu a realização de diagnóstico a respeito do mercado ilegal, e, dentro 

dele, do contrabando de cigarros no Brasil, a partir de duas fases: 

  

i) Primeira fase consistente em envio de formulário online de pesquisa a 

grupo de autoridades diretamente envolvidas no combate ao contrabando 

de cigarros, entre Auditores Fiscais da Receita Federal, Autoridades 

Policiais, membros do Ministério Público, Magistrados e Procuradores 

Públicos. O questionário continha 3 perguntas:  

 

1) Quais são suas principais percepções sobre o mercado 

ilegal de cigarros no cenário dos últimos anos?  

2) No momento presente, quais seriam, em sua visão, as 

falhas estruturais, do ponto de vista prático e/ou jurídico, que 

sustentam o mercado ilegal de cigarros? 
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3) Em sua opinião, quais medidas práticas e/ou jurídicas 

poderiam ser tomadas para o eficaz combate ao mercado ilegal de 

cigarros? 

 

ii) Segunda fase, na qual, por meio de análise quantitativa e qualitativa dos 

resultados do questionário, realizou-se relatório com base na legislação 

em vigor, dos anteprojetos e projetos de leis e normas em tramitação, e 

também da jurisprudência atual sobre o tema. 

O objetivo foi relacionar os apontamentos das autoridades com o 

panorama jurídico-normativo. Esta fase contou com uma seção destinado 

à formulação de proposições voltadas à redução dos índices do comércio 

ilegal. 

 

Após a coleta, os pesquisadores analisaram e discutiram presencialmente 

as respostas obtidas nos formulários online. 

Foram analisadas respostas de 25 entrevistados pelo formulário online. 

Os resultados apontam que: 

• 17 dos entrevistados notaram sensível aumento nos casos de 

contrabando de cigarros nos últimos anos; 

• 9 indicam as falhas na fiscalização das fronteiras como grande 

facilitador para a perpetuação do crime; 

• 7 deles identificam a alta carga tributária como principal fator para o 

crescimento do crime de contrabando de cigarros; 

• 8 destes acreditam que a diminuição da carga tributária resulte na 

diminuição do contrabando. 
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Partindo da análise dos dados obtidos por meio do formulário, os 

pesquisadores puderam, então, avaliar o problema e desenvolver considerações 

baseadas em diferentes áreas do Direito, especialmente o Direito 

Administrativo, Tributário e Criminal. 

Os resultados constituem a combinação da análise de dados 

provenientes das respostas obtidas por meio do formulário online e de 

proposições de medidas viáveis para o combate do mercado ilegal de cigarros no 

Brasil. 

Por fim, os resultados da pesquisa ainda passaram por uma etapa de 

validação e discussão social. Em evento conduzido pelo Jornal Correio 

Braziliense19, no dia 4 de setembro de 2018, foram apresentadas as conclusões e 

sugestões do presente estudo para que as autoridades ali presentes pudessem 

também criticá-las e ajudar na construção de medidas propositivas de combate 

ao mercado ilegal. 

 

                                                 

19 A cobertura do evento está disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/correiodebate/mercadoilegal/. Acesso em: 15 out. de 
2018. 

https://www.correiobraziliense.com.br/correiodebate/mercadoilegal/
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5 PROPOSIÇÕES  

 

A análise quantitativa e qualitativa das respostas coletadas por meio do 

formulário online permitiu verificar que o problema do contrabando de cigarros 

é complexo e sua solução pressupõe o uso de instrumentos jurídicos das mais 

variadas áreas do Direito. 

As proposições aqui formuladas, por meio de revisão bibliográfica, 

análise jurisprudencial e análise de dados empíricos sobre o mercado ilegal, 

destinam-se a dar maior efetividade a medidas de combate ao mercado ilegal já 

existentes, bem como a criar novos mecanismos para este fim. 

Ao final, buscar-se-á, por meio de análise comparativa, estender as 

medidas elaboradas para combater o problema do contrabando do cigarro, no 

que forem compatíveis, às iniciativas amplas de enfrentamento do mercado 

ilegal. 

A seguir serão apresentadas as discussões e os resultados a que este 

estudo chegou, estruturados e seccionados nas diversas áreas do Direito 

envolvidas, cujas implicações, bem como as possíveis soluções, são bastante 

variadas entre si, como se verá.  

 

5.1 DIREITO ADMINISTRATIVO20 

 

Após contextualização do tema, em que se explorará as relações entre a 

irregularidade e a atuação do Poder Público, abordar-se-á o enforcement 

realizado por órgãos e entidades administrativas; estima-se ser atividade central 

no combate ao mercado ilegal. Em sequência, aprofundar-se-á as conclusões 

                                                 

20 Autoria do professor José Vicente Mendonça. 
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obtidas por meio de estudo de caso: o setor de cigarros e de produtos 

relacionados ao tabaco.  

Após a identificação do ambiente administrativo (que se baseará na 

descrição dos atos incidentes e da atuação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e da Polícia Federal (PF), principais entidades responsáveis 

pela regulação do produto estudado), propor-se-á medidas voltadas para seu 

aprimoramento. 

 

5.1.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O MERCADO ILEGAL 

 

A Administração Pública possui papel fundamental no combate ao 

mercado ilegal. Seus órgãos e entidades são responsáveis por duas das 

atividades mais relevantes nesse esforço: a normatização e o enforcement das 

restrições incidentes sobre as atividades econômicas (fiscalização/sanção); isto 

é, a Administração Pública é responsável desde a definição do que é ilícito21 até 

a investigação e a punição de infratores22. 

Há um conjunto de instituições e de instrumentos normativos pelos 

quais o Poder Público estimula certas atividades, e desestimula outras, na 

persecução das finalidades constitucionais. Diversas entidades administrativas 

regulam aspectos técnicos da produção e da circulação de produtos. Essas 

normas específicas – as regulações – são necessárias para densificar os 

comandos abstratos contidos nas leis e, portanto, são fatores na delimitação 

entre o lícito e o ilícito23. 

                                                 

21 Neste mister, a função administrativa do Estado encontra suas bases de referência na função 
legislativa. 

22 Sobre a complexidade material da Administração Pública, v. VERMEULE, Adrian. 
Mechanisms of Democracy: institutional design writ small. Oxford: Oxford Press, 2009, p. 
222 e ss.; JORDÃO, Eduardo Ferreira. Controle Judicial de uma Administração Pública 
Complexa. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 34 e ss.   

23 Sobre a relação entre leis e normas administrativas, v. CYRINO, André Rodrigues. 
Delegações Legislativas, Regulamentos e Administração Pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. 
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Os principais responsáveis por essa atividade são as agências 

reguladoras (que possuem competência pela regulação econômica setorial), as 

autoridades de proteção ao consumidor (com destaque para os PROCONs), o 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI – e os órgãos fiscais e 

aduaneiros (Polícia Federal, Receita Federal e fiscos dos demais entes 

federativos), além dos Ministérios e Secretarias com atribuições relacionadas 

aos setores destacados do mercado ilícito (Ministérios e Secretarias de Saúde, de 

Segurança, da Justiça etc.). 

A regulação é instrumento de promoção de princípios constitucionais, 

notadamente a proteção ao consumidor, além de ser necessária para a eficácia 

de leis voltadas a setores que demandem especificações técnicas. Por outro lado, 

pode criar nichos para o desenvolvimento do mercado ilícito ao impor restrições 

equivocadas. O fenômeno é chamado na literatura de self-defeating regulation24 

(regulação auto-lesiva): todo custo regulatório imposto ao mercado regular abre 

espaço para competidores clandestinos. Nestes casos, a intervenção estatal pode 

gerar vantagem competitiva ao mercado paralelo, cujos produtos não se 

adequam às exigências regulatórias e, com isso, podem ser mais baratos. 

O exemplo dos planos individuais de saúde simboliza os riscos da 

regulação self-defeating. As restrições impostas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) à sua comercialização gerou a redução de oferta, e fuga para 

a modalidade coletiva. Mesmo obrigados a recorrer a associações irregulares 

para poder contratar, os consumidores se vinculam a planos coletivos, ao invés 

de aos individuais, que deixaram de ser oferecidos pelas operadoras e passaram 

a ter preços insustentáveis. 

As normas da ANS geraram externalidades negativas, incentivando 

consumidores a se associar irregularmente para contratar plano de saúde. O 

estímulo à fuga regulatória ou a atividades ilegais deverá ser fator no cálculo 

entre restringir, ou não, atividades econômicas.   

                                                 

24 Sobre o tema, v. SUNSTEIN, Cass. Paradoxes of the regulatory state. The University of 
Chicago Law Review, v. 57, n. 2, Administering the Administrative State, 1990. 



23 
 

O fomento público é mais uma ferramenta à disposição do 

administrador. No que toca ao objeto deste trabalho, destaca-se o fomento ao 

desenvolvimento socioeconômico de áreas de interesse (notadamente áreas 

fronteiriças). Medidas que estimulem atividades econômicas regulares em tais 

regiões podem estar correlacionadas à redução de atividades ilícitas25. 

Por fim, a Administração Pública é responsável pelo enforcement de 

seus atos e dos atos dos demais Poderes. Neste papel, destacam-se, além das 

autoridades policiais, os setores de fiscalização e de sancionamento das 

Agências Reguladoras. 

A ausência de enforcement adequado pode gerar estímulos ao comércio 

ilegal: se há normas, mas seu cumprimento não é fiscalizado com rigidez, há 

maior incentivo para os atores evitarem os custos decorrentes e se voltarem 

para a produção de bens irregulares. A regulação não fiscalizada onera aqueles 

dispostos a cumprir suas exigências, e premia, com custos menores, aqueles 

dispostos a cometer ilícitos, pelos quais não serão sancionados26. 

O mercado clandestino infiltra-se em diversos setores, e sua fiscalização 

é complexa: reunir a inteligência e o efetivo necessários para compreender e 

desmontar organizações irregulares demanda esforços sistemáticos e conjuntos 

entre os múltiplos órgãos e entidades da administração (desde departamentos 

de inteligência internacional até órgãos de segurança ou de saúde pública 

locais). No setor de varejo de gasolina, por exemplo, as operações de fiscalização 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Combustíveis (ANP), realizadas 

em parceria com órgãos das administrações estaduais e municipais, são 

                                                 

25 V., por exemplo, BRASIL, Governo estimula desenvolvimento econômico nas fronteiras para 
inibir organizacões criminosas. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/governo/2011/12/governo-estimula-desenvolvimento-economico-
nas-fronteiras-para-inibir-organizacoes-criminosas . Acesso em: 28 set. 2018. 

26 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) destaca a relevância 
do enforcement das normas regulatórias como estratégia de deterrence. Sobre o tema, v. OCDE, 
Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit. Disponível em: 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-
toolkit-9789264303959-en.htm . Acesso em 28 set. 2018. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2011/12/governo-estimula-desenvolvimento-economico-nas-fronteiras-para-inibir-organizacoes-criminosas
http://www.brasil.gov.br/governo/2011/12/governo-estimula-desenvolvimento-economico-nas-fronteiras-para-inibir-organizacoes-criminosas
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-toolkit-9789264303959-en.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-toolkit-9789264303959-en.htm
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consideradas relativamente bem-sucedidas na redução de infrações 

relacionadas à qualidade dos combustíveis líquidos27. 

A próxima seção será dedicada a iniciativas como essa. Na sequência, 

como estudo de caso, abordar-se-á o mercado clandestino de tabaco, e os 

aspectos específicos relacionados à sua regulação e a seu controle. 

 

5.1.2 ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ENFORCEMENT NO COMBATE AO MERCADO 

ILEGAL 

 

A dificuldade na definição de estratégias, parâmetros ou, mesmo, bases 

de dados comuns entre esses órgãos, é causa de disfunções concretas na atuação 

do Poder Público28. Diversos setores regulares sofrem as consequências da 

descoordenação entre instituições policiais, fiscais, de segurança pública e de 

regulação setorial; há carência por modelos de governança mais eficientes e 

padronizados, e o comércio ilegal se beneficia com isso29.  

Enfrenta-se, ainda, a dificuldade adicional de se lidar com um 

fenômeno globalizado, em um país de proporções continentais: o mercado cinza 

se desenvolve majoritariamente em áreas fronteiriças, que se estendem por 

alguns países da América do Sul30. 

                                                 

27  Uma dessas operações é noticiada em: 
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/03/anp-fez-mais-de-20-mil-acoes-de-
fiscalizacao-em-todo-pais-em-2017.html . Acesso em: 28 set. 2018. 

28 Na academia, é frequente a referência ao termo “Direito Administrativo do Medo”, em que os 
órgãos de controle se sobrepõem e atuam de forma descoordenada, gerando obstáculos e 
disfunções. Sobre o tema, v. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O Direito Administrativo do 
Medo: a crise da ineficiência pelo controle. Direito do Estado, n. 71, 2016. 

29 Sobre a necessidade de coordenação entre as instituições de enforcement no combate ao 
comércio ilegal, v., INTERPOL, Countering Illicit Trade in Goods: A Guide for Policy-
Makers, 2014. 

30 Havia, em 2017, apenas 521 servidores diretamente responsáveis pela fiscalização dos mais de 
dezoito mil quilômetros de fronteira, segundo dados expostos em ROLLI, Claudia, Mercado 
ilegal cresce no país em plena crise de segurança, Folha de São Paulo, disponível em: 
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-
ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml . Acesso em 28 set. 
2018. 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/03/anp-fez-mais-de-20-mil-acoes-de-fiscalizacao-em-todo-pais-em-2017.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/03/anp-fez-mais-de-20-mil-acoes-de-fiscalizacao-em-todo-pais-em-2017.html
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml


25 
 

 Além das dificuldades de governança e de disponibilidade de pessoal 

que surgem desse cenário, atualmente faltam instrumentos internacionais que 

aprimorem a capacidade dos órgãos brasileiros de combate ao comércio ilícito e 

os aproximem (por meio de troca de dados e estratégias ou pela realização de 

operações conjuntas) de órgãos internacionais com funções análogas31.  

A otimização da atuação das entidades de enforcement é de interesse 

direto para o combate ao comércio ilícito no país. Destacar-se-ão três aspectos 

relacionados ao tema: (i) a estruturação desses órgãos, (ii) as ferramentas 

investigativas de que dispõem; e (iii) os meios de deterrence relacionados à sua 

atuação. 

(i) A estrutura das entidades competentes deve favorecer a atuação 

eficiente de seus agentes. Atualmente, a ausência de esforços focados no 

comércio ilegal dificulta seu combate32. Um dos motivos pelos quais isso ocorre 

é a ineficiência e desorganização dos órgãos responsáveis. Para otimizá-los, o 

primeiro passo é aprimorar sua governança33. Há exemplos de medidas que 

poderiam aprimorá-la: definir competências internas; abrir canais de 

compartilhamento de informação entre seções com objetos relacionados; 

otimizar a distribuição de efetivo em atenção a zonas de maior interesse 

estratégico etc. 

Em 2017, a Polícia Federal criou unidade voltada à coordenação da 

governança, da integridade e do controle de riscos.  Essa iniciativa conta com o 

auxílio de órgãos de controle, como a Advocacia Geral da União (AGU) e o 

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Medidas como 

essa devem ser adotadas em outros órgãos de enforcement, inclusive nos 

                                                 

31 A OCDE considera que um dos objetivos prioritários dos governos deve ser o desenvolvimento 
de meios de persecução por entre fronteiras. Sobre o tema, v. OECD. Governance 
Frameworks to Counter Illicit Trade, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, 2018, p. 32 e 
ss. 

32 É um dos pontos abordados em: Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), 
Manifesto em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, disponível em: 
https://www.etco.org.br/noticias/manifesto-em-defesa-do-mercado-legal-brasileiro/. Acesso 
em 29 set. 2018. 

33 SIMMONS, Kami Chavis. New Governance and the "New Paradigm" of Police 
Accountability: A Democratic Approach to Police Reform. 59 Cath. U. L. Rev. 373, 2010. 

https://www.etco.org.br/noticias/manifesto-em-defesa-do-mercado-legal-brasileiro/
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vinculados aos demais entes federativos (o que pode solidificar o papel das 

autoridades regionais). Cabe à chefia do Executivo a imposição de mecanismos 

capazes de adequar a atuação coordenada entre as instituições de controle e 

desenvolver formas mais eficientes de inter-relacionamento entre as instituições 

competentes. 

A coordenação entre as instituições de enforcement responsáveis pelo 

controle das fronteiras é aspecto que também merece atenção. Apesar de não 

haver carência de entidades, o cenário é repleto de obstáculos causados pelo 

desencontro de recursos e de informações; essa, aliás, é uma das conclusões do 

Tribunal de Contas da União (TCU), que aponta que a fronteira nacional tem 

sentido os efeitos da desarticulação das políticas públicas aplicadas à região, da 

pulverização de recursos em investimentos com baixa conexão, e da execução de 

projetos fragmentados, com o consequente impacto negativo na geração de 

emprego e renda34. 

Maiores esforços da Presidência e dos Ministérios competentes 

(sobretudo os da Justiça e da Segurança) são necessários para a coordenação 

entre tais órgãos. Uma possibilidade é o aprofundamento do Programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), criado, em 2016, para “fortalecer a 

prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão aos delitos 

transfronteiriços”35. 

Trata-se de iniciativa conjunta, de diversas instituições, voltada a 

integrar a inteligência e a atuação nessas regiões. O combate ao contrabando é 

uma de suas principais atribuições; estima-se que possa aprimorar a interação 

entre órgãos federais, estaduais e municipais, e de operar como hub de troca de 

informações e de desenvolvimento de operações conjuntas. 

Outra via é o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). O SUSP foi 

criado pela Lei nº 13.675, com a finalidade de preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, 

                                                 

34 Tribunal de Contas da União, TC 020.053/2015-0. 

35 BRASIL. Decreto nº 8.903 de 16 de novembro de 2016, art. 1º. 
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coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa 

social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 

articulação com a sociedade. 

 É mais uma iniciativa recente voltada ao ajuste da atuação e dos 

critérios entre instituições de controle. 

Entre suas atribuições se enquadra a unificação de parâmetros de 

segurança pública e de métricas de rendimento dos servidores entre as 

instituições envolvidas. Essas medidas diminuem a assimetria de informações 

entre as autoridades públicas e permitem maior previsibilidade e accountability 

em relação às políticas adotadas. 

O incremento na governança e na coordenação entre instituições, 

contudo, deve ser acompanhado por maiores investimentos em pessoal 

(aumento do efetivo em determinadas áreas e, possivelmente, dos vencimentos 

de agentes que desempenhem funções de destaque). Atualmente, o Brasil possui 

mais de vinte vezes menos servidores envolvidos no controle aduaneiro do que 

países com proporções similares, como a China e os Estados Unidos; há apenas 

vinte e sete postos e inspetorias voltados à fiscalização dos mais de dezesseis mil 

quilômetros de fronteira36. Isso simboliza a falta de investimento na proteção a 

essas áreas. É necessário adequar o efetivo disponível à extensa fronteira 

brasileira. 

Outro aspecto diz respeito à especialização dos agentes públicos. A 

atuação na fronteira envolve desafios distintos daqueles enfrentados por 

autoridades de outras regiões; o tipo de irregularidade cometido nessas regiões, 

e o perfil dos servidores públicos encarregados de investigá-las, é distinto; por 

isso, os incentivos profissionais devem se adequar. 

                                                 

36 Dados disponíveis em: ROLLI, Claudia. Mercado ilegal cresce no pais em plena crise de 
segurança, Folha de São Paulo, disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-
no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-
seguranca.shtml. Acesso em: 12 out. 2018. 

 

https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/contrabando-no-brasil/uma-muralha-da-china-por-ano/mercado-ilegal-cresce-no-pais-em-plena-crise-de-seguranca.shtml
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Atualmente, além da falta de pessoal, os agentes responsáveis por vezes 

não estão familiarizados com as zonas de fronteiras ou com as atribuições 

especiais envolvidas nessa atividade37. Carreiras e instituições específicas 

destinadas à fiscalização dessas regiões podem aprimorar o papel a ser 

desenvolvido pelo Poder Executivo. 

Em 2017, por meio da Lei nº 12.85538, introduziu-se adicional 

indenizatório aos ganhos dos servidores federais encarregados do controle de 

fronteiras. Uma atribuição possível do PPIF seria a proposição de novas 

medidas, com o propósito de criar cargos mais especializados no combate ao 

comércio ilegal, e de trazer profissionais que possuam o perfil adequado.  

Seria possível, ainda, reaproveitar recursos obtidos nas operações de 

apreensão. É possível, por meio de lei, criar destinações especiais a esses valores 

(na venda de automóveis, aparelhos celulares e outros bens apreendidos), a 

serem convertidos em incentivos aos agentes das respectivas instituições. 

Tratar-se-iam de adicionais condicionais vinculados a determinados tipos de 

apreensões, a serem incorporados aos vencimentos, o que poderia gerar maiores 

incentivos para atuações proativas por parte dos agentes sem novos custos para 

o Poder Público39.  

No que diz respeito às ferramentas da fase investigativa - (ii) -, há 

estudos que apontam dois modelos distintos40. No primeiro, as autoridades 

competentes pela investigação de produtos ilícitos dispõem das mesmas 

ferramentas disponíveis aos demais agentes. O segundo modelo, por sua vez, 

                                                 

37 O ponto foi constatado pelo candidato à presidência Geraldo Alckmin, cujas propostas 
envolviam a criação de instituição própria para o controle das fronteiras. 

38 BRASIL. Lei nº 12.855, de 2 de setembro de 2013. Disponível em: Institui a indenização 
devida a ocupante de cargo efetivo das Carreiras e Planos Especiais de Cargos que especifica, em 
exercício nas unidades situadas em localidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle, 
fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12855.htm . Acesso em: 28 
set. 2018. 

39 A medida é recomendada em v. National Research Council. Understanding the U.S. 
Illicit Tobacco Market: Characteristics, Policy Context, and Lessons from International 
Experiences. Washington: The National Academies Press. 2015, p. 158. 

40 Por ex., INTERPOL. Countering Illicit Trade in Goods: A Guide for Policy-Makers, 
2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12855.htm
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assegura maiores prerrogativas aos investigadores envolvidos com certas 

matérias. Essa abordagem é tipicamente associada ao combate a condutas 

ilícitas complexas, como o terrorismo, a corrupção e o crime organizado.  

Estima-se que é abordagem mais adequada ao mercado ilegal, o qual possui 

laços e semelhanças com estas atividades41. 

Há exemplos de instrumentos desse tipo que podem ser considerados 

no cenário brasileiro (sobretudo no âmbito do PPIF): as “entregas controladas”, 

em que se permite a circulação de mercadorias sabidamente irregulares para 

que se possa obter informações sobre rotas e destinatários; a vigilância de 

pessoas de interesse, por meio de interceptação telefônica e de escoltas; e as 

operações disfarçadas, que visam à infiltração de agentes em organizações 

irregulares.  

Cada ferramenta possui virtudes e desafios e, pela complexidade do 

problema, devem ser analisadas à luz do contexto brasileiro. Na medida em que 

há várias abordagens disponíveis na experiência internacional e em outros 

setores econômicos, é possível aprimorar a atuação das entidades de 

enforcement por meio do incremento de sua caixa de ferramentas – desde que 

haja coerência em seu uso.  

Ainda no que diz respeito à fase de investigação, há duas medidas 

indicadas para incrementar a capacidade de extrair informações sobre as 

organizações criminosas, e que se inseririam na competência do PPIF: fortalecer 

programas de proteção a testemunhas, e criar canais para infratores delatarem 

membros de sua rede. 

De toda forma, mesmo no que se refere aos instrumentos tradicionais 

de investigação, maiores investimentos em tecnologia são necessários para 

munir as autoridades de ferramentas mais adequadas para o cumprimento de 

sua função; há mecanismos eletrônicos de vigilância e inteligência, já existentes, 

e que podem ser explorados com o devido investimento (por ex., a unificação de 

                                                 

41 A OCDE oferece abordagem similar ao propor soluções para o tratamento da corrupção. V. 
OCDE, Specialised Anti-Corruption Institutions Review of Models, 2 ed., 2013.  
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registros de ocorrência e de outros elementos relacionados à atividade 

investigativa). 

Por fim, sobre (iii) as medidas de deterrence disponíveis aos órgãos 

policiais e fiscais, são necessárias algumas considerações. Para além de 

perseguir os responsáveis por irregularidades, os órgãos de controle podem, 

também, oferecer desestímulos indiretos à atividade ilícita: como não é possível 

extingui-la, cogitam-se meios para reduzir os incentivos que a viabilizam e, com 

isso, reduzir sua incidência. Essas medidas, chamadas pela literatura de 

estratégias de deterrence, são consideradas fundamentais, por exemplo, no 

combate a crimes relacionados à corrupção42. 

No que diz respeito ao contrabando, medidas dessa natureza são 

igualmente relevantes: na maioria dos casos, os indivíduos sancionados por 

irregularidades relacionadas ao mercado ilegal ocupam camadas inferiores das 

organizações criminosas (motoristas, revendedores), de modo que os 

responsáveis pela organização raramente são ameaçados com sanções típicas. 

Assim, possuem incentivos para se manter na ilegalidade. 

A principal medida de deterrence identificada para abordar esse 

problema relaciona-se com a diminuição do poderio econômico dos 

corruptores: criar maiores riscos e custos econômicos para que realizem a 

atividade ilícita43. Fortalecer medidas de apreensão de mercadorias e de sanções 

fiscais parece ser o caminho mais direto para alcançá-lo. Essas já são estratégias 

adotadas pelos órgãos federais, mas sua articulação e seu fortalecimento devem 

constar na agenda da PPIF, uma vez que “um regime funcional de apreensão de 

                                                 

42 Sobre deterrence como estratégia regulatória para evitar atos criminosos, v. BRAITHWAITE, 
John. The New Regulatory State and the Transformation of Criminology. The British 
Journal of Criminology, v. 40, 2000. 

43 Há projeto de lei em trâmite, já aprovado na Câmara dos Deputados, que propõe a punição 
administrativa de motoristas envolvidos no transporte de carga irregular (Projeto de Lei 
1.530/15). A sanção seria a perda de licença de motorista, o que aumentaria o risco de seu 
envolvimento na atividade ilícita. 
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bens pressupõe a ação coordenada entre diversos órgãos domésticos de 

enforcement.”44 

Os elementos acima indicados refletem a necessidade de ações 

articuladas em prol do combate ao comércio ilegal como um todo. Para 

concretizar o debate, os próximos itens serão dedicados ao estudo do comércio 

ilegal de cigarros. De início, descrever-se-á o contexto normativo incidente 

sobre o setor. Então, explorar-se-á a forma como atua a ANVISA, principal 

reguladora do produto; por fim, propor-se-á medidas voltadas a incrementar o 

papel da Administração Pública no combate a este comércio ilegal.  

 

5.1.3 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL 

DE CIGARROS: CONTEXTO NORMATIVO 

 

O comércio ilegal de produtos fumígenos é objeto de múltiplas normas; 

a sensibilidade do setor gerou a edição de atos por órgãos competentes em 

diversas matérias. Na sequência, descrever-se-á as principais normas dos 

seguintes órgãos e entidades: (i) ANVISA, (ii) Receita Federal, (iii) entidades 

internacionais, e (iv) INPI. 

A ANVISA editou regulamentos que tratam, de modo indireto, da 

fabricação e do comércio ilegal de cigarros. 

Em primeiro lugar, surgem as Resoluções de sua Diretoria Colegiada. 

Em termos cronológicos, vale destacar a RDC nº. 226/201845, que demanda 

registro eletrônico para a importação, a fabricação e a comercialização de 

cigarros no território nacional. O cadastro dos produtos é fator de controle em 

relação à sua legalidade. O cigarro ilegal não passa por qualquer registro junto à 

ANVISA. 

                                                 

44 INTERPOL. Countering Illicit Trade in Goods: A Guide for Policy-Makers, 2014. 
Tradução livre. 

45BRASIL. Anvisa. RDC nº. 226/2018. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2821970/RDC_226_2018_.pdf/97a34dc8-e56c-
4770-8b7e-2987b114822b . Acesso em: 20 jun. 2018.  

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2821970/rdc_226_2018_.pdf/97a34dc8-e56c-4770-8b7e-2987b114822b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2821970/rdc_226_2018_.pdf/97a34dc8-e56c-4770-8b7e-2987b114822b
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Cite-se, ainda, a RDC nº. 195/201746, que dispõe sobre as embalagens e 

advertências sanitárias dos produtos fumígenos derivados do tabaco. O não 

cumprimento da regulamentação implica infração sanitária, estando os 

fabricantes e estabelecimentos sujeitos a penalidades administrativas. A 

fiscalização é feita pelas autoridades sanitárias dos estados e municípios, órgãos 

e entidades em regra vinculados às respectivas secretarias de saúde. 

Desnecessário dizer, mas as embalagens dos produtos ilegais não cumprem tais 

normas. 

Além disso, há a RDC nº. 213/201847, que traz regras acerca da 

exposição e do comércio de cigarros48 e a Orientação de Serviços n. 1/201449, 

acerca do comércio e da propaganda de produtos derivados do tabaco.  

No que diz respeito às normas editadas pela Receita Federal, em sua 

maioria tratam sobre os enquadramentos das marcas de cigarros para efeitos 

tributários. Dentre as principais medidas utilizadas para a diminuição do 

tabagismo está o aumento de tributos (esta é a principal recomendação de 

medida antitabagista feita pela Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco50). Por essa razão, fabricantes e importadores de cigarros e demais 

                                                 

46BRASIL. Anvisa. RDC nº. 195/2017. Disponível em: 
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTEwNTg%2C . Acesso 
em: 20 jun. 2018.   

47BRASIL. ANVISA. RDC n.º 213/2018. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3219394/REP_RDC_213_2018.pdf/f0a871cb-
43a6-423d-b393-4caae1617325 . Acesso em: 20 jun. 2018. 

48Anvisa. Cigarro: atualizada regra sobre exposição de cigarro. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=c
olumn-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_
101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-
comercios&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_co
ntent&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=3953191&_101_INSTANCE_FXrpx9q
Y7FbU_type=content . Acesso em: 20 jun. 2018. 

49BRASIL. Anvisa. Orientação de Serviço n. 1/2014. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/106510/106597/Orienta%C3%A7%C3%A3o+de+Servi%
C3%A7o+Sutox+n%C2%BA+01+de+2014/e9ea8828-d7c0-4b7c-a936-fa44f176ccd4 . Acesso 
em: 20 jun. 2018. 

50 BRASIL. Decreto nº 5.658 de 2 de janeiro de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5658.htm Acesso em 
16 out. 2018.   

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/mostrararquivo.php?c=mtewntg%252c
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3219394/rep_rdc_213_2018.pdf/f0a871cb-43a6-423d-b393-4caae1617325
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3219394/rep_rdc_213_2018.pdf/f0a871cb-43a6-423d-b393-4caae1617325
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_instance_fxrpx9qy7fbu&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_groupid=219201&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_urltitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-comercios&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_struts_action=%252fasset_publisher%252fview_content&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_assetentryid=3953191&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_instance_fxrpx9qy7fbu&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_groupid=219201&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_urltitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-comercios&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_struts_action=%252fasset_publisher%252fview_content&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_assetentryid=3953191&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_instance_fxrpx9qy7fbu&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_groupid=219201&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_urltitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-comercios&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_struts_action=%252fasset_publisher%252fview_content&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_assetentryid=3953191&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_instance_fxrpx9qy7fbu&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_groupid=219201&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_urltitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-comercios&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_struts_action=%252fasset_publisher%252fview_content&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_assetentryid=3953191&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_instance_fxrpx9qy7fbu&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_groupid=219201&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_urltitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-comercios&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_struts_action=%252fasset_publisher%252fview_content&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_assetentryid=3953191&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_instance_fxrpx9qy7fbu&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_groupid=219201&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_urltitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-comercios&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_struts_action=%252fasset_publisher%252fview_content&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_assetentryid=3953191&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_instance_fxrpx9qy7fbu&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_groupid=219201&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_urltitle=atualizada-norma-sobre-exposicao-de-cigarro-em-comercios&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_struts_action=%252fasset_publisher%252fview_content&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_assetentryid=3953191&_101_instance_fxrpx9qy7fbu_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/documents/106510/106597/orienta%25c3%25a7%25c3%25a3o+de+servi%25c3%25a7o+sutox+n%25c2%25ba+01+de+2014/e9ea8828-d7c0-4b7c-a936-fa44f176ccd4
http://portal.anvisa.gov.br/documents/106510/106597/orienta%25c3%25a7%25c3%25a3o+de+servi%25c3%25a7o+sutox+n%25c2%25ba+01+de+2014/e9ea8828-d7c0-4b7c-a936-fa44f176ccd4
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derivados do tabaco estão sujeitos a um cadastro especial junto à Receita 

Federal.  

O cadastro é disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº. 

770/200751, que sofreu diversas modificações, até a última, pela IN RFB nº. 

1519/2014. Fabricantes e importadores de cigarros devem realizar cadastro que 

importe a utilização de selo de controle, a ser aplicado quando da produção e 

importação dos produtos.  

O programa de cadastro especial foi aprovado pela IN RFB nº 

396/200452. Segundo seu art. 1º, o cadastro deverá ser feito pelo 

estabelecimento matriz do fabricante ou do importador, o qual deverá 

apresentar a consolidação das informações de todos os estabelecimentos da 

pessoa jurídica.  

Ainda em relação aos selos de controle dos cigarros, a Receita Federal os 

disciplina por meio de atos declaratórios. O Ato Declaratório DPRF nº 23/9053 

estabelece que os prazos para o ressarcimento dos selos de controle serão 

contados a partir da saída dos produtos do estabelecimento industrial, ainda 

que a operação tenha sido realizada com suspensão do imposto.  

Há atos de origem internacional que se destacam. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS), desde 2012, apresenta o Protocolo para Eliminar o 

Comércio Ilegal de Produtos Derivados do Tabaco54. O Protocolo existe desde 

2012, contudo o Brasil aprovou-o em dezembro de 2017, por meio do Decreto 

                                                 

51BRASIL. Receita Federal. IN RFB nº. 770/2007. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15718#
124687 . Acesso em: 20 jun. 2018. 

52BRASIL. Receita Federal. IN RFB nº. 396/2004. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15296 . 
Acesso em: 20 jun. 2018. 

53BRASIL. Receita Federal. Ato Declaratório DPRF nº. 23/90. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=1277 . 
Acesso: 20 jun. 2018. 

54OMS. Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products. Disponível em: 
http://www.who.int/fctc/protocol/en/ . Acesso em: 20 jun. 2018. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idato=15718#124687
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idato=15718#124687
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idato=15296
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idato=1277
http://www.who.int/fctc/protocol/en/
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Legislativo nº. 185/201755. Em 15 de junho de 20.06.18, o Ministro da Saúde, 

durante a 42ª Reunião Ordinária de Ministros de Saúde do MERCOSUL, 

assinou declaração56 que ratifica a eliminação do Comércio Ilegal de Produtos 

de Tabaco. O protocolo foi desenvolvido a partir da Convenção-Quadro para 

Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde57. 

O presente estudo teve como premissa as diretivas e regras do 

protocolo, dentre as quais se destacam: i) a necessidade de cooperação 

internacional com os demais Estados signatários (arts. 20 a 31); ii) a 

necessidade de controle sobre a cadeia de suprimentos do mercado ilegal de 

cigarros (arts. 6 a 13); e iii) o fortalecimento das medidas de enforcement de 

punições aos envolvidos no setor irregular (arts.14 a 19). 

No que tange à proteção de marcas e de patentes, destacam-se as 

normas do INPI. Há dois atos relevantes para os fins deste trabalho: (i) a 

Classificação Internacional de Produtos58; e (ii) a Resolução 12459, a qual trata 

das diretrizes para a classificação de produtos. Em relação às marcas e patentes, 

o mercado de cigarros utiliza as mesmas normas aplicáveis ao mercado em geral 

                                                 

55BRASIL. Decreto Legislativo n.º 185/2017. Disponível em: 
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=26317939&id=26317959&i
dBinario=26318131&mime=application/rtf . Acesso em: 20 jun. 2018. 

56Ministério da Saúde. Declaração para eliminar comércio ilegal de tabaco no 
Mercosul. Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/18/Tabaco.pdf . Acesso em: 20 
jun. 2018. 

57Ministério da Saúde. Brasil assina declaração para eliminar comércio ilegal de 
tabaco. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43591-brasil-
assina-declaracao-para-eliminar-comercio-ilicito-de-tabaco  . Acesso em: 20 jun. 2018. 

58BRASIL. INPI. Classificação Internacional de Produtos. Disponível em:  
http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/marcas/classificacao/arquivos/classificacao_internacional_de_produtos_ncl8_ordem
_de_classe.pdf/view . Acesso em: 20 jun. 2018. 

59BRASIL. INPI. Resolução nº. 124. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-
arquivo/docs/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf/view . 
Acesso em: 21 jun. 2018. 

http://legis.senado.leg.br/legislacao/listatextosigen.action?norma=26317939&id=26317959&idbinario=26318131&mime=application/rtf
http://legis.senado.leg.br/legislacao/listatextosigen.action?norma=26317939&id=26317959&idbinario=26318131&mime=application/rtf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/18/tabaco.pdf
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43591-brasil-assina-declaracao-para-eliminar-comercio-ilicito-de-tabaco
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43591-brasil-assina-declaracao-para-eliminar-comercio-ilicito-de-tabaco
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao/arquivos/classificacao_internacional_de_produtos_ncl8_ordem_de_classe.pdf/view
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao/arquivos/classificacao_internacional_de_produtos_ncl8_ordem_de_classe.pdf/view
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao/arquivos/classificacao_internacional_de_produtos_ncl8_ordem_de_classe.pdf/view
http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf/view
http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf/view
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(em especial, a Lei nº. 9.279/199660). Quem comercializa produtos ilegais, 

falsificados, comete crime contra patente, cuja pena é de detenção61. 

De interesse reflexo para o mercado de cigarros e derivados do tabaco é 

Portaria Conjunta ANVISA/INPI nº. 1, de 12 de abril de 2017. Ela trata da 

cooperação entre ANVISA e INPI para o registro de produtos farmacêuticos. 

Embora não trate de cigarros, o regulamento conjunto sinaliza aproximação 

entre duas autarquias cuja cooperação é essencial para o combate a este 

mercado ilegal (v. à frente). 

 

5.1.4 ATUAÇÃO DA ANVISA  

 

Atualmente, o debate sobre o papel da ANVISA no combate ao comércio 

ilegal de cigarros centra-se em sua capacidade de impor restrições que, em 

alguns casos, poderiam dar fôlego aos produtos ilícitos.  Discute-se como evitar 

que a agência estimule a produção e a venda de cigarros ilícios, e não como ela 

poderia ser proativa em seu combate.  

                                                 

60BRASIL. Lei Federal nº. 9279/96. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9279.htm . Acesso em: 20 jun. 2018. 

61BRASIL. Lei Federal nº. 9279/96. Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de 
modelo de utilidade quem:   I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta 
ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de 
invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa 
produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou 
processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido 
colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.  
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:  I - reproduz, sem autorização do titular, 
no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - 
altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.  Pena - detenção, 
de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou 
expõe à venda, oculta ou tem em estoque:  I - produto assinalado com marca ilicitamente 
reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou 
comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de 
outrem.  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9279.htm. Acesso em: 18 out. 2018., Acesso em: 20 
jun. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
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No que diz respeito a este debate, proibir inteiramente a exposição de 

cigarros, ou impedir o uso de ingredientes em sua composição, são restrições 

que, cogita-se, estejam correlacionadas à solidificação do mercado irregular. A 

reavaliação das normativas que os impõem – e a tentativa de evitar novas 

restrições – oferece oportunidade para que a ANVISA atue junto ao combate 

dos produtos ilegais.  

Para além de combater algumas restrições presentes e futuras, há outras 

alternativas. Existem, na literatura especializada e nas recomendações gerais do 

Protocolo para Eliminar o Comércio Ilegal de Produtos Derivados do Tabaco62, 

quatro estratégias regulatórias possíveis pertinentes à atuação da ANVISA: a (i) 

imposição de licenciamento dos fabricantes e vendedores (licensing), o (ii) uso 

de signos de controle nas embalagens, para monitoramento da produção regular 

(stamping/tracking and tracing); a (iii) coleta de informações sensíveis a 

respeito dos produtos vendidos e sobre a cadeia de produção dos cigarros 

(record keeping); e o (iv) aumento da fiscalização e da imposição das normas já 

existentes (enforcement). 

No que diz respeito à primeira estratégia, viu-se que os procedimentos 

para obtenção de autorização para produzir cigarros são objeto de normatização 

pela agência; produtores que não detenham a autorização são irregulares, e 

poderão ser sancionados. Trata-se, então, de estratégia adotada no cenário 

brasileiro, voltada ao controle dos fabricantes de cigarro. 

Há, no entanto, exemplos interessantes, na experiência internacional, 

que podem incrementar o debate brasileiro. No Estado da Califórnia, nos EUA, 

em que a regulamentação de cigarros é menos abrangente, o licenciamento se 

estendeu também aos estabelecimentos de varejo. Para que possam vender 

cigarros, os varejistas têm que passar por registro. Ao que indicam os dados, a 

ameaça de perda da licença por irregularidades, e a repercussão econômica que 

isso geraria nos negócios de muitos dos vendedores, possui repercussão direta 

na diminuição do mercado irregular naquele local. A ANVISA realiza controle 

                                                 

62 OMS. Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products. Disponível em: 
http://www.who.int/fctc/protocol/en/ . Acesso em: 20 jun. 2018. Em especial, arts. 6 a 13. 

http://www.who.int/fctc/protocol/en/
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da mesma natureza em outras áreas de sua competência. Varejistas de 

medicamentos, por exemplo, dependem de registro e autorização e, em caso de 

irregularidades, podem ser sancionados.  

Uma medida paralela, cogitada em províncias do Canadá e na Austrália, 

é a de restringir a venda de certos insumos e maquinários, fundamentais à 

produção de cigarros, a pessoas jurídicas que detenham licença para produzir 

tabaco. 

Exigir registros de outros atores da cadeia de fornecimento, e restringir 

a venda de produtos associados à produção de cigarros, pode aprimorar o 

controle sobre os produtos irregulares, criando mecanismos de monitoramento; 

é estratégia utilizada em diversos setores regulados, como o de petróleo, pela 

ANP; de telefonia, pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); e de 

saúde suplementar, pela ANS. A medida, entretanto, cria custos operacionais 

aos vendedores, produtores de insumos, e para a própria Agência63. A 

conveniência da medida deve ser debatida à luz de dados (qual parcela do 

mercado irregular nacional é vendida por varejistas; se há viabilidade de 

implementar novos sistemas de registro; quais insumos são relevantes etc.). 

A segunda estratégia (ii) – uso de signos de controle nas embalagens 

para monitoramento do setor – também é adotada no Brasil. Trata-se da 

obrigatoriedade da exibição de selos, que permitam a fiscalização da 

regularidade da produtora (é necessário constar registro junto à ANVISA) e do 

pagamento dos tributos por ela devidos (há selo obrigatório, vinculado ao 

sistema SCORPIOS da RFB, mencionado acima). Essa exigência visa simplificar 

a fiscalização in loco dos agentes públicos sobre produtos irregulares no varejo e 

permitir a aquisição de informações sobre como a cadeia de fornecimento opera. 
                                                 

63 “In California, legislation in 2003 required the specific licensing of all elements of the 
supply-chain from the manufacturer to the retailer. The licensing provisions specify the 
obligations of all licensees, and also require entities to only do business with other licensed 
entities in the supplychain. Informants suggested that the licensing of all aspects of the supply-
chain (specifically, the retailers) has been significant in allowing penalties to be increased, and 
suspensions to be issued.  (…) Some key informants suggested that given the significance of 
tobacco products to many small retailers, the threat of a license suspension or revocation was 
essential to ensure compliance”. SWEETING, Jeff; JOHNSON, Teela, SCHWARTZ, Robert. 
Anti-Contraband Measures: Evidence for better practice, Ontario: Ontario Tobacco 
Research Unit, 2009. 
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Há tendência de implementação de novos sistemas de controle da 

mesma natureza64. Apesar de ser ferramenta utilizada no Brasil para evitar a 

evasão fiscal, é possível fazer uso da tecnologia e das informações geradas pelos 

sistemas de tracking and tracing já existentes para obter resultados na 

fiscalização do mercado ilegal. 

Em todo caso, nenhuma das estratégias acima poderá ser bem-sucedida 

se prescindir de meios para a obtenção de informações precisas, ou se não for 

suficientemente implementada pela fiscalização da agência. Por isso mesmo, as 

duas estratégias remanescentes – (iii) e (iv) – são condicionais às demais.  Em 

outras palavras: a efetividade da atuação da ANVISA no combate ao mercado 

ilícito depende da qualidade das informações de que dispõe, e da intensidade e 

do direcionamento de sua fiscalização. 

Estima-se serem essas as abordagens mais carentes no ordenamento 

regulatório brasileiro. O primeiro passo para incrementar seu papel é fazer uso 

dos meios já disponíveis e das medidas e canais já existentes e direcioná-los a tal 

finalidade. Há parcerias entre entidades relevantes que podem ser exploradas 

(por ex., entre entidades responsáveis pelo controle de fronteiras, entre a 

ANVISA e outros órgãos da Administração Pública, como o INPI e a Receita 

Federal). Registra-se que a agência possui diversos mecanismos de cooperação 

em vigor, por exemplo, para o controle sanitário de embarcações e veículos 

oriundos de outros países; é possível orientá-los, também, ao combate ao 

mercado ilegal de cigarros. 

Ao que indicam as informações tornadas públicas pela agência, 

entretanto, sua atividade fiscalizatória possui como objeto principal os 

produtores já cadastrados, a publicidade nos estabelecimentos de venda e a 

comercialização a menores de idade. O combate ao mercado ilegal parece ser 

objetivo incidental dos fiscais65, que atacam de forma mais enérgica a 

                                                 

64 Folha de São Paulo. Brasil propõe rastreamento do tabaco no Mercosul para evitar 
comércio ilegal. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1782951-
brasil-propoe-rastreamento-do-tabaco-no-mercosul-para-evitar-comercio-ilegal.shtml . Acesso 
em: 28 set. 2018. 

65 Para além de conceituar e diferenciar contrabando de falsificação, o guia oficial da agência 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1782951-brasil-propoe-rastreamento-do-tabaco-no-mercosul-para-evitar-comercio-ilegal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1782951-brasil-propoe-rastreamento-do-tabaco-no-mercosul-para-evitar-comercio-ilegal.shtml
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publicidade/exposição irregular, a produção de cigarros com aditivos, o uso em 

ambientes públicos, e o consumo do produto entre jovens66.  

A agenda institucional da Agência não parece enfrentar o combate ao 

mercado ilícito como objeto regulatório. Em consequência, seu aparato 

fiscalizatório – encabeçado pela Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de 

Produtos Fumígenos Derivados ou não do Tabaco (GGTAB) – exerce papel 

subsidiário nesse âmbito, atuando, quando tanto, em auxílio a outros órgãos de 

repressão67.  

Ao que consta no site da ANVISA, suas atividades fiscalizatórias 

destacadas envolvem, por exemplo, o controle de propaganda de produtos. Não 

há menção sobre fiscalização direcionada ao comércio ilegal de cigarros. Mas o 

tema exige abordagem diferenciada, com foco no acompanhamento do produto 

ilegal, e em sua posterior apreensão, como forma de desincentivo à atividade68; 

os instrumentos necessários para repreender o comércio ilegal são diferentes 

daqueles usados para fiscalizar o comércio regular.  

                                                                                                                                               
para seus fiscais pouco diz sobre os produtos ilegais, e seu foco é na fiscalização dos 
estabelecimentos que vendem tabacos, e não nos produtos em si. Veja-se o que diz o documento 
sobre como deve um agente da ANVISA fiscalizar o mercado ilegal: “Uma maneira de identificar 
falsificações de cigarro é avaliar se a suposta marca apresenta o selo da Receita Federal 
(idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-controles-especiais/cigarros-
relacao-dos-modelos-de-selo-decontrole-para-cigarros-aprovados-pela-rfb). É frequente a 
prática delituosa de não recolhimento de impostos de produtos derivados de tabaco exportados, 
importados ou reimportados. Ao contrário da falsificação, os produtos contrabandeados são de 
fácil identificação e, muitas vezes, sequer trazem as frases e imagens com as advertências 
sanitárias. Muitos produtos irregulares não possuem qualquer imagem de advertência sanitária, 
ou seja, produtos sem imagens são certamente irregulares perante a Anvisa”. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/106510/106594/Guia+para+o+profissional+do+SNVS_
tabaco/5028297a-e473-4e72-b6e0-693cb79a46e6 . Acesso em: 28 set. 2018. 

66 Todas essas atividades foram destacadas pela própria Agência em seu sítio eletrônico. 

67 Não é dizer que não há qualquer relação entre a ANVISA e o combate ao mercado ilegal. Ao 
exercer fiscalização sobre qualquer uma de suas normas, a agência, em teoria, estaria 
repreendendo o comércio irregular. No entanto, essa parece ser uma externalidade para 
Agência, cuja agenda principal é reduzir o consumo do cigarro, sem foco específico para 
combater o mercado ilegal. 

68 Em função de serem consideradas pequenas as sanções penais para os crimes relacionados ao 
mercado irregular, frequentemente se aponta para o medo de apreensão dos produtos como 
maior fator de deterrence no mercado ilegal de cigarros. Por isso mesmo, caso se queira atacar o 
comércio irregular e não apenas o consumo do cigarro como um todo, as abordagens são 
distintas. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/106510/106594/guia+para+o+profissional+do+snvs_tabaco/5028297a-e473-4e72-b6e0-693cb79a46e6
http://portal.anvisa.gov.br/documents/106510/106594/guia+para+o+profissional+do+snvs_tabaco/5028297a-e473-4e72-b6e0-693cb79a46e6


40 
 

Atualmente, a indisponibilidade de dados, e o limitado espaço 

institucional destinado à fiscalização do mercado paralelo, não equipam a 

ANVISA para combatê-lo. A ausência de foco no problema leva à redução de 

incentivos para a criação de parcerias com outros órgãos públicos ou privados, 

que poderiam gerar coordenação entre os envolvidos no setor: apesar de a 

Agência ser a maior responsável pela regulação do setor tabagista, possui 

atuação tímida na repreensão ao comércio ilegal. 

Assim, é possível apontar a ausência de protagonismo da ANVISA como 

causa e resultado da deficiência de dados, de recursos e de coordenação com 

outros órgãos. Passa-se, então, à análise do papel da Polícia Federal no setor. 

 

5.1.5 ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL 

 

Boa parte do que se disse sobre a ANVISA se aplica, também, à Polícia 

Federal: i) há meios disponíveis para otimizar os instrumentos e o uso de 

informações pela instituição; ii) é possível intensificar a fiscalização direcionada 

ao comércio ilegal de cigarros. 

O papel da Polícia Federal na fiscalização do mercado ilegal de cigarros 

é central: com o auxílio dos órgãos fiscais aduaneiros, e da Polícia Rodoviária, é 

a principal instituição responsável por controlar a entrada e saída de cigarros 

irregulares no país, bem como por investigar crimes relacionados a organizações 

criminosas que falsifiquem, contrabandeiem ou descaminhem cigarros. 

Entre as metas sob responsabilidade do Ministério da Justiça para o 

período entre 2016 e 2019 destaca-se o combate contra crimes transfronteiriços 

e contra o crime organizado69; a principal autoridade envolvida nessas 

atividades é a Polícia Federal. O mercado ilegal de cigarros ocupa essa agenda, 

                                                 

69 Polícia Federal. Principais metas dos programas, projetos e ações. Disponível em: 
http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/acoes-e-programas/principais-metas-
dos-programas-projetos-e-acoes. Acesso em: 23 out. 2018. 

http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/acoes-e-programas/principais-metas-dos-programas-projetos-e-acoes
http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/acoes-e-programas/principais-metas-dos-programas-projetos-e-acoes
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em conjunto com outras condutas criminosas, como o tráfico de armas, de 

drogas e de pessoas. 

Há notícias de operações voltadas a desmontar esquemas ilícitos de 

circulação de cigarros, mas, por outro lado, a atividade possui características 

que a relegam a posição secundária nas prioridades das autoridades policiais. 

Entre elas, destaca-se a percepção segundo a qual a comercialização irregular de 

fumígenos tem caráter econômico e não criminal70: a maior parte dos crimes 

relacionados ao setor não envolvem violência direta – são relacionados a 

violações à propriedade intelectual ou a evasões fiscais –, e carreiam penas 

relativamente baixas. Além disso, pode ser difícil identificá-los por meio das 

ferramentas investigativas tradicionais71. 

O mercado irregular de cigarros concorre por recursos e atenção das 

entidades policiais com atividades consideradas mais graves (v.g., o tráfico de 

drogas e de armas). Some-se, a isso, as dificuldades causadas pela deficiência de 

coordenação entre as entidades de repressão ao mercado ilegal, mencionadas no 

item 5.1.2.72. 

Esse cenário leva, por vezes, a fiscalizações ocasionais e não 

responsivas: as operações realizadas por unidades distintas não se integram 

dentro de um plano estratégico maior, voltado ao combate abrangente ao setor 

irregular de fumígenos. Isso impede a identificação precisa de áreas de 

interesse, a adaptação às inovações do mercado ilegal, a integração entre o 

tratamento da Polícia Federal e os órgãos do Ministério Público responsáveis 

por dar sequência ao processo penal etc.  

                                                 

70 Percepção, contudo, equivocada. Ainda que, de fato, haja pouca relação direta entre o 
mercado ilegal de cigarros e crimes violentos, indiretamente, há correlação entre o 
desenvolvimento do setor e o aumento de criminalidade em determinadas regiões. É dizer: 
ainda que não seja diretamente responsável por crimes violentos, e que seus efeitos principais 
sejam econômicos, a leniência com a atividade gera uma gama de problemas sociais. 

71 Para uma análise sobre a impressão de menor relevância dos crimes relacionados ao mercado 
ilegal de cigarros, v. National Research Council. Understanding the U.S. Illicit Tobacco 
Market: Characteristics, Policy Context, and Lessons from International Experiences. 
Washington: The National Academies Press. 2015, p. 158. 

72 V. p. 22 e ss. 



42 
 

A exemplo do que se viu no item 5.1.2., a repressão ao mercado ilícito de 

cigarros envolve a atuação de diversos órgãos de enforcement além da PF. Em 

cada nível federativo, há autoridades que possuem recursos e limites próprios: 

as locais possuem mais informações sobre os revendedores; as estaduais, sobre 

rotas e métodos aplicados pelo crime organizado naquele Estado; as federais 

possuem mais recursos, e sua competência abrange todo o território nacional73. 

Na medida em que a PF ocupa o topo desta cadeia, esforços voltados à 

coordenação interfederativa devem partir do Governo Federal, em especial do 

Ministério da Justiça, e poderiam ser coordenados por seus agentes. Políticas 

voltadas para a troca de informações e de recursos entre as autoridades policiais 

de entes federativos de níveis distintos foi apontada como medida bem-sucedida 

contra o combate ao mercado ilegal de cigarros no Canadá, na União Europeia, 

na Espanha e no Reino Unido74.  

Além disso, a atuação da PF não encerra o ciclo de investigação e 

punição aos envolvidos no comércio ilegal de cigarros: o Ministério Público e a 

Polícia Judiciária são responsáveis pela conversão da investigação em processo 

criminal. A atuação de promotores e de investigadores é necessária para a 

atuação judicial em face dos investigados pela PF.  Para que gerem resultados 

coerentes com a atuação policial, é desejável que i) as provas e a inteligência 

sobre o comércio ilegal obtidas pela PF sejam encaminhadas, detalhadas e 

contextualizadas para os agentes dessas instituições; ii) que haja coordenação 

entre os incentivos da PF e do MP para perseguir e condenar réus envolvidos em 

crimes relacionados ao comércio ilegal de cigarros; iii) e que as informações 

obtidas em julgamentos, acordos, novas investigações, condenações etc. sejam 

repassadas à PF pelos órgãos de apoio à Justiça.  

A forma mais confiável de alcançar esse cenário é a criação de parcerias, 

entre unidades de ambos todos os órgãos, voltadas ao compartilhamento de 

                                                 

73 INTERPOL, Countering Illicit Trade in Goods: A Guide for Policy-Makers, 2014, p. 22 e 
ss. 

74 National Research Council. Understanding the U.S. Illicit Tobacco Market: 
Characteristics, Policy Context, and Lessons from International Experiences. Washington: The 
National Academies Press. 2015, p. 165. 
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dados. Criar vínculos institucionais entre os agentes responsáveis por toda a 

cadeia de atos, que se inicia pela investigação da PF e acaba na sentença penal, 

traz racionalidade e eficiência ao processo. 

As unidades relacionadas a atividades instrumentais ao setor irregular 

de cigarros podem ter importante papel em seu combate. As áreas de 

inteligência financeira e tributária da PF, e os departamentos voltados para a 

proteção da propriedade intelectual, podem oferecer informações e 

instrumentos que auxiliem os setores investigativos primários75. Parcerias 

internas entre as respectivas unidades, e a integração com as demais instituições 

competentes, como o INPI e a RFB, seriam desejáveis. 

Um último comentário: aponta-se, na literatura especializada, a 

eficiência da estratégia de identificação de hot spots do comércio ilegal de 

cigarros, ou seja, zonas em que a fiscalização deve incidir de forma 

diferenciada76. Em contraposição à estratégia de operações aleatórias e isoladas, 

que parecem predominar na prática da PF77, o foco nessas zonas permitira 

maior direcionamento nos recursos estatais e maior responsividade em relação 

às estratégias adotadas em cada região.  

O mercado irregular de cigarros é dinâmico e especialmente adaptável à 

fiscalização estatal; novas modalidades de circulação de cigarros ilegais se 

estabelecem no momento em que outras são suprimidas. Exemplo disso é o 

desenvolvimento da circulação de produtos irregulares pela internet, de novos 

equipamentos de produção de cigarros falsificados e a reconfiguração de rotas 

                                                 

75 Sobre a relação entre o mercado ilegal de cigarros e os crimes contra a propriedade intelectual, 
v. LEASE. Kriste. Smoke 'Em if You Got 'Em: Intellectual Property Rights in the Tobacco 
Industry Going Up in Smoke. Case Western Reserve Journal of International Law, v. 371, 2016. 
Sobre a relação com os crimes financeiros, v. relatório de força tarefa americana sobre o tema: 
Financial Crimes Task Force. Illicit Tobacco. Disponível em: 
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2250&context=jil . 
Acessado em 23 out. 2018. 

76 National Research Council. Understanding the U.S. Illicit Tobacco Market: 
Characteristics, Policy Context, and Lessons from International Experiences. Washington: The 
National Academies Press. 2015, p. 156. 

77 Em função do sigilo relacionado às operações da polícia federal, não se pôde obter maiores 
informações. A afirmação é, portanto, especulativa. 

https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2250&context=jil
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de contrabando78. Essa combinação implica a ineficiência de qualquer medida 

que ignore as peculiaridades da atividade fiscalizada e das regiões em que ela se 

dá. 

O mapeamento de hot spots auxilia na contextualização da fiscalização 

estatal e direciona os recursos em prol de resultados mais eficientes nas áreas 

onde as diversas modalidades de comércio ilícito são desenvolvidas. O PPIF, 

mencionado acima, pode ser uma via para desenvolver os estudos necessários 

para a implementação de estratégias diferenciadas em zonas de especial 

interesse, bem como para direcionar a atuação de cada unidade de acordo com 

as peculiaridades das atividades desenvolvidas em cada região mapeada. 

Entretanto, os índices socioeconômicos gerais das regiões de fronteiras 

não proveem dados específicos o suficiente para o mapeamento mencionado; é 

necessário recolher dados compreensivos e particulares ao mercado de cigarro 

brasileiro e seus componentes ilícitos, caso contrário troca-se uma aleatoriedade 

por outra79. Esforços direcionados ao mapeamento consistente e periódico desse 

setor são recomendáveis para a otimização da governança e planejamento das 

unidades da Polícia Federal e, apesar de ainda não dispor de estruturas e 

projetos focados no mercado de cigarros, o PPIF oferece boa via institucional 

para a sua implementação. 

 

                                                 

78 Essa parece ser a orientação adotada no Protocolo que poderá ser ratificado em breve no país 
ao incluir entre suas preocupações constantes a necessidade de inovação tecnológica e de 
fiscalização sobre os novos meios de comercialização desses produtos. V. OMS. Protocol to 
Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products. Disponível em: 
http://www.who.int/fctc/protocol/en/ . Acesso em: 20 jun. 2018. 

79 “In order to develop understanding of hot spots, research would have to focus on 
determinants of the large spatial variation in demand and supply of illicit cigarettes, beyond the 
simplest variation in potential revenue generated by tax differentials and income. State-to-state 
and city-to-city variation in the effectiveness of law enforcement, which imposes costs on both 
consumers and suppliers, is an additional source of geographic variation in market size. The 
difficulty with which illegal supply networks and retail infrastructures are formed is very 
important in understanding the emergence of illegal cigarette markets, and “supply costs” can 
be as important—or even more important—than tax differentials. And although the social 
networks that can prop up illicit markets are time consuming and difficult to establish, they may 
be particularly resilient to government regulation”. National Research Council. 
Understanding the U.S. Illicit Tobacco Market: Characteristics, Policy Context, and 
Lessons from International Experiences. Washington: The National Academies Press. 2015, p. 
156. 

http://www.who.int/fctc/protocol/en/
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5.1.6 ATUAÇÃO DA RECEITA FEDERAL 

 

O Fisco também é responsável pela regulação e pela fiscalização dos 

produtos que circulam no país; seu papel como órgão de controle merece 

destaque no que diz respeito ao comércio de cigarros ilegais.  

Boa parte do que se pontuou acima sobre a atuação da ANVISA se 

aplica, também, à Receita Federal Brasileira. A RFB é responsável pelo controle 

da evasão setorial e, por isso, atua diretamente na regulamentação da cadeia de 

produção e de comercialização de cigarros. Suas normas impõem restrições e 

custos ao comércio regular (como o preço mínimo de cigarros e outras regras 

tributárias, voltadas, com frequência, a fins extrafiscais). Para gerarem os 

resultados esperados, essas normas dependem de enforcement apropriado; caso 

não sejam devidamente fiscalizadas, repita-se, as restrições criam vantagens 

econômicas e estímulos ao comércio ilegal. 

A entidade adota mecanismos de licenciamento de atores da cadeia por 

meio de registros especiais, e impõe o monitoramento dos produtos pelo 

Sistema SCORPIOS. Reitera-se a necessidade de aprimoramento de governança 

interna dos órgãos do fisco, bem como o desenvolvimento de mecanismos de 

cooperação entre as autoridades federais, estaduais e locais em zonas de 

interesse. A necessidade de cooperação internacional é outro ponto de destaque: 

parte considerável da atuação do fisco junto ao comércio ilegal de cigarros é 

focada na entrada e saída de produtos do país, atividade em que a atuação 

conjunta com autoridades de outros países é imprescindível. 

Para além disso, é possível cogitar medidas administrativas voltadas ao 

aprimoramento da fiscalização realizada pela RFB. A primeira delas diz respeito 

ao enforcement mais rígido da estratégia de licenciamento: atualmente, há 

lacunas para a atuação de empresas fraudulentas ou em débito com a Receita; é 

necessário desenvolver mecanismos e departamentos internos à entidade que 

tornem a fiscalização das empresas registradas uma atividade reiterada de seus 

agentes. Algumas restrições trazidas pelo incremento da fiscalização das 

empresas licenciadas teriam consequências concretas no mercado ilegal: 
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impedir a manutenção das autorizações especiais de empresas inscritas em 

dívida ativa por meio de monitoramento anual; evitar empresas “stand-by” (que 

buscam a autorização para suceder outras empresas fraudulentas e dificultar o 

controle) por meio da imposição e controle reiterado de prazo máximo de 

inatividade etc.  

A segunda envolve a cooperação com as entidades relacionadas à 

proteção de marcas e patentes. As violações às marcas é fator importante a 

compor mercado ilegal de cigarros, e há medidas a serem tomadas nesse 

âmbito: o registro válido da marca de cigarros junto ao INPI deve ser requisito 

para a concessão e para a manutenção da autorização especial concedida pela 

RFB; se há violações à marca, a empresa não deve manter seu registro especial. 

Para tanto, é necessário desenvolver iniciativas conjuntas que permitam o fácil 

acesso à base de dados e a rápida troca de informações entre esses órgãos. O 

caminho inverso também é possível: o art. 2º-D do Dec. Lei nº 1.593/77 

determina a vedação ao uso de marcas de cigarros com o registro especial 

invalidado; o INPI, com o auxílio da RFB, poderá ser o responsável pelo 

enforcement da norma. 

 

 

5.1.7 PROPOSIÇÕES NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Diante dos dados do levantamento de Direito Administrativo, da leitura 

do material de apoio, das diretivas do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilegal 

de Produtos Derivados do Tabaco e do resultado das reuniões presenciais e 

telefônicas, algumas sugestões, com ênfase em medidas administrativas e de 

Direito Regulatório/Administrativo, podem ser cogitadas.  

 

a. Fortalecer o papel da fiscalização no combate ao comércio 

ilícito 
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A primeira proposição é desenvolver instrumentos para tornar a 

fiscalização do comércio ilícito atividade focada, reiterada e sistemática 

na prática da Administração Pública. Essa medida se relaciona à parte 3 

do Protocolo, que indica a necessidade de controle sobre a circulação de 

produtos irregulares. 

Um problema relacionado à dificuldade de fiscalização do mercado 

ilegal é a extensão territorial brasileira: há muitos pontos de vendas 

regulares e irregulares no país, de modo que fiscalizar é exercício 

custoso e, ainda assim, limitado. Uma possível forma de reduzir a 

dificuldade seria prover aos entes subnacionais recursos públicos - em 

especial de origem federal - para equipar o aparato de segurança pública 

e as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Para tanto, pode-se 

pensar em convênios de repasses, com finalidade (e fiscalização) 

específica para os recursos. Essa é forma de capilarizar o combate ao 

comércio ilegal e de evitar deficiência de pessoal na fiscalização do setor 

por meio da capacitação de outros entes relevantes.  

 

b.  Incrementar a coordenação entre os órgãos responsáveis 

pela fiscalização 

Outra dificuldade é a ausência de coordenação entre os vários órgãos. 

Para mitigar seus efeitos, recomenda-se a proposição de parcerias e a 

constituição de centros integrados voltados a definir competências 

específicas aos múltiplos órgãos públicos responsáveis pelo controle do 

mercado irregular. Só a nível da União, há, dentre outros órgãos, a 

Polícia Federal, a Receita Federal, a ANVISA e o INPI. Há, ainda, os 

múltiplos órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária e de 

polícia. Seria desejável que houvesse meios institucionais para definir 

competências, uniformizar abordagens e compartilhar inteligência. Já 

há canais similares e é necessário explorá-los e direcioná-los ao combate 

do mercado ilegal. O Programa de Proteção Integrada de Fronteira – 
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PPIF - é bom exemplo, e pode oferecer oportunidade de desenvolver 

medidas eficientes. É necessário ressaltar que esse tipo de iniciativa 

cabe à chefia do Executivo e aos respectivos Ministérios, que poderão 

estabelecer estratégias de governança unificadas. 

 

c.  Incrementar as condições e a fiscalização das zonas 

fronteiriças 

Seria desejável cogitar instrumentos de fomento público para o 

financiamento de desenvolvimento das cidades localizadas ao longo da 

fronteira, via, por exemplo, bancos públicos ou agências de fomento. Há 

correlação direta entre as condições socioeconômicas dos municípios 

fronteiriços e o aumento ou redução das atividades de contrabando.  

Ainda no que diz respeito à fiscalização de fronteiras, o papel de órgãos 

como a Polícia Federal e a Receita Federal podem ser incrementados, 

por exemplo, por meio da reorganização das carreiras de seus agentes. 

Criar posições permanentes ligadas a áreas fronteiriças é forma de 

implementar incentivos favoráveis à atuação direcionada.  

 

d. Direcionar a fiscalização das entidades de controle e 

prover instrumentos e informações contra o mercado ilegal 

Com vistas a incrementar a atividade fiscalizatória das entidades 

públicas, propõe-se o desenvolvimento de canais especificamente 

voltados ao combate ilegal de cigarros. No caso da ANVISA, por 

exemplo, sugere-se que a agência desenvolva canal similar a outros já 

existentes em sua estrutura, como a “Rede Nacional de Centros de 

Informação e Assistência Toxicológica - RENACIAT”80, a “Rede 

                                                 

80 ANVISA, R.D.C. nº 19/05. 
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Sentinela”81. Trata-se de programas vinculados a órgãos fiscalizatórios 

da agência e voltados a aprimorar determinadas atividades. Elas 

envolvem a criação de observatórios e a realização de parcerias com 

entidades públicas (como o SUS, no caso do RENACIAT) e privadas 

(como empresas e profissionais que contribuam com a Rede Sentinela) 

e permitem maior controle da agência sobre determinados objetos. 

Um canal dessa natureza, especificamente voltado ao combate ao 

comércio ilícito, aumentaria o comprometimento da agência ou de 

outras entidades com a matéria, viabilizando, por exemplo, denúncias 

remuneradas abertas ao público; políticas de conscientização 

específicas; e a criação de bases de dados destinadas, por exemplo, a 

compreender a logística de contrabando e falsificação de cigarros. 

É possível cogitar canais análogos nos demais órgãos de controle, como 

a RFB e os órgãos policiais. Entre as atribuições destes canais poderia 

constar: i) a edição de guias para os fiscais, esclarecendo dúvidas sobre 

o setor irregular (como complemento ao guia geral para a fiscalização de 

produtos com tabaco). O guia incluiria informações necessárias ao 

combate de comércio ilegal (por ex., informações sobre cada autoridade 

e seu papel na repreensão do mercado ilícito; exemplos de cigarros 

falsificados; elementos que permitam identificar produtos 

contrabandeados etc.); ii) a compilação das normas relativas à 

repressão ao comércio ilegal e a simplificação do seu acesso por meio de 

sítio eletrônico próprio. É possível aumentar a conscientização sobre o 

problema e facilitar o controle social por meio da publicização das 

normas relevantes; iii) a abertura de canal de denúncia anônima - um 

site ou aplicativo de celular - que permita, caso a denúncia seja bem-

sucedida, algum tipo de bônus pecuniário ao denunciante (ver Disque-

Denúncia do Rio de Janeiro); iv) garantias de autonomia e de segurança 

                                                 

81 Que “notifica e monitora eventos adversos e queixas técnicas de produtos sob vigilância 
sanitária”, além de monitorar e investigar eventos e queixas relacionados. V. ANVISA, R.D.C. nº 
51/14. 
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jurídica para o desenvolvimento de sistemas de parceria com atores 

privados interessados no combate ao comércio ilegal.  

De toda forma, as medidas acima não dependem da criação de 

observatórios, e podem ser negociadas autonomamente com a agência 

ou com outros órgãos e entes públicos, como a RFB.  

Um exemplo é o Estado do Rio Grande do Sul, que, por meio de projeto 

de lei recém aprovado, estabeleceu via a partir da qual interessados 

privados são incentivados a equipar órgãos estaduais de segurança 

pública, em troca de benefícios fiscais82. 

Tais propostas são de interesse público, têm precedente na atuação 

pública, e são compatíveis com postura mais proativa, necessária ao 

combate ao comércio ilegal. 

 

e. Considerar novas estratégias de licenciamento 

A experiência internacional indica que a estratégia de licenciamento é 

subexplorada no Brasil. Em países como Canadá, Austrália, EUA, além 

da União Europeia e de Porto Rico, medidas mais rigorosas de 

licenciamento vêm apresentando bons resultados83 e merecem ser 

consideradas na realidade brasileira.  

Atualmente, o licenciamento recai sobre os fabricantes de cigarro, que 

devem estar registrados perante a ANVISA e a Receita Federal. Há, 

contudo, outras abordagens disponíveis: em primeiro lugar, é possível 

exigir licenças de produtores e fornecedores de maquinários, insumos e 

serviços essenciais para o setor e, em segundo, a venda de determinados 

bens relacionados à produção de cigarros pode ser restrita a portadores 

de licença. 

                                                 

82 RIO GRANDE DO SUL, PLC 129/2018. 

83 Alcohol Beverage Authorities in United States, Canada, and Puerto Rico. Disponível em: 
https://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml. Acesso em: 22 set. 2018. 

https://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml
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Exigir licenças de produtores de insumo e de maquinário foi estratégia 

implementada na Austrália. Passou-se a exigir licenças de produtores de 

folhas de tabaco, de vendedores de papel voltado a charutos e cigarros, 

de comerciantes de máquinas usadas em toda na linha produção de 

produtos com tabaco etc. O risco de perda da licença dos demais atores 

da cadeia produtiva levaria à redução dos materiais disponíveis para 

fabricantes irregulares. No Brasil, esses objetos são tipicamente 

controlados por meio de tributação extrafiscal, e não costumam 

envolver licenças específicas junto à ANVISA.  

A segunda abordagem não implementaria novo sistema de 

licenciamento, mas tornaria obrigatório que determinados bens e 

insumos sejam vendidos apenas mediante apresentação de registro do 

comprador junto à ANVISA. Isso faria com que a conferência da licença 

dos fabricantes de cigarro seja necessária para a venda de máquinas de 

produção de cigarro e dos materiais usados em sua confecção. A 

restrição responsabilizaria vendedores de máquinas ou insumos que os 

vendam a compradores irregulares, o que impediria que muitos deles 

obtivessem os produtos necessários para sua produção. Por isso, a 

exigência dificultaria a produção clandestina e não geraria grandes ônus 

ao Poder Público. 

Há exemplos incipientes dessa abordagem no Brasil. O município de 

Ponta Grossa/RS optou por punir os vendedores irregulares com a 

cassação do alvará de funcionamento84.  

As duas abordagens oferecem via interessante para o combate ao 

comércio ilegal e devem ser consideradas dentro das possibilidades dos 

órgãos de repressão, que já realizam controle dessa natureza em outros 

setores. Registra-se que, para que as estratégias de licenciamento sejam 

implementadas no setor tabagista, é desejável que o canal de 

cooperação entre a ANVISA e a Receita Federal do Brasil seja ativado: o 

Fisco já possui estrutura e inteligência a respeito dos produtores 

                                                 

84 PONTA GROSSA, Lei Municipal nº 13.222/18. 
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insumos e fabricantes de maquinários relevantes para o mercado 

tabagista. Com isso, é possível desenvolver sistema simplificado de 

fiscalização a recair sobre aspectos instrumentais do mercado ilegal e a 

permitir que a estratégia de licenciamento seja mais compreensiva. 

  

f. Desenvolver ainda mais mecanismos de rastreamento 

A estratégia de rastreamento de cigarros foi considerada bem-sucedida 

sobretudo a partir da implementação de sistemas de selos e 

localizadores nas caixas de cigarros e máquinas de produção. Assim 

como no caso do licenciamento, contudo, há espaço para melhorias. 

Em primeiro lugar, boa parte do mercado irregular brasileiro é de 

origem internacional e, por isso, acordos de cooperação voltados para o 

rastreamento entre fronteiras são imprescindíveis para que a estratégia 

se desenvolva: alinhar esforços políticos para o incremento dos sistemas 

internacionais de track and trace deve ser prioridade.  

Outras medidas relacionadas à estratégia dizem respeito ao 

rastreamento de veículos responsáveis pelo transporte de cigarros, e ao 

investimento em tecnologias que permitam, por exemplo, que os selos 

sejam inseridos também nos maços de cigarro (ao invés de apenas nas 

caixas). Os mecanismos de rastreamento dependem, ao fim e ao cabo, 

da tecnologia empregada, e a constante capacitação dos órgãos 

responsáveis pela atividade é fundamental para seu sucesso. 

Uma boa forma de aumentar o potencial tecnológico dos órgãos 

fiscalizadores é por meio da iniciativa privada: na medida em que há 

atores econômicos diretamente interessados em combater o comércio 

ilegal, é possível fazer uso de sua expertise técnica para a criação de 

parcerias vinculadas ao desenvolvimento de ferramentas. 

De toda forma, é necessário reiterar a necessidade da adoção de sistema 

dessa natureza pelos outros países envolvidos no comércio ilegal de 
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cigarros brasileiro (sobretudo o Paraguai); se apenas recaírem sobre os 

produtores regulares, os novos custos apenas estimulariam o mercado 

irregular. 

 

g. Desenvolver canais internacionais de cooperação 

O combate ao comércio ilegal de tabaco é objeto de debate 

internacional: o Brasil é um dos signatários de protocolo voltado ao 

tema. A partir de sua ratificação, será obrigação do Governo brasileiro 

ampliar as tratativas com países de interesse para que meios de 

cooperação sejam desenvolvidos e ampliados.  

Para que seja cumprida a exigência de cooperação internacional do 

Protocolo, o papel do Ministério das Relações Exteriores (sobretudo o 

do Itamaraty) é central. Trata-se da instituição competente para propor 

e costurar acordos do tipo junto a outros países. É importante que o 

Governo brasileiro amplie as tratativas com países de interesse para que 

meios de cooperação sejam desenvolvidos e ampliados.  

Para tanto, o papel do Ministério das Relações Exteriores é central, 

trata-se da instituição competente para propor e costurar acordos do 

tipo junto a outros países. Há exemplos de acordos internacionais 

voltados a combater o mercado ilegal em diversos contextos. Eles 

podem envolver aspectos de interesse para conte-los no país: desde a 

fiscalização in loco nas zonas de fronteira (por ex. com iniciativas 

policiais conjuntas, autorizações para operações específicas nas 

jurisdições alheias), até o desenvolvimento de mecanismos integrados 

de rastreamento. O desenvolvimento social das cidades fronteiriças de 

cada país também deve ser considerado nessa iniciativa. 

Trata-se de proposta instrumental a todas as demais; o comércio 

irregular floresce na ausência de coordenação entre as instituições de 
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fiscalização atuantes no Brasil e nas dos demais países, a única forma de 

coordena-las é por meio da diplomacia focada na repressão à atividade. 

 

5.2 DIREITO TRIBUTÁRIO85 

 

O objetivo do estudo, neste ponto, é analisar a tributação brasileira na 

medida em que ela se torna um fator determinante sobre as escolhas 

econômicas da sociedade, com a finalidade de demonstrar que o seu manejo 

inadequado, ao fim e ao cabo, serve como um estímulo ao desenvolvimento dos 

mercados ilegais, em razão da oferta de produtos sujeitos a uma menor carga 

fiscal. 

 

5.2.1 O MITO DA NEUTRALIDADE DA TRIBUTAÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) trouxe em seu analítico texto 

um rol amplo e minucioso de finalidades que devem ser fomentadas, e de 

princípios que devem ser implementados por meio da atividade do Estado 

brasileiro. Dentre eles, destacam-se os princípios da ordem econômica, 

esculpidos no artigo 170 da Carta Magna, que estabelecem uma série de 

garantias fundamentais do mercado e programas a serem desenvolvidos, como 

se depreende do rol abaixo colacionado: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

                                                 

85Autoria do professor Carlos Augusto Daniel Neto. 



55 
 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.                                 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

 

O último século foi marcado pelo desenvolvimento de uma teoria da 

Constituição Econômica (Wirtschaftsverfassung) que conduziu à positivação 

expressa (e não meramente implícita, identificável apenas a partir dos regimes 

jurídicos existentes86) de uma Ordem Econômica (Wirtschaftsordnung) no bojo 

das Constituições recentes, a começar pela mexicana de 1917 e alemã de 191987.  

No Brasil, a primeira Constituição a trazer dispositivos relativamente à 

Ordem Econômica foi a de 1934, mas com uma compreensão ainda incipiente 

de uma jurisprudência que os interpretava como norma meramente 

programática88 – situação esta que se modificou com a CF/88, que representou 

                                                 

86 Sobre a existência de uma ordem econômica nas Constituições Liberais, vide GRAU, Eros 
Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 13 
ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.71. 

87 COMPARATO, Fabio Konder. Ordem econômica na Constituição de 1988. Revista de 
Direito Público. São Paulo, v. 23, n. 93, jan./mar. 1990, p.263. 

88 Prova disto é o ceticismo de Fábio Konder Comparato com o grau de aplicabilidade dessas 
normas, reféns de um Judiciário formalista e de uma leitura declaratória da proclamação de 
princípios do art.170 da Constituição de 1988 (COMPARATO, Fábio Konder. Ordem 
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um marco de construção de uma jurisprudência garantidora das liberdades 

econômicas e promotoras das finalidades apontadas acima. 

Essa eficácia dos princípios do art. 170 da CF/88 toma grande 

relevância especialmente ao informar o sistema constitucional tributário. 

Diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) envolveram a aplicação 

dos princípios da ordem econômica para justificar desigualdades tributárias de 

forma geral, como nos casos que envolvem empresas optantes do Simples 

Nacional (regime especial de arrecadação de tributos), para estímulo às micro e 

pequenas empresas (e.g. Recurso Extraordinário nº 627.543, relator Ministro 

Dias Toffoli, com julgamento em 30/10/2013), e para justificar incentivos 

tributários regionais. Por outro lado, a mesma Corte também realiza 

diretamente os princípios da Ordem Econômica, como nos casos em que anula 

benefícios tributários unilaterais dos Estados, que desequilibram a livre 

concorrência, nos vários julgados sobre guerra fiscal. 

 Sem dúvida, a pragmática desses princípios é farta nas Cortes 

Superiores89, a despeito de não caber, neste estudo, uma análise mais detida de 

toda esta profundidade. 

Da forma como a CF/88 dá finalidades a serem atingidas, ela também 

dá os meios para esse atingimento, dentre os quais se destaca exatamente a 

utilização dos tributos. 

A ideia do tributo como um deadweight loss90 (um “peso morto” de 

pura ineficiência econômica), calcado no “mito da neutralidade da tributação”91, 

                                                                                                                                               
econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2011, p.264-265). 

89 Por todos, menciona-se trecho da ementa do Recurso Extraordinário nº 422.941: “A 
intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de setores 
econômicos, faz -se com respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, 
art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da Ordem econômica: CF, 
art. 1º, IV; art. 170. Fixação de preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade 
com a legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com 
desrespeito ao princípio da livre iniciativa.” 

90 Cf. STIGLITZ, Joseph. Economics of the Public Sector. 3 ed. New York: WW Norton, 
1999, p.111. 

91 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um 
tributo como critério para sua constitucionalidade. In: FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios 
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que inadmitia que escolhas econômicas dos contribuintes fossem estimuladas 

ou desestimuladas através da exação fiscal, com base nas premissas liberais 

clássicas, logo foi afastada diante da compreensão de que o mercado possuía 

falhas que comprometiam o seu funcionamento e que não poderiam ser sanadas 

sem uma intervenção do Estado92.  

Nesse contexto, o tributo passou a ser utilizado intensivamente para 

correção dessas falhas de mercado chegando a um duplo dividendo (double 

dividends) apontado por Joseph Stiglitz93: por um lado é gerado um efeito 

arrecadatório, e por outro um efeito de correção de falhas de mercado, 

favorecendo a prosperidade econômica. Mais ainda, a tributação com 

finalidades extrafiscais pode apresentar triplo dividendo (triple dividends), 

que, além dos dois efeitos mencionados acima, também estimula a realização do 

estado de coisas ideal estipulado por um princípio constitucional94. 

Está-se, pois, em um momento de tomada de plena consciência não 

apenas dos efeitos extrafiscais da tributação – afetando as escolhas econômicas 

dos contribuintes e como instrumento de correção de falhas de mercado -, mas 

também da enorme potencialidade de agravarem severamente as situações que 

deveriam contribuir para a reversão. 

Ultrapassada essa primeira etapa de compreensão do papel do tributo 

como instrumento de intervenção econômica, há um segundo ponto a ser 

abordado, no que diz respeito especificamente à forma de controle desses 

efeitos. 

 

                                                                                                                                               
e Limites da Tributação 2 – Os Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009, p.141. 

92 Ibidem, p.72-78. 

93 Cf. STIGLITZ, Economics of the Public Sector. 3 ed. New York: WW Norton, 1999, p.463. 

94 STIGLITZ, Joseph. Reforming Taxation to Promote Growth and Equity. Roosevelt 
Institute. Disponível em: http://rooseveltinstitute.org/wp-
content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pd
f. Acesso: 22 ago. 2018, p.6. 

http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
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5.2.2 CONTROLE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS COM EFEITOS EXTRAFISCAIS 

 

A despeito da relativa facilidade com que se identificam finalidades 

constitucionais, muitas delas plasmadas de forma literal no próprio texto, 

outras hauridas das dobras do sistema e de sua competente interpretação, o 

controle das normas tributárias, mormente no que diz respeito aos seus efeitos 

indutores, é um tema problemático.  

A grande dificuldade reside na determinação de qual seria a forma de 

identificar uma finalidade extrafiscal na norma tributária e, além disso, como 

estabelecer qual seria a finalidade preponderante dentre as diversas existentes.  

Sobre isto, Luís Eduardo Schoueri faz uma ampla catalogação de 

posições que se baseavam ora em um subjetivismo interpretativo, buscando e 

indicando elementos objetivos e subjetivos para alcançar a mens legislatoris 

(intenção do legislador) e, assim, identificar a finalidade extrafiscal, e ora em 

um objetivismo, apontando da mesma forma elementos na lei para identificação 

de uma mens legis (vontade objetivada da lei)95.  

Conquanto os autores tenham se esmerado no desenvolvimento de 

critérios para a identificação da finalidade extrafiscal, a discussão restou 

infrutífera, de modo que Klaus Vogel afirma categoricamente que o insucesso se 

dá devido à inexistência de um critério que permite classificar os objetivos de 

uma lei tributária como principais e acessórios96. O que há, de fato, é uma 

estratificação de efeitos da norma tributária, que não podem ser 

compartimentalizados através de critérios determinados. 

Parece-nos, entretanto, que na distinção entre tributos fiscais e 

extrafiscais pouco importa o escopo do legislador, mas sim a capacidade da lei 

                                                 

95 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção 
Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 17-24. 

96 VOGEL, Klaus. Tributos regulatórios e garantia da propriedade no direito constitucional da 
República Federal da Alemanha. Direito Tributário: Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy 
Barbosa Nogueira. Brandão Machado (coord.). São Paulo: Saraiva, 1984, p.546-547. 
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tributária gerar o efeito financeiro ou regulatório97 - é dizer, os efeitos da 

norma tributária podem se verificar independente da finalidade abstrata aposta 

à lei pelo legislador no momento da sua criação ou pelo intérprete no momento 

de sua compreensão98.  

Isso não quer dizer, entretanto, que uma regra tributária criada com 

uma finalidade declaradamente contrária aos desígnios constitucionais não 

possa ser imediatamente objeto de controle judicial, com eventual declaração de 

sua inconstitucionalidade. Parece-nos, todavia, que esse controle é 

relativamente trivial perto daquele que deve se dar sobre normas que foram 

criadas com objetivos respaldados pela ordem jurídica, mas que geraram efeitos 

nocivos à sociedade. 

A compreensão da possibilidade de coexistência de funções em uma só 

norma tributária assume grande relevância para o seu controle, ponto central do 

Direito Tributário, especialmente quando se verifica que qualquer alteração no 

critério de comparação dos contribuintes utilizado por uma norma pode 

modificar a sua função sem que haja qualquer perda de validade – o controle 

dos efeitos conduz também à questão do controle dos critérios de comparação 

escolhidos pelo legislador tributário99. 

Quanto ao ponto da relevância da abordagem pragmática, basta que se 

observe que a intenção do legislador, seja subjetiva ou objetivamente 

considerada, ou a vontade da lei, não afeta direitos fundamentais nem bens 

coletivos – o que fomenta a realização e restrição de princípios pertinentes a 

direitos fundamentais do contribuinte e bens coletivos são os efeitos 

pragmaticamente produzidos pela norma100. 

                                                 

97 Ibidem. 

98 ROCHA, Paulo V. Vieira da. Fiscalidade e Extrafiscalidade: uma Análise Crítica da 
Classificação Funcional das Normas Tributárias. Revista Direito Tributário Atual, nº 
32,2014, p.262. 

99 ROCHA, Paulo V. Vieira da. Fiscalidade e Extrafiscalidade: uma Análise Crítica da 
Classificação Funcional das Normas Tributárias. Revista Direito Tributário Atual, nº 
32,2014, p.262. 

100 Ibidem, p.265. 
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Ao definir um estado de coisas ideal a ser buscado pelas normas, o 

Direito lança mão de estratégias de ação, realizadas através das regras jurídicas, 

para alcançar essas finalidades previstas. Todavia, ao contrário do que um 

pensamento causal e linear pode levar a crer, o campo da ação é bastante 

aleatório.  

Trata-se da noção de ecologia da ação. Nas palavras de Morin: 

 

desde o momento em que um indivíduo empreende uma ação, 
qualquer que seja ela, esta começa a escapar de suas intenções. 
Ela entra num universo de interações e finalmente o meio 
ambiente apossa-se dela num sentido que pode se tornar 
contrário ao da intenção inicial101.  

 

As normas tributárias certamente não escapam dessa complexidade 

nem em relação à sua interação com o meio ambiente normativo e fático, 

tampouco em relação aos seus destinatários, que não operam como autômatos, 

agindo de forma programada para determinados estímulos.  

Um exemplo claro de efeitos indutores que surgiram independente da 

intenção dos responsáveis pela criação de um tributo foi no chamado Window 

Tax (Imposto sobre janelas), um tributo sobre a propriedade criado em 1696, na 

Inglaterra, tendo por base de cálculo a quantidade de janelas existentes na 

casa102.  

Apesar de pensada com uma finalidade puramente arrecadatória, esse 

tributo gerou distorções profundas na alocação de recursos e nas escolhas 

econômicas dos contribuintes, com efeitos marcantes sobre a arquitetura dos 

prédios, que praticamente deixaram de ter janelas, mas com danos muito 

maiores à saúde pública, sobretudo em razão das doenças que passaram a se 

desenvolver no interior das casas em razão da falta de ventilação e iluminação 

                                                 

101 MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Porto Alegre: Editora Sulina, 
2011, p. 80-81. 

102 Cf. OATES, Wallace E., SCHWAB, Robert M. The Window Tax: A Case Study in Excess 
Burden. Journal of Economic Perspectives, Volume 29, Number 1, 2015, p. 163-180. 
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externa – o efeito foi tão grave a ponto de médicos no século XIX culparem a 

Window Tax por epidemias de febre tifoide ocorridos na Inglaterra103. 

Da mesma forma que consequências nocivas podem surgir 

inesperadamente, também há a possibilidade de resultados positivos advenham 

de determinados tributos implementados, a despeito da intenção legislativa: no 

Brasil, temos o caso da antiga Tarifa Alves Branco, implementada em 1844, que 

consistia em um aumento na faixa de 30% sobre o imposto cobrado na 

importação de produtos ingleses, com a finalidade declarada de arrecadar mais 

dinheiro e contribuir com o reestabelecimento da balança comercial 

brasileira104. 

A despeito do objetivo marcadamente arrecadatório, a tarifa teve um 

efeito inesperado de fomento ao desenvolvimento de uma indústria nacional, 

como forma de substituir as importações – cujo custo se mostrava 

demasiadamente elevado. Não é à toa que em 1844, mesmo ano de criação da 

Tarifa Alves Branco, também se iniciam os esforços industriais do célebre Barão 

de Mauá, marcando a chamada Era Mauá, que perdurou até o momento em 

que o próprio governo imperial encerrou a tarifa adicional, afastando assim o 

incentivo econômico ao – ainda embrionário – esforço industrial nacional. 

Um terceiro exemplo, também nacional, é a Zona Franca de Manaus, 

instituída inicialmente pelo Decreto-Lei nº 288/196 com a finalidade de reduzir 

a desigualdade de desenvolvimento regional em relação às demais áreas do país. 

Todavia, constatou-se que a participação do Produto Interno Bruto (PIB) do 

Estado do Amazonas no PIB Nacional está estagnada ao longo de décadas, 

demonstrando a falência do modelo utilizado105 - o que ocasionou diversas 

críticas à manutenção desse incentivo fiscal. 

                                                 

103 Ibidem, p.167. 

104 Disponível em: https://www.infoescola.com/historia/tarifa-alves-branco/. Acesso em: 22 
ago. 2018. 

105 IBGE. Contas Regionais do Brasil 2005 a 2009. Série Contas Nacionais, n. 35. Rio de 
Janeiro. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-
catalogo?view=detalhes&id=254776 . Acesso em: 22 ago. 2018. 

https://www.infoescola.com/historia/tarifa-alves-branco/
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=254776
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=254776
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Entretanto, quando da discussão de sua prorrogação, suscitou-se um 

argumento verde construído a partir de indicativos de que a manutenção do 

polo industrial colaborou com a redução de 85% a 86% do desmatamento em 

Manaus, evitando a perda de uma área florestada equivalente a 5,2 mil 

quilômetros quadrados, em 1997106, a ponto de deputados federais sustentarem 

que “A Zona Franca de Manaus não é um empreendimento industrial ou 

comercial, mas um empreendimento ecológico”107.  

Legitimou-se, pois, a prorrogação da Zona Franca de Manaus a partir de 

efeitos que não eram sequer cogitados pelo legislador, quando instituiu o 

benefício fiscal referido108. 

Portanto, fica claro que uma norma tributária, quando posta em um 

ambiente de complexidades da realidade, pode assumir novas configurações, 

gerando efeitos imprevisíveis e indesejados pelo ator109, sejam eles alinhados ou 

não com a ordem jurídica vigente. 

 

5.2.3 TRIBUTAÇÃO E O MERCADO ILEGAL 

 

As considerações feitas acima são relevantes para que fique em 

evidência a relevância que os tributos podem ter sobre a economia, 

especialmente sobre o livre desenvolvimento e funcionamento do mercado. 

                                                 

106 BRIANEZI, Thaís. O Deslocamento do discurso sobre a Zona Franca de Manaus: do 
progresso à modernização ecológica. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.  São Paulo, 
2013, p.74. 

107 Ibidem, p.90. 

108 Para uma análise compreensiva da nova legitimação da Zona Franca de Manaus, Cf. DANIEL 
NETO, Carlos Augusto. A Provisoriedade dos Incentivos Fiscais - Uma Abordagem Pragmática 
da Zona Franca de Manaus. Direito Tributário Atual, v. 35, p. 44-68, 2016. 

109 FOLLONI, André. Isonomia na tributação extrafiscal. Revista Direito GV, v. 10, n. 1, jun. 
2014, p. 205. Cf. FOLLONI, André. Ciência do Direito Tributário no Brasil – Críticas e 
Perspectivas a partir de José Souto Maior Borges. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 280-283. 
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No contexto brasileiro, essas considerações são especialmente 

relevantes em razão da elevada carga tributária depositada sobre o consumo, 

que representam substancial parcela da arrecadação tributária, distribuída entre 

União (IPI, PIS e Cofins), Estados (ICMS) e Municípios (ISS).  

A despeito de o Brasil ter, hoje, uma carga tributária total próxima do 

considerado ideal pela OCDE, tem-se uma grande disparidade entre a 

tributação da renda e do consumo, com a balança pendendo para este último, 

como o gráfico a seguir demonstra110: 

 

 

 

Essa elevada carga tributária sobre o consumo põe em evidência o peso 

que a tributação tem sobre o mercado e sobre as escolhas econômicas de seus 

                                                 

110 Disponível em: http://www.oecd.org/ctp/tax-global/RevenueStatsCountryNotes2012.htm . 
Acesso em: 22 ago. 2018. 

http://www.oecd.org/ctp/tax-global/revenuestatscountrynotes2012.htm
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agentes, podendo influenciar fortemente o custo de aquisição de bens e serviços, 

seja para estimular ou para desestimular determinados consumos. 

Em exemplo de política tributária bem executada, com efeitos positivos 

sobre o mercado, foi a Lei nº 11.196/2005111, chamada de Lei do Bem, que 

trouxe uma série de benefícios fiscais para setores relacionados à indústria e 

serviços tecnológicos, como a redução das alíquotas de PIS e Cofins a zero sobre 

a receita bruta da venda de unidades de processamento digital, teclados, 

modens, computadores etc., garantiu a dedutibilidade das despesas com 

pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação, bem como reduziu o IPI 

sobre os bens necessários para esse setor, além de diversos outros benefícios. 

A substanciosa redução da tributação sobre os bens de informática 

propiciou a redução do contrabando desse tipo de bens, com o respectivo 

crescimento do mercado formal do setor – segundo dados do ITData, em cerca 

de quatro anos o percentual de participação do mercado ilegal foi reduzido de 

74% para 35%, em razão da redução do custo de aquisição desses produtos no 

mercado legal112. 

Essa migração para o mercado legal contribui para a consolidação de 

uma indústria nacional da área tecnológica – ainda que muito aquém de outros 

países -, diminuindo a dependência de importações nesse setor e contribuindo 

para uma paulatina redução dos preços de produtos de informática e 

popularização de seu acesso à diferentes estratos sociais. 

Todavia, apesar da experiência bem-sucedida da Lei do Bem, o Brasil 

possui diversos exemplos de políticas tributárias malogradas que geraram 

efeitos danosos ao mercado. Dentre elas, destacamos o caso da tributação sobre 

os cigarros, que tem contribuído para a consolidação de um forte mercado ilegal 

                                                 

111 BRASIL. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação 
para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime 
Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa 
de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11196.htm . Acesso em: 27 set. 2018. 

112 Disponível em: https://www.bonde.com.br/economia/noticias/contrabando-responde-por-
35-do-mercado-de-informatica-124070.html . Acesso em: 22 ago. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm
https://www.bonde.com.br/economia/noticias/contrabando-responde-por-35-do-mercado-de-informatica-124070.html
https://www.bonde.com.br/economia/noticias/contrabando-responde-por-35-do-mercado-de-informatica-124070.html
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nesse setor, impulsionado nacionalmente por empresas que optam por não 

pagar os tributos devidos para reduzir seus custos, e internacionalmente pelo 

fluxo ilegal de cigarros de países com tributação diminuta sobre este produto, 

mormente do Paraguai. 

É o que será analisado adiante. 

 

5.2.4 TRIBUTAÇÃO DO CIGARRO NO BRASIL 

 

A tributação do cigarro, no Brasil, está sujeita a uma elevada carga de 

tributos, devidos aos três níveis da Federação, que incidem de acordo com as 

seguintes alíquotas médias: a) ICMS: 30% do preço do produto no varejo; b) 

IPI: 30% (uma parcela fixa e outra percentual sobre o preço no varejo) e c) 

PIS/COFINS: 11% sobre a receita bruta da venda. 

Antes de aprofundar a análise dessa carga fiscal, é preciso observar que 

há três formas de se tributar o cigarro: i) utilização de alíquota ad rem (ou 

específica), no qual uma parcela fixa em moeda é cobrada por unidade do 

produto; ii) a tributação ad valorem, no qual aplica-se um percentual sobre a 

base de cálculo estimada, normalmente o preço do produto em um mercado de 

referência; e iii) o modelo misto, que combina as duas formas anteriores113. 

A escolha do método de tributação, entretanto, não deve ser arbitrária, 

pois afetará diretamente os preços, as receitas, a qualidade e a variedade dos 

produtos disponíveis, impactando as opções para os contribuintes. Desta forma, 

uma investigação acerca do modelo de tributação brasileira sobre o cigarro é 

extremamente importante para a compreensão do problema do contrabando, 

bem como para a formulação de iniciativas aptas a combater o mercado ilegal. 

                                                 

113 PAES, Nilson Leitão. Uma Análise Ampla da Tributação de Cigarros no Brasil. 
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/566 . Acesso em: 22 
ago. 2018.  

http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/ppp/article/view/566


66 
 

Há estudos que analisam exatamente os efeitos práticos da utilização de 

alíquotas ad valorem ou ad rem na tributação do cigarro, impactando na 

diferença de preços entre marcas populares e premium, verificando-se que esse 

gap é maior nos países que atribuem a maior carga tributária em uma alíquota 

ad valorem, e menor naqueles que utilizam alíquotas específicas ou ad rem, de 

modo que a opção por este último impedia a prática do switch down (troca por 

uma marca mais barata). 

Nesse sentido, estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, sobre 

a tributação do cigarro no Brasil, apontou exatamente a necessidade de se 

aprofundar a progressividade na tributação do IPI, entre cigarros de “classes” 

distintas, como forma de viabilizar um preço mínimo menor que o praticado 

atualmente, sem comprometer a arrecadação estatal: 

   

Atualmente, conforme exposto no presente estudo, o IPI incidente sobre 
os cigarros é calculado com base em uma única alíquota específica de R$ 
1,50 por vintena combinada com uma única alíquota ad valorem de 10% 
incidente sobre o preço de venda do produto. Pelo fato de não haver 
diferenciação de tributação entre as marcas de cigarros, esse regime 
tributário é regressivo, ou seja, as marcas mais caras têm uma carga 
tributária inferior às de menor preço, que são justamente aquelas que 
possuem mais condições de competitividade com o mercado ilegal. Por 
exemplo, uma marca comercializada ao preço mínimo de R$ 5,00 por 
carteira possui uma carga tributária média de 81%114. 

 

Portanto, a utilização de alíquotas ad rem criam um piso para a carga 

tributária, tendendo a conduzir a preços relativamente mais altos, mesmo para 

marcas de baixo custo, diminuindo o incentivo econômico para mudança para 

marcas de menor custo, pois a diferença de preço entre elas e as marcas de alto 

custo é reduzida. Por outro lado, há na tributação com alíquota ad rem uma 

facilidade maior de administrar, pois se necessita apenas o volume do produto 

para determinar o tributo devido, desvinculando a arrecadação da política de 

                                                 

114 Estudo sobre o Mercado de Cigarros no Brasil – Tributação, Preços e Informalidade. 
Fundação Getúlio Vargas – FGV. Relatório Técnico de 19 out. 2017, realizado a pedido da 
indústria. 
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preços praticada pela indústria – com a desvantagem de necessitar de ajustes 

constantes, para evitar que o montante de tributo a ser pago seja corroído pela 

inflação. 

Já a aplicação de uma alíquota ad valorem tem o efeito de levar a 

diferenças maiores entre cigarros de marcas mais caras e mais baratas, 

incentivando o switch down, com a vantagem de, em sendo utilizado 

isoladamente, levar a uma maior concorrência de preços e a um menor preço 

médio. Por outro lado, possui mais dificuldade de administração, pela 

necessidade de acompanhamento do valor do produto (o que pode ser evitado 

pela utilização de bases presumidas, como no Brasil). 

O modelo misto procura combinar as vantagens do modelo ad valorem 

e ad rem, para adequar a tributação à política tributária que se pretende 

implementar. 

No Brasil, a tributação da produção e comércio de cigarro é distribuída 

entre as competências tributárias estaduais e federais. Sob a perspectiva do 

consumo, aos Estados, é devido o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

(ICMS), ao passo que a União cobra o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) e as contribuições sociais sobre a receita bruta (PIS/COFINS)115. 

 O IPI é cobrado uma única vez, diretamente no estabelecimento 

industrial (art. 3º, I do Decreto nº 7.555/2011116), mediante dois regimes 

possíveis:  

a) no regime geral, é aplicada uma alíquota de 300% aplicada sobre 

uma base de cálculo equivalente a 15% sobre o preço de venda no varejo dos 

cigarros117 (totalizando uma alíquota efetiva de 45% sobre o preço de varejo); ou  

                                                 

115 Excluiremos dessa análise o Imposto de Importação (II) e de Exportação (IE), haja vista que o 
escopo é o mercado nacional. 

116 BRASIL. Decreto nº 7.555, de 19 de agosto de 2011. Regulamenta os arts. 14 a 20 da Lei 
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que dispõem sobre a incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI, no mercado interno e na importação, relativo aos cigarros 
classificados no código 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - Tipi, e dá outras providências. Disponível: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7555.htm . Acesso em: 
27 set. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7555.htm
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b) no regime especial (art. 6º do Decreto nº 7.555/2011), que 

corresponde à soma de duas parcelas: i) a primeira é atualmente calculada pela 

aplicação de uma alíquota ad valorem de 66,7%118 sobre 15% do preço de varejo 

do cigarro (alíquota efetiva de 10% sobre o preço de varejo); e ii) o segundo pela 

aplicação de uma alíquota específica de R$ 1,50 por maço e por box de cigarro. 

Nesse caso, o contribuinte deve optar pelo regime especial, que passa a valer 

para o ano-calendário subsequente. 

Para o cálculo do preço de varejo, a legislação estabelece também um 

preço mínimo por vintena de cigarros, equivalente a R$ 5,00 a partir de 

01/05/2016119 (Decreto nº 8.656/2016120). Nesse valor mínimo, a alíquota 

específica seria equivalente a uma alíquota ad valorem de 30%, totalizando uma 

carga tributária de 40% sobre o preço de varejo, no regime especial. 

O peso da alíquota específica no modelo misto de tributação do cigarro 

pelo IPI, entretanto, cobra seu preço em nível de distribuição dos encargos 

fiscais, pois gera um elevado grau de regressividade, causando redução da 

alíquota real de acordo com o aumento do preço dos cigarros, como 

demonstrado em planilha da Receita Federal do Brasil121: 

 

                                                                                                                                               

117 Frise-se que esse percentual aplicado na apuração da base de cálculo está, hoje, no menor 
valor autorizado por lei, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.546/2011 (Art. 15.  A percentagem 
fixada pelo Poder Executivo, em observância ao disposto no inciso I do art. 4º do Decreto-Lei 
nº 1.593, de 1977, não poderá ser inferior a 15% (quinze por cento).). 

118 Esta alíquota deverá ser necessariamente inferior a 100%, nos termos do art. 17, §1º, I da Lei 
nº 12.546/2011. 

119 Este valor não poderá ser inferior a R$ 0,80 (oitenta centavos de real), nos termos do art. 17, 
§1º, II da Lei nº 12.546/2011. 

120 BRASIL. Decreto nº 8.656, de 29 de janeiro de 2016. Exclui produtos do regime 
tributário de que trata o art. 1º da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, altera a Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, 
de 23 de dezembro de 2011, e altera o Decreto nº 7.555, de 19 de agosto de 2011. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8656-29-janeiro-2016-782316-
normaatualizada-pe.html . Acesso em: 27 set. 2018.  

121 Disponível em: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politic
a/precos_impostos . Acesso em: 27 set. 2018. 

  

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8656-29-janeiro-2016-782316-normaatualizada-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8656-29-janeiro-2016-782316-normaatualizada-pe.html
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/precos_impostos
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/precos_impostos
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 Com isso, verifica-se que os mais ricos estão sujeitos a uma carga 

tributária menor, no consumo de cigarros de melhor qualidade, em relação aos 

cigarros populares – que concorrem diretamente com o cigarro ilegal, tanto o 

ingressado ilegalmente no país, quanto o fabricado nacionalmente. 

Os fabricantes de cigarros e atacadistas pagam também as contribuições 

sociais para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PIS/Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) como contribuintes e como substitutos tributários dos vendedores, 

conforme o disposto nos seguintes dispositivos: i) Art. 5º da Lei nº 

9.715/1998122; ii) Art. 3º da Lei Complementar nº 70/91123; iii) Art. 29 da Lei nº 

10.865/2004124; iv) Art. 62 da Lei nº 11.196/2005125. 

Desse modo, as contribuições passam a ser calculadas da seguinte 

forma: a) PIS/Pasep: 0,65% (alíquota ad valorem) x 3,42 x Preço de venda a 

                                                 

122 Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de 
contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado 
para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito.  

Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo. 

123 Art. 3° A base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na 
condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será obtida 
multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por cento e dezoito por cento. 

124 Art. 29. As disposições do art. 3o da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, do 
art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, e do art. 53 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, alcançam também o comerciante atacadista. 

125 Art. 62.  O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se referem o art. 3º da Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro 
de 1998, passam a ser de 291,69% (duzentos e noventa e um inteiros e sessenta e nove 
centésimos por cento) e 3,42 (três inteiros e quarenta e dois centésimos), respectivamente. 



70 
 

varejo (alíquota efetiva de 2,22%); e b) COFINS: 3% (alíquota ad valorem) x 

2,9169 x Preço de venda a varejo (alíquota efetiva de 8,75%). Tem-se, portanto, 

uma incidência de aproximadamente 11% sobre o preço de venda a varejo. 

No âmbito estadual, cobra-se o ICMS através de um regime de 

substituição tributária, e com alíquotas que variam entre as unidades federadas, 

apresentando uma alíquota, em média, de 30% sobre o preço de venda a varejo 

dos cigarros. 

Desse modo, apenas contabilizando os tributos sobre o consumo, tem-se 

a incidência de uma alíquota efetiva que pode alcançar 88% (a depender da 

adesão ao regime geral ou especial do IPI, bem como da alíquota do ICMS 

praticada no Estado) do preço do produto. 

Para se ter uma visão do quão elevada é a carga tributária do produto 

brasileiro, basta que se analise a tributação do cigarro no Paraguai, país 

notoriamente reconhecido como a origem de grande parte do cigarro vendido 

ilegalmente no Brasil – esse dado irá contribuir sobremaneira para a 

compreensão das razões da atratividade do produto contrabandeado sobre 

aquele produzido nacionalmente. 

No Paraguai, o sistema tributário não possui tributos distribuídos entre 

diversos entes, com todos os tributos centralizados no governo central. Desse 

modo, a tributação do consumo se resume basicamente no Imposto de Valor 

Agregado (IVA) e o Imposto Seletivo ao Consumo (ISC).  

O IVA é um imposto que grava todas as fases de comercialização de 

bens e serviços até que chegue ao consumidor final, tributando não o valor de 

cada operação efetuada, mas sim o valor agregado em cada etapa do ciclo 

econômico126.  

                                                 

126 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Revista del Impuesto al valor agregado. Disponível em: 
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-
id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/biblioteca-
virtual/Impuestos/iva&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-
SET/documents/biblioteca/biblioteca-virtual/revista-del-impuesto-al-valor-agregado.pdf . 
Acesso em: 07 ago. 2018. 

https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/biblioteca-virtual/Impuestos/iva&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/biblioteca/biblioteca-virtual/revista-del-impuesto-al-valor-agregado.pdf
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/biblioteca-virtual/Impuestos/iva&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/biblioteca/biblioteca-virtual/revista-del-impuesto-al-valor-agregado.pdf
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/biblioteca-virtual/Impuestos/iva&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/biblioteca/biblioteca-virtual/revista-del-impuesto-al-valor-agregado.pdf
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/biblioteca-virtual/Impuestos/iva&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/biblioteca/biblioteca-virtual/revista-del-impuesto-al-valor-agregado.pdf
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Sua base de cálculo é o montante decorrente das operações comerciais 

multiplicado por uma alíquota determinada, e sobre este valor, denominado 

débito fiscal, deduz-se um crédito fiscal correspondente ao montante de 

compras multiplicado pela alíquota incidente neles – a diferença entre o 

imposto devido na saída e o imposto pago nas compras será o IVA a ser pago. 

Na venda do tabaco dos produtores para os fabricantes, a alíquota do 

IVA é de 5%, e para a venda dos cigarros prontos a alíquota incidente será de 

10%, deduzindo-se do montante do imposto o tributo pago na aquisição das 

matérias-primas127. 

Além disso, o ISC incide sobre certas vendas de produtos, com a 

finalidade de promover uma sobreoneração e desestimular o seu consumo, 

devendo ser pagos pelos fabricantes de cigarro, tomando-se como base de 

cálculo o preço de venda da fábrica, excluído o próprio ISC e o IVA embutido 

no preço (o preço de varejo é utilizado somente para combustíveis). 

É, portanto, um tributo que incide apenas sobre a primeira venda, 

efetuada pelo fabricante (ou pelo importador). Para a venda de cigarros, há 

algumas peculiaridades a serem observadas: a) em primeiro lugar, há o 

estabelecimento de uma base de cálculo presumida para os cigarros de produção 

nacional, nos valores de Gs. 2000 para caixas de 10 unidades, e Gs. 3500 para 

caixas de 20 unidades128; b) em segundo lugar, a alíquota a ser aplicada a essa 

base é, atualmente, de 13%129. 

Para fins comparativos, consideremos o câmbio entre o Real e o 

Guarani na proporção de 1:1500, aproximadamente. Desse modo, o preço de 

                                                 

127 PARAGUAI. Anexo do Decreto nº 1.030/13. Disponível em 
http://www.impuestospy.com/Decretos/Decreto%201030_13.php. Acesso em: 30 out. 2018. 

128 PARAGUAI. Decreto nº 5445/2010. Disponível em 
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-
id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-
SET/categories/SET/Normativas/decretos/2010&content-
id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-
SET/documents/decretos/2010/Decreto_N__5445_-_10.pdf . Acesso em: 30 out. 2018. 

129 PARAGUAI. Art. 106 da Lei nº 2421/04. Disponível em 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_pry_ley2421.pdf, com acesso em 30 out. 2018. 

http://www.impuestospy.com/Decretos/Decreto%201030_13.php
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Normativas/decretos/2010&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/decretos/2010/Decreto_N__5445_-_10.pdf
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Normativas/decretos/2010&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/decretos/2010/Decreto_N__5445_-_10.pdf
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Normativas/decretos/2010&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/decretos/2010/Decreto_N__5445_-_10.pdf
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Normativas/decretos/2010&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/decretos/2010/Decreto_N__5445_-_10.pdf
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Normativas/decretos/2010&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/decretos/2010/Decreto_N__5445_-_10.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_pry_ley2421.pdf
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venda presumido da vintena de cigarros seria de aproximadamente R$ 2,33, 

com uma alíquota total incidente de 23%. 

Como se vê, há uma diferença brutal de carga tributária sobre o cigarro 

produzido no Brasil e o cigarro produzido no Paraguai, o que justifica o custo 

reduzido deste em relação àquele. Não se trata apenas de uma diferença entre 

alíquotas, mas também na base de cálculo utilizada para a cobrança do tributo 

na fábrica. 

Isso é relevante, pois apenas após a saída da fábrica é que os cigarros 

“desaparecerão” e reaparecerão em outro país, internalizados ilegalmente, de 

modo que, na maioria das vezes, a única carga tributária que carrega em seu 

custo é aquela cobrada até o término da etapa fabril. 

Além da diferença aproximada de 60% entre as alíquotas praticadas no 

Brasil e no Paraguai, a base de cálculo levada em conta neste país é o preço 

presumido de saída da fábrica, o que gera uma base de cálculo presumida de 

aproximadamente 46,5% daquela utilizada no Brasil, que corresponde ao preço 

de varejo. É dizer: o cigarro paraguaio que concorrerá com o cigarro brasileiro é 

igualmente tributado na fábrica, mas com uma base de cálculo que não leva em 

conta o valor agregado de toda a cadeia, aprofundando a diferença de carga 

tributária.  

Apenas a título de exemplo dessa distorção, levando-se em consideração 

o cigarro brasileiro e paraguaio de menor preço, o primeiro terá uma incidência 

de 88% sobre o valor de R$ 5,00 (preço mínimo), totalizando R$ 4,40 de 

tributo, ao passo que o segundo terá uma incidência de 23% sobre uma base de 

R$ 2,33, totalizando R$ 0,25 de tributos.  

Isso conduz à conclusão que a diferença inicial de 60% entre as cargas 

tributárias – levando-se em consideração apenas as alíquotas – é subestimada, 

pois, em rigor, a carga tributária do Brasil corresponde a quase 18 vezes a carga 

tributária do Paraguai. 
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Na esteira do estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, é preciso 

que se utilize uma alíquota ad rem mais baixa para o IPI, compensando com um 

aumento progressivo dela, com a finalidade de permitir que o comércio pratique 

preços mais baixos para competir com o mercado ilegal, sem comprometer a 

arrecadação, conforme a planilha abaixo, que compara a carga tributária atual 

com a proposta pelo trabalho:130 

 

Portanto, o que se propõe não é a redução da carga tributária global 

sobre o cigarro, mas sim o seu redimensionamento e racionalização, a partir dos 

efeitos extrafiscais da construção de suas alíquotas, como forma de permitir ao 

mercado legal fazer frente ao produto ilegal, vendido a preços muito inferiores. 

 

5.2.5 A POLÍTICA PÚBLICA DA TRIBUTAÇÃO DO CIGARRO 

 

A atividade tributária se desenvolveu e tem operado com plena 

consciência de sua instrumentalidade em relação a finalidades que vão muito 

além da simples repartição de encargos financeiros, relacionadas, mais das 

vezes, à realização de estados de coisas previstos em princípios constitucionais. 

                                                 

130  FGV. Estudo sobre o Mercado de Cigarros no Brasil – Tributação, Preços e 
Informalidade. Fundação Getúlio Vargas – FGV. Relatório Técnico de 19 out. 2017, realizado a 
pedido da indústria. 
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O fenômeno designado por extrafiscalidade corresponde precisamente 

a esta capacidade do tributo de influenciar a afetação de recursos na sociedade – 

seja através de um fomento da redistribuição de renda, seja para induzir 

escolhas econômicas dos contribuintes131. 

Dentre os objetivos e princípios estabelecidos pela Constituição Federal 

de 1988, são visíveis compatibilidades materiais que refletem uma preocupação 

especial do constituinte com determinados estados de coisa a serem realizados 

pela ordem jurídica. A Constituição é expressa em prescrever a saúde como um 

direito social a ser implementado pelo Estado (art.6 da CF/88).  

A utilização do tributo como instrumento para o alcance de qualquer 

efeito extrafiscal - pode ser realizada de duas formas: por agravamento da 

tributação ou por vantagens fiscais que abrandem o ônus tributário132. Dentre 

as vantagens, destacam-se os chamados incentivos fiscais, mecanismos de apoio 

e fomento de certas atividades e regiões, de característica marcadamente 

positiva133.  

Como pontuado anteriormente, a tributação apresenta um triplo 

dividendo (triple dividends), atuando com a finalidade de arrecadar recursos 

por meio da distribuição equânime da carga tributária, como instrumento de 

correção de falhas de mercado (especialmente através da internalização de 

externalidades negativas), e, por fim, induzindo a realização do estado de coisas 

ideal estipulado por um princípio constitucional134. 

                                                 

131 CARLOS, Américo Fernando Brás. Impostos – Teoria Geral. 3 ed. Coimbra: Almedina, 
2010, p.30. 

132 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção 
Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 205-206. 

133 GRECO, Marco Aurélio. ICMS – Operações com destino a Zona Franca de Manaus – 
interpretação do art. 40 do ADCT – Caráter conservativo a caráter dinâmico. Cadernos de 
Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, v. 1, n. 3, 1993, p. 105. 

134 STIGLITZ, Joseph. Reforming Taxation to Promote Growth and Equity. Roosevelt 
Institute. Disponível em: http://rooseveltinstitute.org/wp-
content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pd
f, com acesso em 16 jun. 2015 , p.6.  

http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
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A tributação do consumo não foge desse quadro: i) sob a perspectiva 

arrecadatória, o consumo de certos produtos que apresentam uma demanda 

com alto grau de inelasticidade, isto é, que não apresenta grande variação 

mesmo com o aumento do custo de aquisição, garantindo a realização dos fatos 

geradores (ou seja, o consumo) mesmo com o aumento das alíquotas; ii) sob a 

perspectiva da correção de falhas de mercado, a arrecadação com a tributação 

do cigarro pode fazer frente às externalidades negativas ligadas ao decaimento 

da saúde pública e oneração dos sistemas públicos de saúde; e iii) sob o ângulo 

da promoção de condutas, a oneração do cigarro pelo aumento da carga 

tributária tem, em condições ideais, o efeito de redução da renda disponível do 

consumidor, pela manutenção do consumo mesmo com o aumento do custo de 

aquisição135 - é dizer, a natureza do mercado desse produto indica de pronto que 

a oneração através de tributo não traz, necessariamente, a redução na sua 

utilização pretendida pelo legislador. 

A lógica de se tributar as demandas inelásticas, como bens cujo 

consumo ligado ao hábito social ou cultural, é a de se reduzir a perda de bem-

estar ou utilidade do capital empregado - é dizer, o aumento da carga 

tributária afeta de forma menos significativa a racionalidade na opção de 

consumo. Isso fica claro ao se analisar a “Curva de Laffer” (arrecadação do 

Estado versus carga tributária)136: 

 

                                                 

135 PAES, Nelson Leitão. Tributação dos cigarros: uma análise abrangente da literatura. Acta 
Scientiarum. Maringá, v. 36, n.2, p.177-187, July-Dec., 2014 (177). 

136 Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Laffer_curve, com acesso em 27 out. 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laffer_curve
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A tributação de bens com a demanda inelástica se aproxima da 

representação do gráfico azul, apontando que o contribuinte suporta uma alta 

carga tributária antes de optar por não consumir o produto. Todavia, essa lógica 

se mantém desde que estejamos falando de uma oferta estruturada em um 

mercado não competitivo, haja vista que a presença de um produto semelhante 

por um preço inferior pode gerar uma distorção nesse gráfico, reduzindo a carga 

tributária incidente no seu vértice, aproximando-se do gráfico de cor vermelha. 

Explica-se: a inelasticidade da demanda de cigarros fica comprometida 

à medida que há no mercado uma opção de consumo mais barata – mesmo que 

seja ilegal – garantindo o consumo mesmo em faixas inferiores de renda137. Ao 

invés da carga tributária ter margem de elevação até o ponto de opção pelo 

“não-consumo”, a sua margem fica restrita ao ponto de opção pelo consumo do 

produto similar, de preço inferior e fora do alcance da tributação. 

Existem diversos trabalhos acadêmicos que refletem essa percepção – 

de resto absolutamente intuitiva -, como Stehr, que concluiu que o aumento da 

carga tributária estimula o contrabando e a compra de cigarros em países com 

tributação reduzida, de modo que caso um Estado queira utilizar o tributo como 

forma de desestímulo do consumo do produto, essa política deve ser 

                                                 

137 PAES, Nelson Leitão. Tributação dos cigarros: uma análise abrangente da literatura. Acta 
Scientiarum. Maringá, v. 36, n.2, p.177-187, July-Dec., 2014, p.179. 
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acompanhada de medidas efetivas de combate à entrada irregular de cigarros no 

país138. 

Em outro trabalho, no qual também se analisou a realidade norte-

americana, Drenkard verificou que a excessiva carga tributária sobre o cigarro 

em certos estados se equiparava a uma “proibição de fato” do consumo, 

induzindo o tanto o mercado negro do contrabando, como também o “mercado 

cinza” de aquisição de cigarro de estados com a tributação menor ou de países 

com menor carga fiscal139. 

Em outra investigação, aponta-se que no Estado de Nova Iorque, onde a 

tributação sobre o cigarro é mais elevada, dos 761 milhões de maços vendidos, 

apenas 289 milhões foram tributados, evidenciado um shortfall que indica um 

índice de 62% de cigarros introduzidos ilegalmente no mercado140. O seguinte 

gráfico, do mesmo trabalho141, ilustra bem o que se disse: 

 

                                                 

138 Cf. STEHR, Michael. Cigarette tax avoidance and evasion. In J Health Econ. 2005 Mar; 
24(2):277-97. Epub 2004 Dec 19. 

139 DRENKARD, Scott. Cigarette Taxes and Cigarette Smuggling by State, 2015. 
Disponível em: https://files.taxfoundation.org/20171106130335/Tax-Foundation-FF565.pdf . 
Acesso em: 28 set. 2018. 

140 LAFAIVE, M.; NESBIT, T.; DRENKARD, S. Cigarette Taxes and Smuggling: A 2016 
Update. Mackinac Center of Public Policy: Michigan, 2016, p.4. 

141 Ibidem.  

https://files.taxfoundation.org/20171106130335/tax-foundation-ff565.pdf
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Verifica-se que nos Estados com menor carga tributária sobre o cigarro, 

não há contrabando para ingresso, mas sim a saída para outros Estados com 

tributação mais acentuada, apresentando, na média, um aumento linear no 

percentual de contrabando de acordo com o aumento da tributação seletiva 

sobre o consumo desse produto. 

No mercado nacional esse gráfico se comporta da mesma forma, 

conforme pode ser visto abaixo142: 

 

                                                 

142 BRASIL. Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Institui o Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a 
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a 
incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona; e dá outras 
providências. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12546.htm . Acesso em: 27 set. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
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143 

 

Verifica-se que a partir de 2011, com a entrada em vigor da Lei nº 

12.546/2011, que estabeleceu a política de preços mínimos para os cigarros e a 

sistemática atual mista e regressiva de cobrança do tributo, houve um 

incremento considerável na carga tributária, e sucessivamente na parcela de 

cigarros contrabandeados para o país. 

De 36% do mercado consumidor em 2015, o mercado ilegal avançou 

para 48% em 2017, sem demonstrar sinais de enfraquecimento, em razão da 

gritante diferença de preços em relação ao cigarro legal. Diversas estatísticas 

corroboram esse dado, a exemplo desta obtida pelo IBOPE Inteligência: 

                                                 

143Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-ago-15/aumentar-tributos-inibe-consumo-
cigarro-verdade-ou-mito . Acesso em 07 ago. 2018. 

../../../../../Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NNV9YT0F/:%20https:/www.conjur.com.br/2017-ago-15/aumentar-tributos-inibe-consumo-cigarro-verdade-ou-mito
https://www.conjur.com.br/2017-ago-15/aumentar-tributos-inibe-consumo-cigarro-verdade-ou-mito
https://www.conjur.com.br/2017-ago-15/aumentar-tributos-inibe-consumo-cigarro-verdade-ou-mito
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O impacto desse aumento é suportado por diversos sujeitos envolvidos 

no mercado do cigarro: i) por um lado, há um evidente prejuízo ao Erário, com 

uma evasão em 2017 estimada em 9,7 bilhões de reais, além do dano ao controle 

do comércio internacional; ii) há perda de parcela de mercado dos cigarros de 

origem legal, reduzindo a lucratividade da atividade; iii) há prejuízo para os 

produtores de tabaco, que perdem demanda em razão da diminuição da parcela 

do mercado legalizado. O impacto é sistêmico.  

Na pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas sobre a 

proposição de um novo modelo de tributação para combate ao mercado ilegal de 

cigarros, já mencionada acima,144 apontou-se que, além da perda de arrecadação 

tributária, esse comércio marginal gera: 

 

                                                 

144 FGV. Estudo sobre o Mercado de Cigarros no Brasil – Tributação, Preços e 
Informalidade. Fundação Getúlio Vargas – FGV. Relatório Técnico de 19 out. 2017, realizado a 
pedido da indústria. 
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1) aumento da criminalidade considerando-se sua conexão com 
corrupção, roubo de cargas, tráfico de drogas e de armas e 
lavagem de dinheiro;  

2) violação à agenda de regulação sanitária implementada e 
monitorada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) o que leva à falta de efetividade no cumprimento das 
orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) no que se 
refere à exposição dos consumidores a produtos de baixa 
qualidade, sem qualquer controle sanitário, sem registro dos 
níveis e limites de teores, sem advertência de saúde nas 
embalagens, dentre outros; e  

3) eliminação de mais de 30 mil empregos formais sobretudo 
nas cadeias de produtores de tabaco e varejistas. 

 

A situação vivida pelo Brasil, atualmente, é extremamente semelhante 

àquela vivida pelo Canadá no início da década de 1990. 

Conforme relata Furtick et alii145, o Canadá possuía uma elevada carga 

tributária sobre os produtos derivados do tabaco, de modo que, em 1994, podia-

se cruzar a fronteira em Niagara Falls (entre Ontario e Nova Iorque), para 

comprar um pacote de cigarros nos EUA pagando-se US$ 1,45 a menos de 

tributos por maço. Isso fez com que se desenvolvessem organizações criminosas 

dedicadas ao contrabando de cigarros, gerando um aumento da participação do 

produto ilegal no mercado de 1%, em 1986, para 31%, em 1993. 

Na tentativa de combater esse contrabando, o governo canadense cortou 

pela metade, aproximadamente, a carga tributária incidente sobre o cigarro, 

gerando uma redução de 93,6% das apreensões de contrabando entre 1993 e 

2001. 

Entretanto, a partir de 2001, o Federal Tobacco Control Strategy 

(FTCS) e grupos de lobby propuseram um aumento da carga tributária sobre o 

cigarro com a finalidade de desestimular o consumo, com um aumento de 

aproximadamente 100% do ônus fiscal incidente neste produto, gerando 

imediatamente uma escalada na apreensão de produtos contrabandeados. 

                                                 

145 FURTICK, K.; CANDICE, M.; RANDAZZO, A. The Effect of Cigarette Tax Rates on 
Illicit Trade: Lessons Learned in Canada. Reason Foundation, January 2014. 
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Além disso, a “Physicians for a Smoke-Free Canada”, uma organização 

não governamental, comparou o consumo de cigarros após esse aumento e 

verificou que em 2000, cerca de 10% dos cigarros consumidos no Canadá não 

estavam sujeitos ao pagamento de tributos, número que saltou para uma faixa 

de 23-30% em 2007, até o pico de 40% em 2008, vindo a sofrer uma redução 

para a faixa de 14-20% no ano de 2011146. Por sua vez, a Euromonitor, uma 

firma de pesquisa mercadológica, apontou que o mercado ilegal de cigarros 

contrabandeados correspondia a 16% em 2005, chegando a 25% em 2008, e 

reduzindo para 17% em 2013147. 

Naturalmente, há uma divergência nas diversas estimativas existentes, 

por razão de variações metodológicas – mas há uma consistência no sentido de 

que o aumento da carga tributária em 2001 gerou uma retomada do 

crescimento do mercado ilegal, especialmente dos cigarros contrabandeados, 

até o ano de 2008-2009. Essa evolução fica absolutamente clara no seguinte 

gráfico148: 

                                                 

146 Physicians for a Smoke-Free Canada. The Canadian Tobacco Market Place. Estimating the 
volume of contraband sales of tobacco in Canada: 2006–2011. Updated and Revised—
April 2011. Ottawa: Physicians for a Smoke-Free Canada, 2013. 

147 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Tobacco in Canada. Passport Database, 2014. 

148 FURTICK, K.; CANDICE, M.; RANDAZZO, A. The Effect of Cigarette Tax Rates on 
Illicit Trade: Lessons Learned in Canada. Reason Foundation, January 2014, p.4 
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Como se vê também, a partir de 2008, houve uma redução nas 

apreensões, em grande parte em razão da implementação da Contraband 

Tobacco Enforcement Strategy – uma política de combate ao contrabando -, 

mas também atribuída ao aumento da carga tributária sobre os cigarros nos 

Estados norte-americanos fronteiriços ao Canadá, reduzindo a vantagem 

econômica do transporte ilegal das mercadorias. 

Conforme o estudo de Guindon, Burkhalter e Brown149, é possível 

concluir que após a redução brusca da carga tributária sobre o cigarro no início 

da década de 90, os tributos sofreram pequenos aumentos até 2.000, passando, 

a partir daí, a sofrer uma aceleração na elevação do ônus fiscal, acompanhado 

de um aumento do contrabando de cigarros, conforme documentado no gráfico 

abaixo, que indica  aumento do consumo de cigarros ilícitos a partir do 

cruzamento das declarações sobre o consumo de cigarros e os números das 

fábricas nacionais relativamente à sua produção150: 

 

                                                 

149 Guindon GE, Burkhalter R, Brown KS. Levels and trends in cigarette contraband in 
Canada Tobacco Control 2017;26:518-525. 

150Ibidem, p.520. 
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Fica claro, do exemplo canadense, que não basta o controle das 

fronteiras, pois, enquanto houver uma profunda disparidade de preços entre 

dois lugares, o fluxo ilegal será altamente lucrativo e estimulado. 

Isso conduz, necessariamente, à questão do controle de políticas 

estimuladas através de tributos à luz de suas funções fiscais e extrafiscais. 

Como já foi dito anteriormente, na análise das normas tributárias 

quanto ao seu efeito indutor, pouco importa o escopo do legislador, mas sim a 

capacidade da lei tributária gerar o efeito financeiro ou regulatório - é dizer, 

os efeitos da norma tributária podem se verificar independente da finalidade 

abstrata aposta à lei pelo legislador no momento da sua criação ou pelo 

intérprete no momento de sua compreensão151.  
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Há sólidos demonstrativos estatísticos que relacionam o aumento da 

carga tributária sobre os cigarros ao aumento do mercado ilegal desse produto, 

no Brasil – a despeito disto, o Governo insiste em uma política tributária que 

visivelmente não atende de forma adequada à finalidade que pretende, além de 

gerar um efeito indutor da ilegalidade. 

Basta ver que, apesar do aumento do mercado ilegal, o Decreto nº 

8.656/2015 aumentou ainda mais a carga tributária do cigarro sujeito ao regime 

especial de recolhimento do Decreto nº 7.555/2011, aumentando a alíquota ad 

valorem para 66,7%, e as alíquotas específicas para maço e box para R$ 1,50. 

Por outro lado, em relação ao mercado de bebidas quentes – que guarda 

semelhança com o mercado do cigarro em razão da alta carga tributária – 

caminha-se na direção contrária, excluindo-os do regime especial e sujeitando-

os às regras ordinárias de fiscalização e cobrança do IPI, através da Medida 

Provisória nº 690/2015, sob a justificativa de que “o modelo se encontra 

ultrapassado e impõe uma série de dificuldades e distorções na administração 

do produto”, com o expresso reconhecimento de que o modelo de tributação 

praticado vem causando graves prejuízos à concorrência152.  

Não há dúvida que o efeito de incremento do mercado ilegal de cigarros 

trazidos do Paraguai é um efeito não apenas indesejado, mas também 

inesperado, do legislador, cuja finalidade almejada com o aumento das alíquotas 

dos tributos sobre essa mercadoria era o desestímulo ao consumo e melhora da 

saúde geral da população brasileira. 

Entretanto, o aumento da carga tributária, aliado à baixa tributação 

praticada no Paraguai, à fraca fiscalização fronteiriça e à baixa percepção da 

ilicitude da aquisição do produto ilegal pela população, contribuíram para que a 

medida – a despeito das boas intenções – gerasse efeitos práticos nefastos. 

Nesse sentido, há base fática suficiente para justificar um controle judicial de 

                                                 

152 Exposição de motivos da Medida Provisória nº 690/2015, Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2015/medidaprovisoria-690-31-agosto-2015-
781469-exposicaodemotivos-147992-pe.html . Acesso em: 22 ago. 2018 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2015/medidaprovisoria-690-31-agosto-2015-781469-exposicaodemotivos-147992-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2015/medidaprovisoria-690-31-agosto-2015-781469-exposicaodemotivos-147992-pe.html
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uma política pública mal executada e com efeitos cada vez mais gravosos para a 

economia brasileira e para a livre concorrência no setor. 

Um último ponto, pouco observado, diz respeito à revisão periódica das 

políticas públicas implementadas através da tributação.  

Assim como os incentivos fiscais devem ser controlados 

periodicamente, inclusive com ajustes para que se garanta a eficiência prática da 

medida, da mesma forma o agravamento da tributação deve estar sujeito a 

revisões periódicas, a partir de estudos avaliativos de seus impactos 

econômicos, como forma de garantir a sua instrumentalidade em relação aos 

fins que se pretende atingir, ao mesmo tempo que possibilita uma reação 

tempestiva a efeitos nocivos eventualmente advindos da medida. 

É preciso, portanto, para que se tenha uma política tributária séria, que 

se estabeleçam prazos cogentes de revisão dos agravamentos e benefícios fiscais, 

como forma de reforçar a eficiência dos mesmos e o compromisso com os efeitos 

pretendidos pelo legislador153. 

É necessário que, entretanto, ao passo que se reconheça o forte 

potencial instrumental da tributação, atente-se também que ela traz uma série 

de riscos154 – especialmente pela geração de mais efeitos sobre a economia, tão 

inesperados quanto o desenvolvimento do mercado ilegal. Não se pode perder 

de vista que o tributo é apenas um dos instrumentos estabelecidos pela CF/88 

para a consecução de seus objetivos e realização de seus princípios, mas não o 

único. 

O uso exagerado da tributação, ou fiar-se exclusivamente em estratégias 

fiscais, para a realização de políticas públicas – mormente no que diz respeito ao 

combate ao mercado ilegal no Brasil – pode ser uma medida tão nociva quanto o 

                                                 

153 SURREY, Stanley S. Tax Incentives as device for implementing government policy: a 
comparison with direct government expenditures. Harvard Law Review, v. 83, n. 4, fev. 
1970, p. 731. 

154 Nesse sentido, LEÃO, Martha Toríbio. Controle da Extrafiscalidade. São Paulo: Quartier 
Latin, 2015, p.130. 
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mal que se quer combater. Como pontuado no já mencionado estudo da FGV155, 

“o comércio ilícito de cigarros neutraliza o impacto de medidas de preço e 

tributação implementadas para fortalecer o controle sobre o consumo do 

tabaco”.  

É preciso, pois, que os órgãos de fiscalização e controle – Receita 

Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal etc. – sejam reforçados, e 

que a legislação seja modernizada em todas as suas facetas, algumas das quais 

abordadas neste trabalho, como forma de combater o mercado ilegal sob várias 

frentes possíveis e com todos os instrumentos disponíveis. 

 

5.2.6 PROTOCOLO PARA ELIMINAÇÃO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE CIGARROS E 

DE OUTROS PRODUTOS DO TABACO 

 

No âmbito internacional, mais de 190 países subscreveram a 

“Convenção-Quadro da OMS para controle do Tabaco” (CQCT/OMS), o 

primeiro tratado internacional de saúde pública dessa organização, inclusive 

com adesão do Brasil e do Paraguai. 

Em seu artigo 6º são dispostas medidas relacionadas a preços e 

impostos para reduzir a demanda de tabaco, a partir da assunção já 

desenvolvida no item anterior de que a utilização extrafiscal dos impostos é um 

caminho para redução do consumo desses produtos. 

Determina o dispositivo mencionado: 

2. Sem prejuízo do direito soberano das Partes em decidir e 
estabelecer suas respectivas políticas tributárias, cada Parte 
levará em conta seus objetivos nacionais de saúde no que se 
refere ao controle do tabaco e adotará ou manterá, quando 
aplicável, medidas como as que seguem: 

                                                 

155 FGV. Estudo sobre o Mercado de Cigarros no Brasil – Tributação, Preços e 
Informalidade. Fundação Getúlio Vargas – FGV. Relatório Técnico de 19 out. 2017, realizado a 
pedido da indústria. 
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a) aplicar aos produtos do tabaco políticas tributárias e, quando 
aplicável, políticas de preços para contribuir com a consecução 
dos objetivos de saúde tendentes a reduzir o consumo do 
tabaco; 

b) proibir ou restringir, quando aplicável, aos viajantes 
internacionais, a venda e/ou a importação de produtos de 
tabaco livres de imposto e livres de tarifas aduaneiras. 

3. As Partes deverão fornecer os índices de taxação para os 
produtos do tabaco e as tendências do consumo de produtos do 
tabaco, em seus relatórios periódicos para a Conferência das 
Partes, em conformidade com o artigo 21.  

 

Os princípios norteadores desse artigo partem da assunção de que o uso 

do tabaco cria um ônus econômico elevado na sociedade em geral, seja de forma 

direta, por meio de altos custos de saúde relacionados a doenças, bem como 

indireta, por meio da morte prematura, incapacitação em razão de doenças 

relacionadas ao tabaco e perda de produtividade. 

A tributação do tabaco tem como finalidade a redução dessas 

externalidades negativas através do desestímulo ao consumo, mas também com 

a redução das despesas governamentais na área de saúde156. A partir daí os 

princípios são os seguintes: 

I) Determinar políticas de tributação do tabaco é um direito 
soberano das Partes; 

II) São desejáveis medidas relacionadas aos impostos sobre 
os produtos do tabaco que levem a um aumento real dos preços 
para os consumidores, para desestimular a iniciação ou a 
manutenção do consumo; 

III) Medidas eficazes relacionadas a impostos de tabaco são 
uma importante fonte de receita para o Estado; 

IV) Impostos sobre o tabaco são economicamente eficientes e 
reduzem desigualdades na saúde; 

V) Os sistemas de impostos sobre o tabaco e sua 
administração devem ser eficientes e eficazes, minimizando 

                                                 

156 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes para implementação do artigo 6º da 
Convenção-Quadro da Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco: 
medidas financeiras e fiscais para reduzir a demanda por tabaco. Rio de Janeiro: 
INCA, 2016. 
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custos de cumprimento e administração, enquanto assegurem 
que o nível desejado de receita fiscal seja elevado; 

VI) As políticas fiscais do tabaco devem ser protegidas de 
interesses particulares157; 

 

Sobre o estabelecimento da tributação sobre produtos do tabaco, 

recomenda a OMS o seguinte: 

 

As Partes devem implementar o sistema mais simples e eficiente 
que atenda às necessidades de saúde pública e fiscais, 
considerando suas circunstâncias nacionais. As Partes devem 
considerar a implementação de sistemas de impostos 
específicos ou mistos com um piso fiscal mínimo, uma vez que 
esses sistemas têm consideráveis vantagens sobre os sistemas 
puramente ad valorem.158 

 

Esse modelo proposto, entretanto, desconsidera as peculiaridades do 

caso brasileiro, no qual há larga oferta de produto similar, ainda que ilegal, por 

valores muito inferiores àqueles praticados no mercado regular, o que, mesmo 

com a adoção de uma pesada alíquota ad rem, não impede o switch down – que 

a peculiaridade desse efeito ser qualificado não apenas pela substituição da 

marca mais cara pela mais barata, mas sim da marca legal pela ilegal. 

Um segundo ponto que reputamos essencial para o caso brasileiro é o 

uso da receita da tributação do cigarro, em razão da seguinte recomendação da 

OMS: 

As Partes podem considerar, tendo em mente o art. 26.2 da 
CQCT/OMS, e de acordo com a legislação nacional, dedicar as 
receitas para os programas de controle do tabaco, como aqueles 
que abordam aumento da conscientização, promoção da saúde e 
prevenção de doenças, serviços de cessação do tabagismo, 
atividades alternativas economicamente viáveis e 

                                                 

157 Convenção-Quadro da OMS para controle do Tabaco. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/convencao-quadro-para-o-controle-do-tabaco-
texto-oficial, com acesso em 27 set. 2018. 

158 Ibidem. 

https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/convencao-quadro-para-o-controle-do-tabaco-texto-oficial
https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/convencao-quadro-para-o-controle-do-tabaco-texto-oficial
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financiamento de estruturas adequadas para o controle do 
tabaco.159 

 

Se por um lado, o art. 167, §4º da CF/88160 garante que uma parcela 

substancial dos impostos arrecadados seja destinada à saúde, por outro, ele 

veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa – é dizer, a 

parte final da recomendação, o financiamento de estruturas de controle do 

tabaco, fica impossibilitada de ser alcançada no contexto constitucional 

brasileiro. 

Há, portanto, uma proibição constitucional para que os impostos 

arrecadados sobre o tabaco sejam diretamente vinculados a despesas 

relacionadas a controle desse mercado. Há a previsão orçamentária de ações 

voltadas para tanto, mas não há uma ligação normativa direta, no âmbito do 

Direito Financeiro, entre a receita dos tributos sobre o cigarro e o controle desse 

mercado específico. 

Veja-se, por exemplo, o Projeto de Lei Complementar nº 129/2018, do 

Estado do Rio Grande do Sul (RS), que cria o Programa de Incentivo ao 

Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do RS, a ser financiado com 

valores correspondentes ao ICMS a recolher, com a finalidade expressa de 

“conjugar esforços dos setores público e privado para fomentar o 

reaparelhamento da Segurança Pública Estadual [...] compensando 

percentuais dos valores doados [pelos Contribuintes] com valores 

correspondentes ao ICMS a recolher das empresas contribuintes.”. 

                                                 

159 Ibidem. 

160Art. 167. São vedados: 

[...] 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do 
ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de 
crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste 
artigo; 
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Nesse caso, entretanto, e em uma análise perfunctória, o 

estabelecimento da compensação do ICMS devido equivalente aos valores 

doados para o Programa seria, na prática, uma destinação de recursos do ICMS 

– por via oblíqua – para uma despesa específica, a nosso ver, de forma contrária 

ao determinado pela CF/88, em seu artigo 167, §4º.  

Essa proibição poderia ser ultrapassada, entretanto, através da 

utilização de Contribuições de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE), 

tributo de competência da União com previsão no art. 149 da CF/88, citado 

abaixo: 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 
previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que 
alude o dispositivo. 

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico de que trata o caput deste artigo:  

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;                              
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

II - incidirão também sobre a importação de produtos 
estrangeiros ou serviços; 

III - poderão ter alíquotas: 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou 
o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 

 

Essa contribuição tem como pressuposto para a sua instituição uma 

situação de desequilíbrio de mercado, que demande uma atuação do Estado 

para a sua correção, podendo ser definida como uma contribuição, cujos 

recursos serão voltados a uma atuação estatal (intervenção), cobrada daqueles 

diretamente afetados por aquela atividade, cujo fato gerador, necessariamente 

econômico e indicando capacidade contributiva, deverá, quando possível, 

distinguir os contribuintes conforme lhes seja refletida a atuação, vedado o 
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recurso a fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos de 

competências dos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Basicamente, é um tributo que atinge um grupo determinado de sujeitos 

(os players nacionais do mercado tabagista), mas garante que a receita será 

investida em práticas estatais voltadas para a redução do desequilíbrio 

mercadológico existente, mormente no fomento à livre concorrência através do 

controle de entrada de produtos do tabaco no país. 

Além disso, é um tributo que comporta a utilização de alíquotas ad 

valorem e específicas, o que permite o seu manejo para alcançar políticas fiscais 

na forma já apresentada anteriormente. 

A sua instituição, todavia, deverá ser necessariamente condicionada a 

uma redução equivalente da carga tributária e outro tributo – especialmente o 

IPI – como forma de evitar um aumento global do ônus fiscal. O objetivo aqui 

não é aumento de carga, mas sim garantia de que a receita será revertida em 

controle do mercado de cigarros, financiando aumento das fiscalizações, por 

exemplo. Uma eventual criação da CIDE sem a correspondente redução do IPI 

seria, na prática, ainda mais gravosa para o mercado, onerando ainda mais os 

players legais e aumentando a vantagem econômica do mercado ilegal. 

O artigo 6º da CQCT/OMS foi regulamento pelo “Protocolo para 

Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco”, que traz diversos 

dispositivos relevantes para a tributação dos cigarros. 

Em primeiro lugar, menciona-se o item 10 do Artigo 8º: 

 

10. Cada Parte deverá exigir a ampliação do sistema de 
rastreamento e localização até o ponto em que todos os 
encargos e os impostos aplicáveis e, caso apropriado, outras 
obrigações cabíveis sejam quitadas no ponto de fabricação, 
importação ou desembaraço dos controles aduaneiros ou fiscais 
(grifo nosso). 
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A medida estipulada nesse artigo é extremamente salutar: toda a carga 

tributária sobre o cigarro deve incidir no momento de sua saída da fábrica, ou 

no momento de sua importação ou desembaraço, para que mesmo na hipótese 

de posterior subtração dos mesmos, os tributos já estarão todos abrangidos no 

seu custo, reduzindo drasticamente a vantagem concorrencial do cigarro ilegal 

sobre o legal. 

No Paraguai, entretanto, isso não ocorre, porque a base de cálculo do 

imposto seletivo de consumo leva em conta o preço da fábrica, ainda que se 

utilize de bases presumidas, contribuinte para o incremento da diferença 

tributária em relação ao produto brasileiro. 

As disposições contidas no Protocolo e na Convenção-Quadro são 

extremamente salutares, mas esbarram no óbice da soberania de cada Estado, 

não havendo como – pelo menos em matéria tributária – realizar ações de 

uniformização da tributação entre os signatários. 

 

5.2.7 DEVEDORES CONTUMAZES 

 

Primeiramente, cumpre desvendar a dinâmica do mercado ilegal de 

produtos derivados do tabaco no país. Embora o contrabando tenha uma 

proporção gigantesca deste setor do mercado ilegal, também estão à margem da 

regulação específica os cigarros produzidos por empresas devedoras 

contumazes161 de impostos. 

 Diferentemente das empresas sonegadoras de impostos, estas 

simplesmente declaram regularmente seus impostos e deixam de recolhê-lo, 

como forma de reduzir seus custos de produção. Ao baratear seu cigarro além de 

seu preço de custo, essas empresas praticam concorrência desleal com as 

                                                 

161 Trata-se de empresas que não recolhem impostos intencionalmente para baratear seu 
produto. O não pagamento de impostos é seu modus operandi e pode indicar prática de 
concorrência desleal. 
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demais indústrias do setor tabagista, incapazes de competir com preços 

inatingíveis pelo exercício empresarial saudável. 

Atualmente, estão em curso ações judiciais determinantes para sanar o 

problema do mercado ilegal de cigarros produzidos por devedores contumazes. 

A primeira delas é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3952 (ADI 3952), 

ainda pendente de julgamento definitivo pelo STF. 

Proposta perante o Supremo Tribunal Federal (STF), em 2007, pelo 

Partido Trabalhista Cristão (PTC), essa ação questiona a autorização conferida à 

Receita Federal para cancelar o registro especial de fabricantes de cigarros que 

descumpram sistematicamente suas obrigações tributárias, principais ou 

acessórias162. A principal discussão é a caracterização ou não desta medida como 

um tipo de sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Por oito votos a um, o Tribunal acolheu a tese de que a possibilidade de 

cassação desse registro, prevista pelo Decreto-Lei nº 1.593/1977, não configura 

sanção política. 

O julgamento é emblemático porque a Suprema Corte, pela primeira 

vez, reconhece expressamente a existência de um perfil de devedor diferente; de 

um devedor que pratica a inadimplência fiscal sistêmica como modelo de 

negócio, concorrendo no mercado de forma desleal e dolosa, justamente por 

conta da redução de custos que o não pagamento de tributos proporciona.  

Especialmente em setores da indústria com alta carga tributária – como 

nos casos do tabaco e dos combustíveis –, essa forma de concorrência desleal 

revela-se ainda mais danosa ao mercado e aos consumidores em geral, 

justificando-se, assim, a aplicação de sanções diferenciadas (como a cassação do 

                                                 

162 O Decreto-Lei nº 1.593/77 determina que as empresas fabricantes de cigarros são obrigadas a 
manter registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Esse 
registro é um requisito obrigatório para o funcionamento das empresas fabricantes de cigarro 
(art. 1.º do Decreto-Lei 1.593/77). 

Por sua vez, o registro especial poderá ser cancelado a qualquer tempo pela Secretaria da 
Receita Federal, (a) se não forem cumpridos os requisitos que condicionaram a concessão do 
registro; (b) se houver descumprimento da obrigação tributária principal ou acessória; ou (c) se 
for praticado conluio ou fraude que são definidos em legislação específica (art. 2.º do Decreto-
Lei 1.593/77). 
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registro especial, por exemplo), se comparadas àquelas teoricamente aplicáveis 

aos devedores comuns. 

A decisão do Supremo representa, por isso, um grande avanço no 

combate ao mercado ilegal no país. 

No âmbito legislativo, é digno de menção o Projeto de Lei do Senado nº 

284/2017, proposto pela Senadora Ana Amélia (PP/RS), que busca 

regulamentar o art. 146-A da CF/88163, estabelecendo critérios especiais de 

tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência. Aduz a senadora, em 

sua exposição de motivos: 

Como resultado das inúmeras práticas tendentes a evitar o 
pagamento de tributos devidos, que não raramente estão 
associadas a crimes como contrabando e falsificação, estima-se 
que, apenas nos setores de cigarros e combustíveis, sujeitos a 
cargas tributárias elevadas em comparação com outros 
produtos, cerca de R$ 8 bilhões sejam sonegados anualmente. 
Com isso, perdem não apenas o Estado e a sociedade, mas 
também as empresas concorrentes que atuam regularmente e 
ficam em posição de desvantagem competitiva frente àquelas 
que não pagam os tributos devidos. Há, efetivamente, casos em 
que o valor dos tributos supera a margem de lucro do produto, 
impossibilitando a competição entre pagadores e sonegadores.  

 

Com essa proposta, pretende-se combater a inadimplência fiscal como 

instrumento para redução dos custos dos produtos produzidos e vendidos, 

atacando especificamente os “devedores contumazes”. 

A despeito disso, ainda há larga controvérsia acerca desse conceito, 

especialmente pelo fato de não se ter plena certeza de quais situações 

caracterizam essa situação – se é necessária a prática de sonegação ou basta a 

simples inadimplência, ainda que acompanhada da constituição correta do 

crédito tributário? Há a necessidade de um dolo específico – relacionado à 

                                                 

163 Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o 
objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, 
por lei, estabelecer normas de igual objetivo.  



96 
 

vantagem competitiva – para caracterizar o devedor contumaz e sujeita-lo às 

sanções respectivas? 

Trata-se de uma matéria que depende não apenas de um aval inicial do 

Supremo Tribunal Federal, nos casos mencionados anteriormente, mas também 

de uma regulação legislativa extremamente minuciosa. 

 

5.2.8 PROPOSIÇÕES NO ÂMBITO DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Ao longo da análise tributária do fenômeno do contrabando de cigarro no 

Brasil, foi possível conceber como esse fator pode influenciar no mercado ilegal 

deste produto.  Portanto, serão apresentadas, de forma sucinta, as principais 

sugestões de ação que podem trazer benefícios para o mercado brasileiro: 

 

a. Rearranjo das alíquotas utilizadas no modelo misto do 

IPI para combater a regressividade fiscal, reduzindo a carga 

tributária nos cigarros mais baratos 

É preciso que haja um redimensionamento e uma racionalização na 

distribuição da carga tributária sobre os diferentes tipos de cigarros 

vendidos no mercado brasileiro, visando reduzir a regressividade 

extremamente acentuada que existe atualmente, e, substituindo-o por 

um regime progressivo em razão do aumento do preço do produto. 

A utilização de alíquotas progressivas para a tributação do cigarro 

permitirá que seja implementado um preço mínimo inferior ao 

praticado atualmente, sem que haja significativa perda de arrecadação 

da União, pelo fato de que a compensação se dará pelo aumento da 

carga tributária sobre os cigarros premium, consumidos por pessoas 

normalmente dotadas de uma maior capacidade contributiva. 
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Portanto, não se trata de redução, mas de reequilíbrio – tributa-se 

menos o produto mais barato, e mais o produto mais caro, visando 

implementar a graduação do imposto de acordo com a faixa de renda do 

seu consumidor, evitando também comprometer parcelas cada vez 

maiores da renda de pessoas menos abastadas com a carga tributária de 

determinados produtos, como o cigarro. 

 

b. Alteração da tributação dos cigarros no Paraguai, por 

meio de uma uniformização da tributação deste produto no 

âmbito do Mercosul 

Essa sugestão, por óbvio, esbarra nos limites de capacidade de 

influência de processos legislativos naquele local. 

Além da diferença aproximada de 60% entre as alíquotas praticadas no 

Brasil e no Paraguai, a base de cálculo levada em conta neste país é o 

preço presumido de saída da fábrica, o que gera uma base de cálculo 

presumida de aproximadamente 46,5% daquela utilizada no Brasil, que 

corresponde ao preço de varejo.  

Isso quer dizer que duas coisas devem ser feitas: i) aumento das 

alíquotas para um patamar semelhante aos demais países vizinhos; ii) 

utilização de uma base de cálculo que leve em conta o preço de varejo, e 

não o preço da fábrica. 

Essas medidas teriam como escopo aumentar o custo do cigarro 

paraguaio, por meio da antecipação da carga tributária de toda a cadeia 

para a saída do estabelecimento fabril, diminuindo a vantagem 

concorrencial na sua saída ilegal para o mercado brasileiro. 

 

c. Controle judicial dos efeitos extrafiscais nocivos das 

regras tributárias 
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Há hoje sólidas e fartas evidências de que os efeitos pretendidos pelo 

aumento da tributação dos produtos de tabaco não foram atingidos. Ao 

contrário, a tributação gerou efeitos repudiados pela Constituição, 

especialmente pelo art. 170, I, IV e V, ao estimular o ingresso de 

produtos ilegais, de forma escusa, em desrespeito ao mercado e à 

soberania brasileira sobre as fronteiras nacionais. 

Parece-me haver justificativa para um controle judicial dos efeitos da 

legislação tributária dessa área, especialmente à luz do recente artigo 20 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei 

nº 13.655/2018, que determina expressamente a consideração de 

consequências práticas na tomada de decisões judiciais e 

administrativas. 

É preciso, portanto, que haja uma reflexão global, mormente no campo 

tributário, acerca da necessidade de simplificação do sistema tributário, 

ao passo em que o mesmo seja otimizado para atender a finalidades 

extrafiscais, mas sem a utilização de raciocínios óbvios que, na maioria 

das vezes, acaba não atendendo ao efeito pretendido ou, quando pior, 

gerando resultados indesejados. 

Parece-nos que a via ideal, especialmente no que tange ao combate do 

mercado ilegal, é o reequilíbrio das alíquotas como forma de, por um 

lado, permitir a implementação de uma progressividade na tributação 

de determinados produtos e, de outro lado, estabelecer uma tributação 

mais baixa sobre produtos mais baratos, evitando o consumo do 

produto similar produzido ou internalizado ilegalmente. 

 

5.3 DIREITO PENAL164 

 

                                                 

164Autoria da professora Danyelle Galvão. 
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Pesquisas recentes indicam um aumento de comercialização de 

produtos ilegais (contrabandeados, descaminhados e falsificados) no país, cujo 

líder é o mercado de cigarros. Dados estatísticos indicam que 44% do mercado 

nacional de cigarros decorre do mercado ilegal, o que representa, sem sombra 

de dúvidas, um problema a ser enfrentado pelas autoridades brasileiras em 

vários setores. Além da análise da questão sob a ótica tributária e de saúde 

pública, é necessária a discussão sob a perspectiva de política criminal.  

Conforme previsão da Lei nº 9782/99, que definiu o Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), os cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígeno, 

derivado ou não do tabaco, serão regulamentados, controlados e fiscalizados 

pela ANVISA, pois envolvem riscos à saúde pública (art. 8, § 1º, inciso X165). 

Os artigos 599166 e seguintes do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 

6.759/2009), dispõem que a importação de cigarros deverá observar as 

disposições do decreto, além do estabelecido na Lei nº 9532/1997, acima citada. 

O parágrafo único167 do mesmo artigo estabelece que “a importação a que se 

refere o caput será efetuada exclusivamente por empresas que mantiverem 

registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil”. 

O artigo 600168 do mesmo diploma legal proíbe a “importação de 

cigarros de marca que não seja comercializada no país de origem” e o artigo 

                                                 

165 Art. 8º  Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e 
fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 

§ 1º  Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela 
Agência: 

X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do 
tabaco; 

166 Art. 599.  A importação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul será efetuada com observância do disposto nesta Seção, sem prejuízo de 
outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto, previstas em legislação 
específica (Lei nº 9.532, de 1997, art. 45). 

167 Parágrafo único.  A importação a que se refere o caput será efetuada exclusivamente por 
empresas que mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto-
Lei n. 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 1º, caput e § 3º, com a redação dada pela Medida 
Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 32).  

168 Art. 600.  É vedada a importação de cigarros de marca que não seja comercializada no país de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1593.htm#art1..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1593.htm#art1..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1593.htm#art1%25C2%25A73
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603169 dispõe que “os cigarros destinados à exportação não poderão ser 

vendidos nem expostos à venda no País”.  

Outra vedação legal é a “a produção e importação de marcas de cigarros 

anteriormente comercializadas por fabricantes ou importadores que tiveram o 

registro especial cancelado”, conforme redação do artigo 2º-D do Decreto-Lei nº 

1.593/1977170. 

 

5.3.1 CÓDIGO PENAL (LEI N° 2.848/1.940) 

 

No tocante à seara criminal, o Código Penal, em seus artigos 334 e 334-

A prevê como crimes, respectivamente, o descaminho (entrada de mercadoria 

lícita sem o pagamento, total ou parcial, do direito ou imposto devido) e o 

contrabando (importação de mercadoria proibida). 

A seguir, a transcrição dos dispositivos legais em suas atuais redações, 

de acordo com as alterações trazidas pela Lei nº 13.008/2014171: 

 

Descaminho 

Art. 334.  Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou 
imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria: 

                                                                                                                                               
origem (Lei nº 9.532, de 1997, art. 46).  

169 Art. 603.  Os cigarros destinados à exportação não poderão ser vendidos nem expostos à 
venda no País, sendo o fabricante obrigado a imprimir, tipograficamente ou por meio de 
etiqueta, nas embalagens de cada maço ou carteira de vinte unidades, bem como nos pacotes e 
em outros envoltórios que as contenham, em caracteres visíveis, o número do Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (Decreto-Lei n. 1.593, de 1977, art. 12, caput, com a redação dada pela 
Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 32).  

170 Art. 2º-D. É vedada a produção e importação de marcas de cigarros anteriormente 
comercializadas por fabricantes ou importadores que tiveram o registro especial cancelado 
conforme disposto no art. 2º. 

171 BRASIL. Lei nº 13.008, de 26 de junho de 2014. Dá nova redação ao art. 334 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e acrescenta-lhe o art. 334-A. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13008.htm . 
Acesso em: 26 set. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1593.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13008.htm
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Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.    

§ 1o  Incorre na mesma pena quem: 

I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos 
em lei; 

II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;                         

III - 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;                       

IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de 
procedência estrangeira, desacompanhada de documentação 
legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.  

§ 2o Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste 
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de 
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.                       

§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é 
praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 

 

Contrabando  

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos.                        

§ 1o Incorre na mesma pena quem: 

I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;                        

II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que 
dependa de registro, análise ou autorização de órgão público 
competente; 

III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira 
destinada à exportação; 

IV - 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 proibida pela lei 
brasileira; 
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V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria 
proibida pela lei brasileira. 

§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste 
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de 
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. 

§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é 
praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.    

 

5.3.2 DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 

 

Uma parte da doutrina indica que a introdução de cigarros em território 

nacional pode configurar, a depender da análise dos fatos172, descaminho ou 

contrabando. A jurisprudência nacional, no entanto, tem tratado a importação 

irregular como contrabando: “a introdução de cigarros em território nacional é 

sujeita a proibição relativa, sendo que a sua prática, fora dos moldes 

expressamente previstos em lei, constitui o delito de contrabando” (Superior 

Tribunal de Justiça – 5ª Turma – Recurso em Habeas Corpus nº 82276 – 

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgamento em 20/06/2017, 

dentre outros). 

Segundo a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal:  

 

[...] o contrabando consiste na importação ou exportação de 
mercadorias tidas como proibidas (absoluta ou relativamente); 
o descaminho, por sua vez, é a entrada ou a saída de 
mercadorias permitidas, relativamente às quais o agente ilude o 

                                                 

172   “Assim, para que se avalie corretamente sobre qual crime incide o agente que importa ou 
exporta ilegalmente a droga lícita do cigarro, necessário verificar se a operação de comércio 
exterior de referida mercadoria está elencada como uma vedação legal ou não. Em se tratando 
de proibição constante no texto de lei, estaremos diante, em tese, do delito de contrabando. Por 
outro lado, caso sejam permitidas a importação e exportação, sem vedações legais, mas a 
operação ocorrer sem o devido pagamento de direito ou imposto respectivos, estaremos, em 
tese, diante do crime de descaminho”. Disponível em:  
https://canalcienciascriminais.com.br/cigarros-contrabando-ou-descaminho/. Acesso em 10 de 
junho de 2018.  

https://canalcienciascriminais.com.br/cigarros-contrabando-ou-descaminho/
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pagamento do tributo, evitando o recolhimento dos impostos 
devidos. Na hipótese, a importação clandestina de cigarros 
configura o delito de contrabando. (Supremo Tribunal Federal – 
1ª Turma – termos do voto da Ministra Rosa Weber no AgReg 
no Habeas Corpus 125487/PR – julgamento em 05/05/2015). 

 

E no mesmo sentido: “A importação clandestina de cigarros 

estrangeiros caracteriza crime de contrabando e não de descaminho”. (HC 

120.550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 12.02.2014) 

E ainda, apenas a título exemplificativo: 

 

Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão 
de impostos, há não apenas uma lesão ao erário e à atividade 
arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como 
a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se 
contrabando, e não descaminho. 5. In casu, muito embora 
também haja sonegação de tributos com o ingresso de cigarros, 
trata-se de mercadoria sobre a qual incide proibição relativa, 
presentes as restrições dos órgãos de saúde nacionais. (HC 
100.367/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.9.2011) 

 

Este também é o posicionamento da Procuradoria Geral da República 

ao se manifestar em casos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal173: 

 

[...] a importação de cigarros, por estar submetida a diversas 
exigências, é enquadrada pela doutrina como atividade sujeita a 
uma proibição relativa, o que é suficiente para caracterizar, em 
caso de descumprimento das normas previstas, o crime de 
contrabando. 

 

Além disso, do mesmo parecer:  

                                                 

173 Termos do parecer nº 8961/11 da Procuradoria Geral da República nos autos de Habeas 
Corpus nº 110964/SC que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal. 
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A importação de cigarros, por estar sujeita a diversas exigências, 
é enquadrada pela doutrina como atividade submetida a uma 
proibição relativa, o que já é suficiente para caracterizar, em 
caso de descumprimento das normas previstas, o crime de 
contrabando. 

 

Sobre a diferença entre os crimes e a repercussão do crime de 

contrabando, importante indicar a doutrina respeitada e especializada de Paulo 

José da Costa Jr174: 

 

O contrabando, além de atentar contra o erário público, poderá 
ofender a higiene, a moral ou a segurança pública, sendo idôneo 
ainda a prejudicar a indústria nacional. O descaminho, ao 
contrário, é essencialmente um ilícito de natureza fiscal, 
atentando apenas contra o erário público. Como se costuma 
dizer, o descaminho é um contrabando contra o Fisco. A tutela 
ao erário público nacional é o bem protegido, essencialmente. 
Ou ainda a economia nacional, o que justifica a classificação 
sistemática do delito, dada a concepção ampla de administração 
pública. Subsidiariamente, no contrabando, outros bens, 
retromencionados, são igualmente tutelados [...] No que 
concerne ao contrabando, impõe-se verificar se os gêneros e 
mercadorias são proibidos. A proibição pode ser relativa ou 
absoluta. Será absoluta a proibição tendo-se em vista a natureza 
da mercadoria (tóxicos). A proibição relativa pode ser 
distinguida quanto ao tempo e quanto à forma.   

 

E, no mesmo sentido, é a lição de Cezar Roberto Bitencourt175 de que “o 

contrabando atenta, teoricamente, contra a moral, saúde, higiene, segurança 

pública; enquanto que o descaminho viola obrigações aduaneiras (tributos 

aduaneiros)”.    

                                                 

174 COSTA JR., Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 7 ed. Saraiva. São Paulo: 
2002, p. 1064-1065. 

175 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 5: parte especial. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 222. 
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Em razão da relevância do tema para a economia nacional e 

manutenção da ordem em relação à saúde pública, em 2014, por meio da Lei nº 

13.008/14, o tratamento dos crimes teve alteração significativa no país.  

Além de estabelecer disposições separadas para os dois crimes, 

deslocando o crime de contrabando para o novo artigo 334-A, a mencionada 

legislação dispôs expressamente que incorre na mesma pena do crime de 

contrabando quem “importa ou exporta clandestinamente mercadoria que 

dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente” 

(inciso II) e quem “reinsere no território nacional mercadoria brasileira 

destinada à exportação” (inciso III). Ademais, a mesma legislação aumentou a 

pena do crime de contrabando para 2 a 5 anos. 

Estas inclusões foram de extrema importância no combate ao comércio 

ilegal de cigarro, por estas razões: 

a) diante da previsão do art. 8, §1º, inciso X da Lei nº 9.782/1997 de 

que os cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 

fumígero, derivado ou não do tabaco, serão regulamentados, 

controlados e fiscalizados pela ANVISA, a importação irregular de 

cigarro estrangeiro será considerada crime de contrabando; 

b) a reinserção no território nacional do cigarro destinado 

exclusivamente para exportação passou a ser prevista expressamente 

como crime, observando-se a proibição anteriormente já constante no 

artigo 603 do Regulamento Aduaneiro; 

c) o aumento da pena mínima de 1 ano (lei anterior à 2014) para 2 

anos (lei nova) exclui a possibilidade do Poder Judiciário e do 

Ministério Público realizarem acordo de suspensão condicional do 

processo   com o investigado/acusado pelo crime176; 

                                                 

176 A suspensão condicional do processo, em síntese, trata-se de acordo firmado pelo Ministério 
Público com o acusado, perante o Poder Judiciário, nos temos do art. 89 da Lei 9099/95. É 
possível em relação aos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano. 
O processo ficará suspendo de 2 a 4 anos e o acusado ficará obrigado, durante o período da 
suspensão, a reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; proibido de freqüentar 
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d) o aumento da pena máxima para além de 4 anos impossibilita, 

quando houver condenação, a substituição da pena privativa de 

liberdade (prisão) pelas penas restritivas de direito (prestação de 

serviços à comunidade, prestação pecuniária, dentre outras previstas na 

legislação)177; 

e) o aumento da pena (aplicação em dobro) passou a ser possível 

quando o crime é praticado por transporte marítimo ou fluvial, além do 

aéreo anteriormente já previsto. 

 

Além das alterações legislativas, é importante destacar que apesar das 

disposições do art. 20 da Lei nº 10522/2002 e das Portarias do Ministério da 

Fazenda afastando a execução de valores tributários inferiores à R$ 20 mil 

(vinte mil reais), os Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça e 

Supremo Tribunal Federal) têm rechaçado, já desde a vigência da lei anterior, a 

aplicação do princípio da insignificância em relação à importação ilegal de 

cigarros:  

[...] verifica-se o alto grau de reprovabilidade do crime de 
contrabando ou descaminho de cigarros, decorrendo daí a 
expressividade da lesão jurídica causada pela conduta imputada 
ao agente, circunstâncias suficientes para afastar, em primeira 
análise, a incidência do princípio da insignificância. (Supremo 
Tribunal Federal – 2ª Turma - Habeas Corpus n. 131205/MG – 
relatora Ministra Cármen Lúcia – julgamento em 06/09/2016). 
No mesmo sentido, tem-se o Habeas Corpus n. 120536/PR de 
relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 08/11/2016. 

 

Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 
que a introdução clandestina de cigarros, em território nacional, 
em desconformidade com as normas de regência, configura o 
delito de contrabando, ao qual não se aplica o princípio da 

                                                                                                                                               
determinados lugares e a ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; além de 
ter a obrigação de comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e 
justificar suas atividades. 

177 No entanto, é importante destacar que por força do princípio da irretroatividade da lei penal, 
fatos anteriores à 2014 serão julgados conforme as disposições legais anteriores à alteração 
legislativa. 
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insignificância, por tutelar interesses que transbordam a mera 
elisão fiscal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. 
(Superior Tribunal de Justiça – 6ª Turma – Agravo Regimental 
em Agravo em Recurso Especial 1116451- relator Ministro Néfi 
Cordeiro – Diário da Justiça de 02/05/2018).  

 

E no mesmo sentido, destacando que o crime de contrabando ofende a 

saúde e a segurança públicas, tem-se STJ – 6ª T - AgRg no AREsp 547.508⁄PR - 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior – julgamento em 14⁄04⁄2015. 

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal considera dispensável a 

existência de procedimento administrativo fiscal para a configuração do crime 

de contrabando de cigarros, não sendo, portanto, necessário aguardar o seu 

término para que se inicie a apuração da conduta na seara criminal (Supremo 

Tribunal Federal – Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 125847 – relatora 

Ministra Rosa Weber). 

Neste sentido também é o posicionamento da doutrina de Luiz Regis 

Prado178: 

 

embora o contrabando e o descaminho estejam sujeitos a 
sanções administrativas, como o confisco e a multa, a ação 
criminal independe da apuração de tais ilícitos perante a 
Administração Fazendária, devendo ser repelida a arguição de 
que constitui questão prejudicial ou condição de 
procedibilidade a prévia constatação de tais infrações, no 
âmbito administrativo.  

 

No entanto, apesar das recentes alterações legislativas, não houve 

avanço significativo no combate ao contrabando de cigarro, razão pela qual é 

necessária a discussão de algumas medidas na seara criminal que têm como 

justificativa o combate ao contrabando (mercado ilegal como um todo), bem 

como a análise dos projetos de lei/medidas na mesma área. 

                                                 

178 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 3: parte especial. 9 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 708. 
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5.3.3 PROPOSIÇÕES NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL  

 

 

a. Inclusão dos crimes de contrabando e descaminho nas 

metas prioritárias dos Poderes Executivo e Judiciário 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anualmente estabelece as metas 

nacionais para serem observadas por todo o Poder Judiciário. Há alguns 

anos prevê como Meta n. 1 “julgar mais processos que os distribuídos” e 

como Meta n. 4 “priorizar o julgamento dos processos relativos à 

corrupção e à improbidade administrativa”. 

Diante dos resultados obtidos a partir do estabelecimento destas metas 

em relação ao crime de corrupção, tem-se como medida eficaz a 

inclusão dos casos de crimes de contrabando e descaminho dentre as 

prioridades para processamento e julgamento perante o Poder 

Judiciário, inclusive criando ou especializando varas judiciais para 

análise destes casos.  

Além disto, outras medidas preventivas devem ser adotadas pelo Poder 

Executivo para o combate ao contrabando, uma vez que se trata de 

questão de segurança pública. Nesta seara, a valorização do trabalho 

conjunto das instituições (Polícias, Fazendas dos Estados, Forças 

Armadas, Receita Federal, Agências Fiscalizadoras, Ministério Público e 

Poder Judiciário), integração dos dados das polícias para melhor 

comunicação e agilidade nas ações e fortalecimento do Programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras do Governo Federal, instituído pelo 

Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, inclusive da Operação 

Fronteira Blindada da Receita Federal, para atuação direta nas 

fronteiras e nas principais vias de acesso ao território nacional. 

 

b. Possíveis alterações legislações em âmbito penal  
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O Projeto de Lei do Senado nº 85/2016179, de autoria dos Senadores 

Raimundo Lira, Ana Amélia e outros, tem como objetivo alterar o 

Código Penal para aumentar a pena do contrabando e 2 a 5 anos para 5 

a 15 anos, além de prever um aumento de um sexto a um terço quando o 

crime for praticado mediante transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 

A justificativa do projeto é que “com o contrabando, perde o Estado, que 

deixa de arrecadar tributos; perdem as empresas brasileiras, porque 

sofrem concorrência extremamente desleal; perdem também, 

consequentemente, os empregados dessas empresas, porque postos de 

trabalho são colocados em risco; por fim, perdem os consumidores, 

porque sujeitos a adquirir produtos falsificados, que podem fazer mal à 

saúde” e o desvalor da conduta equivale ao crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes. 

Além do projeto trazer punição máxima exacerbada para o crime em 

questão, equiparada à pena de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), 

falsificação de medicamento (art. 273, CP), seu patamar mínimo 

proposto (5 anos) é apenas 1 ano inferior à pena de homicídio (art. 121, 

CP), o que é desproporcional em uma análise sistêmica. 

É bem verdade que as penas fixadas quando das condenações pelo 

Poder Judiciário atualmente são próximas ao mínimo legal e menores 

de 4 anos e, por isto, têm autorizado a substituição por penas restritivas 

de direitos, mas o fenômeno decorre de previsão legal (art. 44 do Código 

Penal). A alteração feita pela Lei nº 13.008/2014, que recentemente 

alterou o Código Penal, aumentou a pena do crime de contrabando e 

com isso retirou a possibilidade de acordo de suspensão condicional do 

processo, questão bastante significativa. 

A tendência mundial é de descriminalização de algumas condutas, 

inclusive com estudos para acordos de não persecução penal. Assim, em 

                                                 

179 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=571985&disposition=inline . Acesso em 26 set. 2018. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=571985&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=571985&disposition=inline
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não havendo diminuição da prática do crime em questão após a adoção 

de medidas em outras searas (tributário, aduaneiro, implementação de 

medidas de segurança pública), é possível a discussão de aumento de 

pena para mínima de 3 (três) anos e máxima de 8 (oito anos), tal como 

previsto para o crime de furto qualificado (art. 157, 5º, do Código 

Penal), relativo às hipóteses de subtração de veículo automotor que 

venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior, ou para o 

crime do art. 318 de facilitação, com infração de dever funcional.  

No tocante à proposta de alteração do art. 334, §3º180, CP relativo ao 

transporte aéreo, marítimo ou fluvial, destaca-se que a atual redação é 

mais rigorosa que a proposta do Projeto de Lei, não havendo 

necessidade de modificação neste sentido. 

O aumento de pena também é proposto pelo Projeto de Lei do Senado 

nº 121/2015181, de autoria do Senador Davi Alcolumbre. A proposta de 

inclusão dos meios marítimos e fluviais no art. 334-A, §3º já foi 

incorporada com a entrada em vigor da Lei nº 13.008/2014. 

No entanto, o projeto também visa acrescentar o §4º no mesmo artigo 

legal para prever um aumento de um terço da pena quando utilizado 

algum artifício para a não localização do transporte, especialmente em 

razão de submarino, nos seguintes termos: “§ 4º A pena será aumentada 

da terça parte se, no caso do parágrafo anterior, for utilizado 

embarcação submersa ou qualquer meio de transporte com artifício 

para que não seja detectado”.  

                                                 

180Art. 334.  Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, 
pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) 

[...] 

 § 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, 
marítimo ou fluvial.  (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014). 

181 Disponível: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120118 Acesso: 
26 set. 2018. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120118
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Quanto à aplicação da pena, é importante destacar que a quantidade de 

mercadoria apreendida já tem influenciado e justificado o acréscimo da 

pena-base quando da dosimetria pelo juízo condenatório, conforme 

orientação do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial nº 1204992 de relatoria do Ministro 

Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/04/2018. Assim, pode-se prever 

que quantidade de mercadoria com valor total maior que o utilizado 

pela Fazenda Pública para fins de cobrança judicial de valores pode 

acarretar aumento de pena. 

Em relação ao crime de contrabando por organização criminosa, a 

medida mais adequada é a observância e aplicação cumulativa das 

disposições contidas na Lei nº 12.850/13182, que trata das organizações 

criminosas, que inclusive prevê como crime autônomo o ato de 

promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa, tendo como pena reclusão de 

3 a 8 anos, com possibilidade de aumento de até metade na hipótese de 

uso de arma de fogo, independentemente da pena prevista para o crime 

de contrabando. Outra opção é estabelecer como §2° dos artigos 334 e 

334-A formas qualificadas dos crimes de descaminho e contrabando, 

respectivamente, com penas dobradas quando praticados por 

organização criminosa. 

Sobre o crime de sonegação fiscal, sabe-se que o Estado optou, 

mediante aprovação e promulgação de legislação específica, pela não 

persecução penal quando há parcelamento e pagamento do tributo 

devido. Uma medida para o combate do mercado ilegal é estabelecer 

vedação de suspensão da pretensão punitiva ou a extinção da 

                                                 

182 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre 
a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 
procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm . Acesso 26 set. 
2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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punibilidade quando o crédito tributário decorrer de prática dos crimes 

de descaminho ou contrabando. 

Para tanto, a medida sugerida é a alteração do §5° do artigo 83 da Lei nº  

9.430/96183 para constar a seguinte redação: “§ 5° O disposto nos §§ 1° 

a 4° não se aplica nas hipóteses de vedação legal de parcelamento, 

tampouco quando a origem do crédito tributário for os crimes de 

descaminho ou contrabando”.    

Em relação aos devedores contumazes, em 22 de agosto de 2018 a 3ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, uniformizando 

o entendimento daquele tribunal, e dispôs que constitui crime, previsto 

no art. 2°, inciso II, da Lei nº 8.137/90184, o não recolhimento de ICMS 

em operações próprias devidamente declaradas. 

Trata-se de decisão judicial que poderá ser utilizada como baliza no 

combate ao mercado ilegal, uma vez que empresas, apesar de 

declararem devidamente seus impostos, não os pagam, muitas vezes 

criando um aparato para ocultação de valores, o que inclusive pode 

configurar o crime de lavagem de dinheiro já previsto no nosso país. 

Em relação às pessoas jurídicas, medida importante é o estabelecimento 

de multas e proibições àquelas que transportarem, distribuírem,  

armazenarem  ou  comercializarem produtos de contrabando, após 

processo administrativo regular, tais como: suspensão e/ou 

cancelamento das inscrições em CNPJ e no âmbito estadual, das 

licenças fornecidas pelas autoridades públicas, proibição de que os 

sócios e administradores integrem quadro societário de outra pessoa 

                                                 

183 BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1.996. Dispõe sobre a legislação tributária 
federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm . 
Acesso: 26 set. 2018. 

184 Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:   

[..] 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm
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jurídica, estabelecimento de multas semelhantes àquelas previstas para 

os atos ilícitos da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), ou seja, de 

0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da 

instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual 

nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua 

estimação. As previsões sobre o cancelamento do CNPJ e proibição dos 

sócios e administradores já estão inclusas no projeto de lei (PLC 

8/2018) aprovado pelo Senado Federal e encaminhado para a Câmara 

dos Deputados. 

 

c.  Aplicação da proibição de dirigir veículo automotor 

(suspensão do direito de dirigir) quando for este for utilizado 

para a prática do crime   

O Código Penal dispõe, em seu artigo 92, inciso III, que é efeito da 

condenação criminal a “inabilitação para dirigir veículo, quando 

utilizado como meio para a prática de crime doloso”. 

O Superior Tribunal de Justiça no caso de Agravo Regimental no 

Recurso Especial nº 1509078, de relatoria da Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, já decidiu que: 

constatada a prática de crime doloso e que o veículo foi utilizado 
como instrumento para a realização do crime, é possível a 
imposição da inabilitação para dirigir veículo (com fundamento 
no art. 92, III, do Código Penal), desde que fundamentada a 
necessidade de aplicação da medida no caso concreto. 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental 

no Recurso Extraordinário nº 821108, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, dispôs ser “cabível a imposição do efeito da condenação 

referente à inabilitação para dirigir veículo, pelo tempo de condenação, 

ao réu flagrado no crime de contrabando mediante o uso de veículo, e 

cuja prova demonstra a habitualidade na prática da conduta ilícita”. 
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Trata-se de efeito da condenação criminal, com aplicação somente após 

a condenação e execução após esgotados os recursos perante a 2ª 

instância (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal).  

De qualquer sorte há previsão no Código de Processo Penal, no artigo 

319185, de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a 

suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira quando 

houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 

Desde que preenchidos os requisitos legais para a decretação de medida 

cautelar no curso das investigações ou da ação penal, é possível a 

suspensão da atividade de motorista (atividade profissional) quando 

houver receio que tal atividade seja utilizada para a prática do crime de 

contrabando. Frise-se que não é medida automática da instauração de 

investigação ou mesmo de prisão em flagrante e não se trata de 

suspender o direito de dirigir, apenas de exercer determinada atividade 

econômica. 

Por outro lado, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado da Câmara dos Deputados aprovou, em 10 de novembro de 

                                                 

185   Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:  

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para 
informar e justificar atividades; 

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar 
o risco de novas infrações;     

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária 
para a investigação ou instrução; 

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou 
acusado tenha residência e trabalho fixos; 

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou 
financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;  

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou 
grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do 
Código Penal) e houver risco de reiteração; 

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, 
evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 

IX - monitoração eletrônica. 



115 
 

2017, parecer no Projeto de Lei nº 393/15186 para acrescentar 

dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro para determinar que o 

condutor de veículo automotor que for preso em flagrante praticando o 

crime de contrabando ou descaminho terá o documento de habilitação 

recolhido e o direito de dirigir suspenso.  

A justificativa apresentada pelo autor é que a proposta “atende a um 

pleito oriundo da Polícia Federal, mais precisamente da Coordenadoria 

de Polícia Fazendária, que possui atribuição para a atividade repressiva 

dos crimes de contrabando ou descaminho e a normatização do 

assunto”. 

O relator perante a Comissão, Deputado Vitor Valim, salientou que os 

motoristas e veículos que carregam a carga “serão mais criteriosos no 

momento de aceitar um trabalho e rejeitarão serviços suspeitos”, 

justamente porque poderão – caso ocorra o flagrante – ficar com seu 

direito de dirigir suspenso. 

O projeto já conta com a aprovação da Comissão de Viação e 

Transportes. Trata-se de medida administrativa (não penal), aplicada 

pela autoridade de trânsito nas hipóteses de prisão em flagrante pela 

prática do crime de contrabando. Apesar de ser uma medida não penal, 

aplica-se apenas e tão somente – segundo a redação do projeto – 

quando houver situação de flagrante em relação ao crime de 

contrabando.  

A medida pode significar uma diminuição da prática delituosa pela via 

terrestre, desde que a suspensão do direito de dirigir seja fixada por 

tempo razoável e proporcional à conduta praticada, sob pena de se 

tornar inócua. A proposta legislativa, em sua redação atual, prevê que a 

suspensão do direito de dirigir será imposta pela autoridade 

administrativa nos termos do art. 256 do Código de Trânsito. No 

                                                 

186 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947614 . Acesso: 
26 set. 2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947614
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entanto, os prazos da penalidade estão previstos no art. 261, §1º, inciso 

II, do mesmo diploma legal, a saber: 2 (dois) a 8 (oito) meses. 

Melhor solução seria estabelecer artigo próprio sobre o assunto 

(penalidade administrativa), com prazo diferenciado, no Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), em razão da gravidade do crime do 

contrabando e descaminho e/ou relacionado à quantidade/valor da 

mercadoria contrabandeada. 

 

d.  Incremento dos meios investigativos e de combate ao 

crime organizado 

No tocante às investigações dos crimes praticados por organizações 

criminosas, em razão da diferença existente em relação ao pequeno 

contrabandista e necessidade de atuação mais enfática, propõe-se 

aprimorar o uso dos meios já previstos na Lei de Organização Criminosa 

(Lei nº 12.850/2013), tais como a colaboração premiada, captação 

ambiental de sons e sinais ópticos, ação controlada, acesso a registros 

de ligações telefônicas e telemáticas e interceptação de comunicações, 

afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, infiltração, por 

policiais, em atividade de investigação e cooperação entre instituições e 

órgãos federais, distritais, estaduais e municipais.  

Além disso, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados 

Projeto de Lei nº 10.372/2018187, recentemente apresentado pelos 

Deputados Federais José Rocha, Marcelo Aro, Wladimir Costa, Nilson 

Leitão e outros que propõe modificações na legislação penal e 

processual penal para aperfeiçoar o combate ao crime organizado e 

outros delitos, bem como para agilizar e modernizar a investigação 

criminal e a persecução penal.  

                                                 

187 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2178170 . Acesso 
26 set. 2018.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2178170
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O texto do projeto decorreu de discussões da Comissão de Juristas 

criada com a atribuição de elaborar proposta legislativa de “combate à 

criminalidade organizada, em especial relacionada ao combate ao 

tráfico de drogas e armas” e de debates com diversos órgãos e entidades.  

Apesar de não tratar especificamente sobre o crime de contrabando, o 

projeto de lei deve ser analisado porque pode impactar no combate ao 

contrabando de cigarro no país. 

Inicialmente, o projeto prevê a inclusão do art. 28-A no Código de 

Processo Penal para estabelecer, quando o acusado confessar a prática 

delituosa, a possibilidade de acordo de não persecução criminal para 

crimes com pena mínima inferior a 4 anos dentre os quais se inclui 

atualmente o contrabando. Os incisos da proposta estabelecem as 

condições para que não haja continuidade do processo criminal em 

desfavor do acusado: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo 

impossibilidade de fazê-lo; renunciar voluntariamente a bens e direitos, 

indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou 

proveito do crime; prestar serviço à comunidade ou a entidades 

públicas; pagar prestação pecuniária, além de outras condições 

impostas pelo Ministério Público a depender do caso concreto.  

O projeto veda a possibilidade de realização do mencionado acordo em 

algumas situações, dentre as quais: ter sido o agente beneficiado 

anteriormente, no prazo de cinco anos, em acordo de não persecução 

penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; não 

indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e 

suficiente a adoção da medida; ou nos crimes praticados por 

funcionários públicos contra a Administração Pública, como é o caso do 

crime de facilitação de contrabando (art. 318 do Código Penal). 

Segundo a redação atual do projeto, que será analisado por Comissão 

própria a ser formada para este fim, será possível a realização de acordo 
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de não persecução penal para o crime de contrabando, mas não para o 

crime de facilitação ao contrabando, já que este é praticado por 

funcionário público. 

Apesar da proposição legislativa ir ao encontro da política criminal que 

estabelece o Direito Penal como ultima ratio (último recurso) para ser 

utilizado para o controle social, o projeto de lei é contrário às políticas 

estabelecidas anteriormente em relação ao combate ao crime de 

contrabando (aumento da pena estabelecido pela Lei nº 13.008/2014). 

Como dito anteriormente, o aumento das penas privativas de liberdade 

não representa uma diminuição da prática delituosa. No entanto, a 

possibilidade de realização de acordo de não persecução penal pode 

representar um aumento da prática, uma vez que não haverá 

continuidade de investigação criminal ou eventual condenação criminal 

pelo crime em questão e a homologação do acordo e imposição das 

sanções não constará de certidão de antecedentes criminais, em que 

pese ser possível a realização de um acordo a cada 5 anos.  

O projeto também visa a alteração das disposições relativas ao exame de 

corpo de delito e outras perícias, sendo de grande valia para o assunto 

do contrabando de cigarro, uma vez que a apreensão de mercadoria 

contrabandeada acarreta a necessidade de realização de perícia para 

verificação das características da mercadoria, origem, composição, etc. 

Tais proposições vão ao encontro do que vem sendo proposto pelo 

projeto de novo Código de Processo Penal.  

As demais proposições do projeto são relativas ao aumento do tempo 

máximo de cumprimento de pena de prisão no país (40 anos), 

modificações em disposições legais de crimes diversos do contrabando e 

procedimento das investigações e das ações penais perante os Tribunais 

Superiores, alterações nas disposições sobre os acordos de colaboração 

premiada, disposições específicas sobre crime organizado e armas. 
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6 CONCLUSÃO: AS 10 MEDIDAS PARA O COMBATE AO MERCADO 

ILEGAL 

 

Conforme proposto pelo grupo de professores, com base nas análises 

conduzidas nas searas administrativa, tributária e penal, foram formuladas 

diversas proposições de combate ao mercado ilegal, das quais dez merecem 

destaque porquanto tratam-se de medidas prioritárias destinadas a combater o 

referido mercado ilegal. 

As 10 medidas que merecem destaque são: 

 

1. Criar sistema integrado de órgãos e entidades de 

inteligência para mapear possíveis rotas de escoamento de 

produtos do mercado ilegal 

 

O mercado ilegal é alimentado, especialmente, pela entrada de produtos 

através da extensa fronteira terrestre brasileira e pela alta capilaridade 

da rede viária nacional. Quanto ao contrabando, o maior fluxo dessa 

atividade delitiva ocorre entre o Paraguai e o Brasil. O problema, no 

entanto, estende-se para todo o território nacional, onde os produtos 

são distribuídos e o comércio é efetivado. 

Dessa maneira, é medida imprescindível a integração de órgãos e 

entidades de inteligência locais para a instituição de sistema 

centralizado de vigilância, não apenas das fronteiras terrestres, mas, 

sobretudo, para o compartilhamento de informações obtidas por todas 

as forças policiais, de repressão e de fiscalização. 

As principais contribuições possibilitadas pela implantação de iniciativa 

como esta são: (i) otimização dos recursos já disponíveis por cada órgão 
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ou entidade; (ii) redução do nível de atuação descoordenada ou de 

redundância operacional e (iii) possível ampliação da qualidade da 

atuação por meio da troca de expertises próprias e de saberes locais. 

 

2. Definição clara das atribuições de cada órgão da 

Administração Pública para o combate do mercado ilegal 

 

Embora já existam diversos órgãos e entidades voltados ao combate do 

mercado ilegal, somente haverá efetividade plena quando se resolver o 

problema da sobreposição de atribuições desses órgãos. Quaisquer 

medidas destinadas a solucionar esse problema exigem planejamento 

da governança pública, maximizando sua eficiência. 

Exige-se, afinal, gestão eficiente dos recursos públicos. E gestão 

eficiente passa pelo conceito e definição dos responsáveis por cada ação, 

bem como pela instituição de metas, prazos e respostas.  

 

3. Destinação de recursos específicos para o combate ao 

mercado ilegal 

 

Para permitir a atuação de cada um dos órgãos são necessários 

investimentos contínuos. Investimentos, no entanto, não precisam ser 

traduzidos apenas em receitas com vinculação específica. Devem ser 

considerados todos os recursos disponíveis ao Estado, sobretudo os 

recursos humanos.  

Combater a comercialização de produtos ilícitos deve ser tratado como 

prioridade pelo Estado, de modo que será fundamental uma reflexão 

sobre onde e como estão sendo alocados seus recursos financeiros – 
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qual investimento poderá ser realizado? -, tecnológicos – as 

ferramentas para monitoramento, geração de informação e 

processamento de dados são adequadas? – e humanos – quais são os 

incentivos criados aos profissionais que atuam para combater o 

problema?  

Portanto, cabe ao Poder Executivo, diante da gravidade do problema do 

crescimento do mercado ilegal, incluir as despesas com enforcement e 

manutenção dos órgãos de prevenção nas previsões orçamentárias 

nacionais. 

 

4. Cooperação entre órgãos de fiscalização de diferentes 

países 

 

O problema do mercado ilegal não é exclusivo da realidade brasileira, 

envolvendo, também, outros países. Por isso, há algum tempo, estão 

sendo estudadas ações internacionais conjuntas destinadas a combater 

o transporte ilegal de mercadorias.  

Para estimular a cooperação entre tais órgãos, é importante negociar, 

concluir e implementar instrumentos internacionais que possibilitem 

esforço compartilhado, não apenas para a fiscalização e a repressão, 

mas, também aqui, para o compartilhamento de informações. 

Cabe ao Ministério das Relações Exteriores, por instrução do Presidente 

da República, verificar quais são as convenções que, já existentes, 

possam ser enfatizadas; bem como sugerir que documentos novos 

poderiam ser negociados, para uma proteção maior das fronteiras e 

uma efetiva gestão conjunta do combate ao mercado ilegal. 

Pode-se criar, ainda, um Observatório das Fronteiras, entidade 

transnacional que identificaria o grau de comprometimento dos países 
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às obrigações assumidas nos documentos, apontaria gargalos 

operacionais, e, ao servir como repositório institucional da experiência 

compartilhada, garantia um maior nível de continuidade à atuação 

conjunta. 

 

 

5. Estimular o desenvolvimento sócioeconômico nas 

regiões fronteiriças 

 

As enormes dimensões da área fronteiriça nacional contribuem para sua 

heterogeneidade. Há cidades com alto grau de urbanização ao lado de 

territórios predominantemente rurais. Muitos desses municípios têm no 

comércio ilegal sua principal atividade econômica. Por isso, é 

importante possibilitar o desenvolvimento socioeconômico dessas 

regiões. 

Seriam decisivas ações de parceria voltadas ao desenvolvimento de 

atividades econômicas lícitas, como, exemplificativamente: (i) atuação 

focada do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o 

SEBRAE; (ii) engajamento de entidades de fomento público para o 

reforço de potencialidades econômicas locais e (iii) investimento em 

projetos sustentáveis de infraestrutura, que melhor integrem a região de 

fronteira ao restante do país  

 

6. Fortalecimento de medidas punitivas acessórias ao 

combate ao contrabando  
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O crime de contrabando é, geralmente, praticado mediante a utilização 

de transporte terrestre. Por esta razão, com o objetivo de combater o 

uso de veículos, especialmente de grande porte, como caminhões e 

ônibus, propõe-se, como medida acessória, quando da condenação, a 

aplicação da proibição de dirigir veículo automotor (suspensão do 

direito de dirigir) quando for este for utilizado para a prática do crime. 

Outra medida, de caráter acessório, é prever, no Código Brasileiro de 

Trânsito, dispositivo que autorize o recolhimento do documento de 

habilitação e a suspensão do direito de dirigir daqueles que forem 

flagrados na prática dos crimes em questão, inclusive antes de 

condenação definitiva. 

A medida parece simples – e, de fato, é –, mas pode representar grande 

desestímulo a alguns caminhoneiros que diariamente praticam o crime, 

mas que não são obstaculizados de exercer novamente a atividade. 

 

7.  Inclusão dos crimes de contrabando e descaminho nas 

metas prioritárias dos Poderes Executivo e Judiciário. 

  

O Conselho Nacional de Justiça anualmente estabelece metas nacionais, 

a serem observadas por todo o Poder Judiciário. Há alguns anos, prevê, 

como Meta n. 1, “julgar mais processos que os distribuídos” e, como 

Meta n. 4, “priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção 

e à improbidade administrativa”. Diante dos resultados obtidos a partir 

do estabelecimento destas metas em relação ao crime de corrupção, 

tem-se como medida eficaz a inclusão dos casos de crimes de 

contrabando e de descaminho dentre as prioridades para 

processamento e julgamento perante o Poder Judiciário, inclusive 

criando ou especializando varas judiciais para análise destes casos. 
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8. Recrudescimento do tratamento criminal para os atos 

praticados por organizações criminosas. 

 

A medida mais coerente com o atual sistema penal, e proporcional às 

penas previstas para os demais crimes, é estabelecer, em razão de forma 

qualificada do crime de contrabando, penas dobradas, quando o 

contrabando for praticado por organização criminosa.  

Faz-se necessária a criação de qualificadora específica, que determine o 

recrudescimento do tratamento criminal àquele que pratica o 

contrabando coordenando uma operação, como parte de uma 

associação criminosa. Ao diferenciar o tratamento conferido ao pequeno 

contrabandista – a quem a resposta criminal já está adequada -, dá-se 

foco e instrumentos mais objetivos às autoridades para combater a 

macrocriminalidade por trás do mercado ilegal.  

 

9. Reequilíbrio dos regimes tributários que estimulam o 

mercado ilegal 

 

Um dos grandes pilares da atratividade do mercado ilegal é o 

econômico, calcado no menor custo de aquisição de determinados 

produtos.  

Esse cenário poderá assumir outro contorno caso enfrentadas as 

premissas do regime tributário incidente nas principais categorias de 

produtos comercializados ilegalmente. Sejam produtos eletrônicos 

importados e cosméticos, sujeitos a elevada carga tributária em razão da 

baixa essencialidade do bem e a sua natureza de “consumo de luxo”, 

sejam produtos cujo consumo é combatido pelo Estado por razões de 

políticas públicas, como os derivados do tabaco e as bebidas alcoólicas, 
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é fundamental que seja feita uma recalibragem da carga tributária, 

otimizando seus efeitos, focando, sobretudo, (i) no aumento da 

arrecadação de receita tributária; (ii) na diminuição da receita das 

organizações criminosas responsáveis pelo comércio ilegal, e (iii) na 

recuperação das indústrias nacionais, com natural reflexo nos índices de 

emprego. 

 

10.  Adotar medidas especiais de tributação para devedores 

contumazes 

 

No Brasil, sonegar impostos é crime e sua prática acarreta condenação 

de dois a cinco anos de prisão (Lei no 8.137/90). No entanto, o ato de 

não recolher o imposto declarado não está previsto no direito penal. Por 

isso, algumas empresas deixam, intencional e sistematicamente, de 

recolher tributos como forma de reduzir custos. 

São as chamadas devedoras contumazes, que concorrem de modo 

desleal com empresas do mercado legal, que pagam normalmente os 

tributos devidos. Uma forma de combater o mercado ilegal passa, então, 

pela repressão ao devedor contumaz, por meio de medidas especiais de 

administração tributária, como a fiscalização ininterrupta no 

estabelecimento; um controle especial do recolhimento do tributo e a 

concentração da incidência do tributo em determinada fase do ciclo 

econômico. Por isso, o artigo 146-A da Constituição da República, que 

trata do assunto, precisa ser regulamentado. 
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