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Um Aprendizado de Vida 

Por que sofrer? A vida e supera9ao! 

Por que temer? A vida e feita de fe! 

Por que fracassos? A vida e uma grande vit6ria! 

Por que ofender-se? A vida e perdao! 

Por que ser infeliz? A vida e uma grande felicidade! 

Por que problemas? A vida e uma grande solu9ao! 

Por que falsidades? A vida esta de bra9os abertos! 

Por que desesperos? A vida e urn acordar a cada amanhecer! 

Por que covardias? A vida e a uniao do povo de Deus! 

Por que trevas? A vida e luz! 

(Autor desconhecido) 



ABNT 

AU 

AMERIOS 

BPM 

BTL PM 

CEL 

CF 

CIA PM 

CMT 

CNCP 

CORIPA 

CPB 

CPI 

DPF 

DRP 

DP 

DPM 

DPF 

EB 

ETCO 

FAB 

GM 

IBAMA 

lAP 

MB 

MS 

MT 

P1 

P2 

P3 

LIST A DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 

AG~NCIA LOCAL DE INTELIG~NCIA 

ASSOCIA<;AO DOS MUNIC(PIOS DO ENTRE-RIOS 

BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

CORONEL 

CONSTITUI<;AO FEDERAL 

COMPANHIA DE POLiCIA MILITAR 

COMAN DANTE 

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE A PIRATARIA 

CONSORCIO PARA CONSERVA<;AO DO REMANESCENTE 

DO RIO PARANA E AREAS DE INFLUENCIA 

CODIGO PENAL BRASILEIRO 

COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR 

DEPARTAMENTO DA POLiCIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL DE POLiCIA CIVIL 

DELEGACIA DE POLiCIA CIVIL 

DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR 

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL 

EXERCITO BRASILEIRO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ETICA CONCORRENCIAL 

FOR<;A AEREA BRASILEIRA 

GUARDA MUNICIPAL 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAlS RENOVAVEIS 

INSTITUTOAMBIENTAL DO PARANA 

MARINHA DO BRASIL 

EST ADO DO MATO GROSSO DO SUL 

ESTADO DO MATO GROSSO 

SE<;AO DE PESSOAL DO 7° BPM 

SE<;AO DE INTELIGENCIA DO 7° BPM 

SE<;AO DE PLANEJAMENTO DO 7° BPM 



P4 

PEL PM 

PMPR 

PPAmb 

PPRv 

PR 

QOPM 

RJ 

ROT AM 

RPA 

RR 

RS 

sc 
SOP 

SENASP 

SER 

SP 

SPE 

SRF 

TEN 

TMA 

VTR 

1a CIA 

2aCIA 

SECAO DE LOGISTICA DO 7° BPM 

PELOTAO DE POLfCIA MILITAR 

POLfCIA MILITAR DO PARANA 

POSTO POLICIAL AMBIENTAL 

POSTO POLICIAL RODOVIARIO 

ESTADO DO PARANA 

QUADRO DE OFICIAIS POLICIAL MILITAR 

EST ADO DO RIO DE JANEIRO 

RONDAS TATICO MOVEL 

RADIO PATRULHAMENTO AUTO 

RESERVA REMUNERADA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SUBDIVISAO DA POLiCIA CIVIL 

SECRET ARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 

SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 

EST ADO DE SAO PAULO 

SECRETARIA DE POLiTICA ECON6MICA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

TENENTE 

TATICO MOVEL AUTO 

VIATURA 

PRIMEIRA COMPANHIA 

SEGUNDA COMPANHIA 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 - Foto panoramica do Rio Parana. 

Figura 02 - Fachada da Sede do 7° BPM - Cruzeiro do Oeste. 

Figura 03 - Localizayao do Municipio de Cruzeiro do Oeste. 

Figura 04 - Mapa da area de responsabilidade do 7° BPM e Unidades Amigas. 

Figura 05 - Faixa de Fronteira. 

Figura 06 - Embarcayao padrao PMPR. 

Figura 07 - Flagrante de Contrabando em Veiculos. 

Figura 08 - Foto llustrativa da Deusa Artemis. 

Figura 09 - Foto llustrativa Contrabando em onibus .. 

Figura 10 - Foto llustrativa do Progresso. 

Figura 11 - Foto llustrativa Contrabando em onibus .. 

Figura 12 - Mapa do Rio Parana de Guaira a Porto Camargo - Area da 2a Cia 

PM/7°BPM. 

Figura 13 - Foto imagem satelite da area de fronteira do Parana com Paraguai, Mato 

Grosso do Sui e Sao Paulo. 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Escalonamento organico da PMPR. 

Quadro 2- Demonstrative de ocorremcias atendidas na area do 7°BPM 

Quadro 3 - Demonstrative de ocorremcias atendidas pelo 7°8PM 



SUMARIO 

P. 

1. INTRODU<;AO .................................................................................................... 15 

2. SETIMO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR- CRUZEIRO DO OESTE, PR. .... 20 

2.1 Setimo Batalhao de Policia Militar. .................................................................... 21 

2.2 Area de Atuayao do 7° BPM ............................................................................. 21 

2.3 Hist6rico do Batalhao ......................................................................................... 23 

2.4 Faixa de Fronteira ............................................................................................. 23 

2.5 Logistica do 7° BPM .......................................................................................... 25 

2.6 Diagn6stico ........................................................................................................ 26 

3. CONTRABANDO, DESCAMINHO E SUAS ORIGENS ..................................... 29 

3.1 Registros lniciais ............................................................................................... 29 

3.2 As Primeiras Leise Sua Evoluyao Dentro do Sistema Penal.. .......................... 31 

4. DOS TIPOS PENAIS E ATUAL LEGISLA<;AO EM VIGOR. ................................ 36 

4.1 Definic;ao das Figuras Penais (art. 334, caput, C6digo Penal) .......................... 36 

4.1.1 A qualificac;aol penal do contrabando e suas caracteristicas ......................... 37 

4.1.2 Descaminho e suas distinc;oes na norma Penal.. ........................................... 39 

4.2 Analise e lnterpretac;ao dos Paragrafos 1°,2° e 3° do Art. 334, do C. P .......... .42 

5. CONTRABANDO E DESCAMINHO E SUAS CONSEQU~NCIAS ...................... 48 

5.1 Prejuizos Gerados ao Estado e a Sociedade .................................................... 48 

5.1.1 Perda de arrecadayao tributaria ..................................................................... .49 

5.1.2 Reflexos nos investimentos sociais do Estado ................................................ 50 

5.1.3 Aumento da violencia ...................................................................................... 52 

5.1.4 Concorrencia des leal e "quebra" do setor privado .......................................... 55 

6. COMBATE AO CONTRABANDO E DESCAMINHO ........................................... 60 

6.1 Dificuldades ....................................................................................................... 60 

6.1.1 Grande extensao das fronteiras ...................................................................... 61 

6. 1.2 Desestruturac;ao dos 6rgaos de fiscalizac;ao .................................................. 64 

6.1.3 Corrupc;ao ...................................................................................................... 68 

6.1.4 Ac;oes ineficientes do governo .......................................................................... 70 

7. NECESSIDADE DE MUDAN<;AS NO COM BATE A ESSES CRIMES ............... 7 4 

7.1 Caminhos Para Reduc;ao e Controle Desses llicitos ......................................... 74 

7 .1.1 Diminuic;ao da carga tributaria ........................................................................ 75 



7 .1.2 Conscientizayao da populayao para o problema ........................................... 77 

7 .1.3 Reestruturayao nas ayoes de repressao de forma estrategica, com a 

experilmcia do 7° BPM .................................................................................. 78 

8.CONCLUSA0 ........................................................................................................ 85 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 87 



14 

CAPiTULO 1 

INTRODUCAO 

Figura 1 - Foto panorAmica do Rio Parana. 

Fonte: PDCA Consultoria 

0 Rio Parana fala alto, se observarmos o 

silencio de suas aguas majestosas. 

Mortean 
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CAPiTULO 1 

1 INTRODUCAO 

Os crimes de contrabando e descaminho ha muito tempo vern merecendo 

uma atenc;ao especial por parte das autoridades brasileiras, pois esses ilicitos 

afetam a vida economica e social do Brasil desde o inicio de sua colonizac;ao. Ao 

Iongo da Hist6ria do Brasil ocorreram diversas fases, do inicio do Periodo Colonial 

ate o inicio do seculo XXI, que envolveram ora urn aceite quase que passivo a tais 

delitos, outras de repressao intensa a esses crimes. Nessa alternancia de fases, em 

alguns momentos houve uma maior preocupac;ao do governo, o que pode ser 

aferido pela edic;ao e promulgac;ao de novas leis e pela implementac;ao de novas 

formas de repressao aos delitos em tela, em outras fases, simplesmente foram 

tratados como se nenhum mal causassem a sociedade· 

Tais delitos estao tipificados no C6digo Penal Brasileiro e sao vistos 

praticamente como infrac;oes contra a arrecadayao do Estado. Tal impressao ou tal 

entendimento, em verdade, e superficial e equivocado, pois ha muito se sabe que os 

delitos em tela ultrapassam a questao da simples sonegac;ao de tributos. E de 

dominio publico que o contrabando e o descaminho estao intrinsecamente 

associados aos traficos de armas, de drogas, de animais e de pirataria empresarial. 

Denuncias de jornais impressos, televisionados, falados e da midia em geral, 

dao conta que o crime de contrabando vern demonstrando que esses delitos nao s6 

tern causado enormes prejuizos financeiros ao pais, mas tambem sao responsaveis 

pelo aumento da violencia nas cidades. As consequencias geradas pela 

continuidade delitiva, no momenta atual, nao se restringem a urn ou outro estrato 

social; tais conseqOencias podem ser observadas em diversos setores da sociedade: 

no fechamento das empresas (que nao suportam a concorrencia como mercado de 

produtos de origem ilicita), vindo a gerar diminuic;ao da atividade economica interna 

e, portanto, desemprego (o que atinge, alem do empresario, a massa trabalhadora 

que depende do nivel de empregabilidade), seja nos prejuizos que o Estado sofre 

com a perda de arrecadayao (como consequencia, deixa de realizar investimentos 

em infra-estrutura e investimentos sociais basicos, principalmente aqueles 

destinados a populac;ao mais carente). 
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A repressao a esses ilicitos por parte do Estado encontra uma serie de 

dificuldades, portanto, pouco efeito surtira uma simples medida de combate aplicada 

de forma isolada. 0 problema e bern mais complexo e possui diversos aspectos: 

naturalmente passa tambem pela questao tributaria, mas esta relacionado ao mau 

aparelhamento dos 6rgaos de fiscaliza9ao, ao desvio de conduta dos agentes 

publicos, ao conjunto ineficaz de a96es paliativas por parte do Estado (as quais 

cremos, nao objetivam verdadeiramente controlar o problema, mas sim dar uma 

resposta momentanea, uma especie de satisfa9ao passageira, em razao de uma 

pressao da midia ou da propria sociedade civil organizada). 

Ha urgencia em se buscar formas efetivas de controle desses ilicitos. 

Naturalmente que nao se tern a pretensao romantica de erradicar em definitivo tal 

problema, pois tais ilicitos ocorrem no mundo inteiro. Em alguns paises atingiram-se 

patamares de "perdas" aceitaveis, isto e, percentuais de contrabando e descaminho 

que possuem pouca significa9ao economica e pouca contribui9ao ao aumento e/ou 

manuten9ao dos niveis da criminalidade comum. Objetiva-se tao somente uma 

mudanya na forma de repressao, vindo a considerar nao s6 os efeitos do aumento 

do contrabando e descaminho, mas tambem as causas que levam a sua demanda 

incontrolavel. lsto e, o caminho para isto esta vinculado as altera96es que precisam 

figurar, tanto no campo normativo, quanto no politico, atraves da diminui9ao da 

carga tributaria e gera9ao de empregos e, tambem, no campo operacional, atraves 

da moderniza9ao e reestrutura9ao dos 6rgaos fiscalizadores, refor9ado com 

aplica9ao das for9as armadas e auxiliares no combate a esses crimes ao Iongo das 

fronteiras do Brasil. 

A area de abrangencia do Setimo Batalhao de Policia Militar do Estado do 

Parana (7°BPM) encontra-se localizada entre os rios Ivai e Piquiri, na Bacia do Rio 

Parana, regiao conhecida como "Entre-Rios". Nesta regiao, encontra-se urn 

ambiente propicio a pratica do contrabando e do descaminho, em face da 

proximidade com o pais vizinho: o Paraguai. Nesse aspecto, ressalte-se que tanto o 

Lago de ltaipu (formado a partir do alagamento do rio Parana entre Foz do lgua9u e 

Guaira- PR), quanto o leito do Rio Parana (acima do lago), sao utilizados como rota 

de introduyao clandestina de mercadorias oriundas do Paraguai, chegando tambem 

por vezes a ingressar nos rios Piquiri e Ivai, para descarrega-las. 

Uma vez descarregadas, tais mercadorias (descaminhadas ou 

contrabandeadas) sao levadas por caminhoes ou veiculos de passeio para as mais 
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diversas regioes do Brasil, notadamente os Estados de Santa Catarina, Rio Grande 

do Sui e principalmente Sao Paulo e Rio de Janeiro. Na fase do transporte terrestre, 

a mercadoria passa pela area de abrangencia do 7° BPM/PR, ensejando a9oes 

terrestres da Policia Militar na preven98o/repressao deste tipo de delito. 

Ainda, ha que se considerar a divisa seca do Mato Grosso do Sui com o pais 

vizinho, Paraguai, sobremaneira mais vulneravel a entrada de mercadorias fruto do 

descaminho e contrabando, do trafico de drogas e substancias afins. Nessa 

movimenta9ao em particular, o crime organizado usa como rota o complexo das 

pontes de Porto Camargo, o leito natural do Rio Parana e a ponte Ayrton Senna, que 

liga a cidade de Guaira ao vizinho Estado do Mato Grosso do Sui. 

As cidades e portos sob a responsabilidade do 7° BPM em policiamento 

ostensivo geral, sao as seguintes: Francisco Alves - Porto Sinop; Antonia - Porto 

Byington; Alto Paraiso - Porto Figueira; lcaraima - Porto Camargo, Portal do Tigre e 

Porto Felicia, as margens do Rio Parana e Douradina - Porto Bentao, localizado as 

margens Rio Ivai, perfazendo estas margens e fronteiras uma distancia de 145 Km. 

As cidades nominadas tern suas caracteristicas particulares e individuais no 

envolvimento com o ilicito penal. 

No presente trabalho, realizou-se urn diagn6stico do problema na regiao do 

7° BPM/PR. A partir desse diagn6stico e da experiencia empirica de 25 anos de 

vivencia policial, na regiao, procurou-se construir uma proposta de otimiza9ao dos 

recursos do Governo do Estado e do Governo Federal para a regiao. 

Assim sendo, o presente trabalho ira demonstrar que num pais com carencia 

de recursos humanos e financeiros, como o Brasil, somente com uma combina9ao 

sinergica de esfor9os das varias instituiyoes do Estado Brasileiro (Policia Militar, 

For9as Armadas, Policia Federal, Policia Civil, Receita Federal e Estadual) e que 

sera possivel desenvolver urn conjunto de ayoes estrategicas capazes de combater 

eficazmente o contrabando e o descaminho na regiao lindeira do Rio Parana. 

Agregue-se a isto necessarias altera96es no campo normativo, atraves da 

diminui98o da carga tributaria, de politicas de gera9ao de empregos e renda, e 

tambem no campo operacional das institui96es de seguranya e de receita, atraves 

da moderniza9ao e reestrutura98o desses 6rgaos fiscalizadores ao Iongo das 

fronteiras e demais pontos criticos de urn pais de dimensoes continentais. 

No segundo capitulo da presente trabalho sera apresentado o 7° Batalhao 

de Policia Militar, sua area de atua9ao, seu hist6rico, sua logistica, suas faixas de 
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fronteira, urn diagn6stico do ultimo qOinqOenio e uma breve considera9ao. 

No capitulo 3 apresenta-se urn escor9o hist6rico da pratica de descaminho e 

contrabando no Brasil, os registros iniciais desta pratica ilicita, as primeiras Leis e 

sua evolu9ao dentro do sistema penal. No capitulo seguinte, delinea-se os tipos 

penais e a legisla9ao em vigor, buscando definir as figuras penais no artigo 334, 

caput, do CP, a qualifica9ao penal do contrabando e suas caracteristicas, do 

descaminho e suas distin96es na norma penal, analise e interpreta9ao dos 

paragrafos 1°, 2° e 3° do artigo 334 do CP. Ja no capitulo 5, descreve-se sabre as 

conseqOencias do contrabando e descaminho, os prejuizos gerados ao Estado e a 

Sociedade, a perda de arrecada9ao tributaria, os reflexos dos investimentos sociais 

do Estado, o aumento da violencia, a concorrencia desleal e quebra do setor 

privado. 

No capitulo 6, trata-se do combate ao contrabando e descaminho, as 

dificuldades, a grande extensao das fronteiras, a desestrutura9ao dos 6rgaos de 

fiscaliza9ao, a corrup9iio, a96es ineficientes do governo. Ja no capitulo 7 demonstra

se a necessidade de mudan9as no combate desses crimes, o caminho para a 

redu9ao e controle desses ilicitos, a diminui9ao da carga tributaria, a reestrutura9iio 

nas a96es de repressao de forma estrategica, com a experiencia do 7° BPM e a 

conscientiza9ao da popula9ao para o problema. 

Ressalta-se que se utilizarao as praticas argumentativas usuais da 

Academia Policial Militar do Guatupe, o metoda hipotetico-dedutivo, e esquemas 

16gicos ja consagrados. Sera ampla a bibliografia, com documentos de arquivo do 

Ministerio de Justi9a Federal, Secretaria da Receita Federal, Policia Federal, 

Secretaria da Receita Estadual, da Policia Militar do Estado do Parana, do Ministerio 

Publico Estadual e Federal, entre outras institui96es, que documentam e perseguem 

os ilicitos de contrabando e descaminho nos mares e rios brasileiros e, 

especificamente, no Rio Parana. 



CAPiTULO 2 

0 SETIMO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

CRUZEIRO DO OESTE, PR 

Figura 2- Fachada da Sede do 7° BPM -Cruzeiro do Oeste-PR. 

Fonte: A.L.I. 7° BPM 
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0 Noroeste do Parana e urn Brasil que 
faz a sua parte, porern vern sendo 
relegado pelos "Brasis" que deixarn a 
desejar. 

Mortean 
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CAPITULO 2 

2 0 SETIMO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR- CRUZEIRO DO OESTE, PR. 

Municipio localizado a 560 km da capital do Estado, regiao noroeste do 

Estado do Parana (vide figura 3) entre as coordenadas 23° 15' a 24° 05' S e 53° 40' 

a 54° 17' W, sede do 7° Batalhao de Policia Militar, cuja area de responsabilidade e 

a regiao conhecida como Entre-Rios, pois geograficamente esta limitada pelo rio 

Piquiri em sua margem direita e pela margem esquerda dos rios Parana e Ivai, todos 

da bacia do rio Parana, que sao divisas tambem com as areas de responsabil idade 

do 19° BPM, 8° BPM e 11° BPM, todos pertencentes ao Comando do Policiamento 

do Interior, qual tanto o 7° BPM, operacional e administrativamente. 

• Ro?o•>tb'•• 
Ro?o..,tb'~r• 

"'-7>~•·· 

"' S<l F=~ Ct1'tro--0tl'• 

Figura 3. Cruzeiro do Oeste, Estado do Parana. 

Fonte: PDCA Consultoria Ambiental 

1 ' 4 

..• 
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2.1 SETIMO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

0 7° BPM e uma unidade operacional subordinada diretamente ao Comando 

do Policiamento do Interior- CPI, sediado em Curitiba, no Quartel do Comando 

Geral, do qual depende operacional e administrativamente para a sua manutenyao 

quanto a pessoal, logistica e financ;as. Demonstra-se, no quadro abaixo, a posic;ao 

que a unidade da area tern na cadeia de Comando na estrutura organizacional do 

Estado. 

SECRET ARIA DO EST ADO Df' SEGURANCA PUBLICA - SESP 

COMANDO GERAL - CG - PMPR 

• EST ADO M~OR- EM - PMPR 

COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR - CPI 

• SETIMO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR - 7°BPM 

Quadro 1 - Escalonamento organico da PMPR 

Fonte: Se~o de Planejamento do 7° BPM 

2.2 AREA DE ATUACAO DO 7° BPM 

Unidade Operacional da Policia Militar do Estado do Parana, subordinada ao 

Comando do Policiamento do Interior, o 7° BPM possui uma area de 12.013 km2
, 

com jurisdic;ao de policiamento ostensivo geral em 25 (vinte e cinco) municipios, 

distribuidos em duas companhias subordinadas, sendo a 1a Cia PM sediada em 

Cruzeiro do Oeste e a 2a Cia PM em Umuarama, figura 2. 

Administrativamente, os municipios de Cruzeiro do Oeste, Tuneiras do Oeste, 

Tapejara, Tapira, Rondon, Guaporema, Maria Helena, Nova Olimpia, Douradina e 

Cidade Gaucha pertencem a 1a Cia PM, com Sede em Cruzeiro do Oeste e os 

municipios de Umuarama, Perobal, Alto Piquiri, Brasilc~ndia do Sui, Cafezal do Sui, 

lpora, Francisco Alves, Altonia, Perola, Xambre, Alto Paraiso, lcaraima, lvate, Sao 

Jorge do Patrocinio e Esperanc;a Nova pertencem a 2a Cia PM, com sede em 

Umuarama. 
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0 Setimo Batalhao de Policia Militar geograficamente esta situado na regiao 

noroeste do Estado do Parana, entre os rios Parana, Ivai e Piquiri, nominada como a 

regiao do Entre-Rios e divisora das bacias hidrograficas do Piquiri e do Caiua, em 

uma area de vegetayao predominante estacionaria semi-decidual, com estay6es 

definidas, poucas chuvas e pouca umidade. 

Nao age sozinho na missao de policiamento ostensive preventive e 

repressive. Na regiao se encontram a sede do Pelotao de Policia Ambiental - Forya 

Verde - Pel P Amb - F<;. Verde, o PPAmb rio Parana, em lcaraima e quatro Postos 

de Policiamento Rodoviario - PPRv, em Cruzeiro do Oeste, Perola, rio Parana e 

Cidade Gaucha. 

A policia judiciaria se faz presente atraves da Delegacia de Policia Federal 

em Guaira, da 7° SOP de Umuarama, das DRP de Altonia, lpora, Cidade Gaucha e 

Cruzeiro do Oeste, alem das Delegacias de Policias dos demais municipios da area 

de abrangencia do 7° BPM. 

Ainda, para corroborar com as for<;as constituidas, existem as Guardas 

Municipais nos municipios de Umuarama e lpora. 

A descriyao apresentada podera ser observada com maior precisao na 

figura abaixo. 

D 18 CIA 

D 28 CIA 

PPAmb 

PPRv 

GM 

Figura 4- Mapa da area de responsabilidade do 7° BPM e unidades amigas. 

Fonte: Se~ao de Planejamento do 7° BPM. 
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2.3 HISTORICO DO BATALHAO 

0 Setimo Batalhao de Policia Militar, sediado na cidade de Cruzeiro do 

Oeste, Estado do Parana, foi criado pela Lei n° 5.797 do dia 25 de junho de 1.968 e, 

atraves de Boletim Geral, foi oficialmente instalado no dia 27 de junho, 

permanecendo ate esta data. 

No dia 03 de julho 1.970 foi publicado seu primeiro Boletim lnterno, 

passando a existir nao somente de direito como tambem de fato. Nessa mesma data 

tomou posse o primeiro comandante, Major PM Aristides Garret do Prado, que 

comandou o Batalhao ate 08 de fevereiro de 1972. 

No inicio, a sede foi urn predio de alvenaria, com aproximadamente 120m2
, 

localizado na Rua Edmundo Mercer, proximo a Prefeitura Municipal. Com o auxilio 

espontaneo de prefeitos e industriais dos municipios da area de atuac;ao do 

Batalhao, foi construida uma sede nova e que e a atual, tendo sido inaugurada em 

26 de agosto de 1975, localizada na Rua Barracao, n° 1 08, hoje Rua Osmahir 

Bittencourt. 

2.4 FAIXA DE FRONTEIRA 

No limite de uma faixa de protec;ao a fronteira com o Paraguai, a area do 7° 

BPM, dentro dos primeiros 50 Km, e alcan98da pelos municipios de Francisco Alves, 

lpora e Altonia, que fazem parte da Bacia Hidrografica do Rio Xambre. Alem destes, 

a faixa de 100 km, de protec;ao abrange os municipios de Cafezal do Sui, Perobal, 

Alto Piquiri, Brasilandia do Sui, Sao Jorge do Patrocinio, Perola, Xambre e 

Umuarama, num perimetro a partir do municipio de Guaira (Figura 3). 

Esta faixa foi criada para limitar as ac;oes de vendas de terras, 

principalmente a estrangeiros, em urn programa de seguran98 nacional, previstas na 

Carta Magna: "Art. 20. Sao bens da Uniao: As terras devolutas indispensaveis a 
defesa das fronteiras"1

. 

1 Tambem sobre faixa de fronteira temos a Lei 6634/79. 
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Considerando a Lei 6634/79 e o mapa abaixo, observam-se as cidades e 

portos pertencentes sob a responsabilidade do 7° BPM em policiamento ostensive 

geral: Francisco Alves - Porto Sinop; Altonia - Porto Byington; Alto Paraiso - Porto 

Figueira; lcaraima - Porto Camargo, Portal do Tigre e Porto Felicia, as margens do 

Rio Parana e Douradina - Porto Bentao, localizado as margens do Rio Ivai, 

perfazendo estas margens e fronteiras uma distancia de 145 Km. 

Figura 5- Faixa de Fronteira. 

Fonte: Cons6rcio lntermunicipal para Conservayao do Remanescente do rio Parana e Areas de 

lnfluencia (CORIPA). 
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2.5 LOGiSTICA DO 7° BPM 

0 7° BPM possui atualmente o efetivo de 263 policiais-militares, sendo 182 

deles armados com pistolas (.40), bastao PR-24 e coletes balisticos individuais, 

distribuidos em duas companhias subordinadas, destacando os municipios de 

Umuarama, sede da 28 Cia PM, com 89 PMs e Cruzeiro do Oeste, sede da 18 Cia 

PM e do proprio 7° BPM, com 56 PMs. 

Para o transporte destes PMs, a unidade possui 3 micro-onibus e 109 

viaturas, entre motos e autom6veis, alcanc;ando a possibilidade de deslocamento de 

ate 930fc, de seu efetivo ao mesmo tempo. Alem das viaturas terrestres possui ainda 

2 embarcac;Oes com motor (figura 4 ), alocadas nos destacamentos policiais militares 

dos municipios de Altonia e Alto Paraiso, comportando ate 10 homens em 

operay6es nauti-transportadas. 

Figura 6 - Embarcactao Padrao da PMPR. 

Fonte: P 4 do 7° BPM 
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2.6 DIAGNOSTICO 

Nos ultimos cinco a nos foram registradas 1. 732 ocorrencias policiais

militares envolvendo o Contrabando e o Descaminho, como tambem 1.018 

ocorrencias envolvendo o trafico de droga na area de abrangencia do 7° BPM, como 

se demonstra nos quadros 2 e 3 a seguir: 

Quadro 2- demonstrative de ocorrencias atendidas na area do 7°BPM 

2003 2004 2005 2006 07/2007 

7°BPM 209 212 366 238 139 

DPF 00 273 425 428 381 

DPC 03 03 02 07 02 

PPRv 15 18 06 16 07 

PPAmb 00 00 00 00 00 

GM 00 00 00 00 00 

TOTAL 227 506 799 689 529 

Fonte: P3 do 7° BPM 

Quadro 3- demonstrative de ocorrencias atendidas pelo 7°BPM 

1aCia PM 

2acia PM 

TOTAL 

88 

121 

209 

Fonte: P3 do 7° BPM 

76 

136 

212 

168 

198 

366 

94 

144 

238 

63 

76 

139 

TOTAL 

1.164 

1.507 

17 

62 

00 

00 

2.750 

489 

675 

1.164 

Os Destacamentos Policiais Militares envolvidos primeiramente no combate 

ao crime de contrabando e descaminho sao aqueles que obviamente estao proximo 

ao Rio Parana, como por exemplo: lcaraima, Alto Paraiso, Altonia e Sao Jorge do 

Patrocinio e, por extensao, os destacamentos de lpora e Francisco Alves, que estao 

pr6ximos ao Rio Piquiri, afluente do rio Parana. Porem, por nao ser missao fim da 

Policia Militar e o efetivo ser insuficiente para se programar estrategias satisfat6rias 

em combate a tais a~oes criminosas, os policiais militares, por amostragem, 

abordam veiculos quase sempre carregados de cigarros, eletro-eletronicos, 
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brinquedos, venenos2
, drogas e ate arrnas. Se nao interrompida a a<;ao criminosa, 

tais objetos serao transportados pela area de atuayao do 7° BPM e, nao sendo 

flagrados, chegarao ao seu destino final ou serao flagrados em outros municipios 

e/ou Estados, fazendo com que a regiao noroeste do estado do Parana, sob a 

jurisdiyao do 7° BPM, seja escolhida como corredor de escoamento pelos 

praticantes desses crimes. 

0 contrabando, o descaminho e o trafico de drogas e armas, oriundos do 

pais vizinho, o Paraguai, com a fiscaliza<;ao de 100% na nova Aduana da Ponte da 

Amizade, em Foz do lgua<;u, migraram para a area do 7° BPM, regiao noroeste do 

Estado do Parana e sao transportados por meio de chatas, lanchas, barcos, balsas e 

jangadas, chegando as margens do rio Parana e/ou Piquiri, onde sao 

desembarcados, transportados, distribuidos e consumidos nos municipios mais 

diversos do Brasil e, qui<;a, do exterior. 

Apesar dos trabalhos integrados das Policias Militar e Civil e Guardas 

Municipais, pessoas e instrumentos utilizados para pratica do descaminho e do 

contrabando sao obrigatoriamente levados a cidade de Guaira, sede da DPF, para 

apresentayao e lavratura de flagrante, em muitos casos a mais de 120 km, 

mobilizando efetivo e viaturas para deslocamento a tal desiderato, prejudicando 

sobremaneira o policiamento ostensivo e preventivo nos municipios deixados a 

merce de a<;oes de contraventores da lei, que esperam por uma oportunidade como 

esta para a pratica do ilicito penal. 0 deslocamento para aquela localidade, sede da 

Policia Federal, onera a unidade operacional da area, com gastos de combustive!, 

de diarias e de manutenyao dos veiculos empregados, muitas vezes emprestados 

(no caso de caminhoes) das Prefeituras e sociedade civil. 

Diante da necessidade de estrategias e a<;oes de combate aos Crimes de 

contrabando e descaminho, tem-se que entender da origem da pratica delituosa, a 

qual se vera no proximo capitulo. 

2 Em geral tais substancias possuem aplica~oes agricolas. 



CAPiTULO 3 

CONTRABANDO, DESCAMINHO E SUA ORIGEM. 

Figura 7 - Flagrante de Contrabando em Veiculo. 

Fonte: PDCA Consultoria 
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0 contrabando e o descaminho nao afetam tao 

somente as receitas publicas, afetam a saude, 

a familia e a sociedade como urn todo. 

Mortean 
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CAPITULO 3 

3 CONTRABANDO, DESCAMINHO E SUAS ORIGENS 

No capitulo anterior foi apresentado o 7° BPM e sua area de atuac;ao, 

ressaltando a estrutura de seguranc;a da Polfcia Militar na regiao. Empreende-se 

agora urn escorso hist6rico dos ilfcitos alvos do presente trabalho. 

Para descrever os acontecimentos iniciais deste ilfcito, ha que se referir ao 

tempo do descobrimento do Brasil, uma vez que grandes historiadores patrios 

catalogaram, em inumeras obras, fatos relatives a essas atividades no infcio da 

colonizac;ao. Em 1500, expedic;oes colonizadoras iniciais nao puderam dimensionar 

a grandeza do territ6rio encontrado, nem avaliar as riquezas existentes, fatos que 

influenciaram grandiosamente nos cuidados dispensados a nova terra. 

Toda essa negligencia gerou reflexos imediatos, provocando ataques de 

saqueadores, com o fito de extrair ilegalmente riquezas naturais, com o conseqOente 

infcio dos primeiros registros de contrabando. 

3.1 REGISTROS INICIAIS 

Os principais concorrentes da coroa portuguesa, em relac;ao as grandes 

riquezas naturais existentes na nova terra foram Holanda, Franc;a e lnglaterra, 

atraves de companhias exploradoras ao Iongo do litoral brasileiro, ou atraves de 

licenc;as, mas na maioria por meio de saques, prevalecendo o contrabando, 

resultando altos Iueras. Em razao da fraca repressao, que acontecia somente em 

alguns portos como Pernambuco, Bahia, Porto Segura, Cabo Frio e Sao Vicente, 

essa tipicidade ocorria com freqOencia. 

Em HISTORIA DO BRASIL (PEREIRA & KOSHIBA, 1980, p. 31) retratam os 

altos Iueras desta pratica na epoca: 

0 Contrabando [ ... ], apesar dos riscos (prisao, confisco, multas) se da em 
larga escala. Demonstra9ao cabal de que os possfveis Iueras devem ser 
maiores que os provaveis riscos. Assim, a concorremcia entre as potencias, 
conflitos, medidas restritivas e o contrabando fazem parte do sistema 
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comercial colonial[ ... ] 

0 mestre Vicente Pinto de Albuquerque Nascimento, em 0 CONTRABANDO 

EM FACE DA LEI (NASCIMENTO, 1960, p. 17), expoe formas dos acontecimentos 

desta natureza ja no inicio colonial: 

Quando o Brasil era ainda colonia de Portugal, o seu imenso territ6rio foi, 
por mais de uma vez, divide em capitanias hereditarias. Os donatarios 
dessas terras, quase sempre nobres de origem e homens de fortuna, 
governavam em nome do rei de Portugal, de quem recebiam poderes 
ilimitados para dirigirem seus vastos dominies. Campeava, entao, 
livremente, o contrabando de pau-brasil e de outras madeiras de qualidade, 
bern como o de metais e pedras preciosas, sem que fosse possfvel reprimi
lo a mfngua de recursos e leis apropriadas. Piratas das mais variadas 
castas, muitos deles acobertados pelos pavilhOes dos seus paises, 
infestavam as aguas e o literal brasileiros, matando e saqueando a todos 
que se opunham as suas razias. 

As medidas repressivas tomadas pela coroa Portuguesa no caminho da 

hist6ria colonial do pais, para conter tal avenya tiveram pouca eficacia, nao cobrindo 

o vasto litoral, ainda inserindo fiscalizayao nas localidades de maior importancia e 

estrutura. Medidas de pouco resultado foram as expediyoes de patrulha na costa 

brasileira face as reduzidas frotas e a imensa costa litoranea, tendo pouco efeito 

contra as varias investidas dos navios corsarios franceses atras do pau-brasil, alem 

da frota holandesa (posteriormente) que queria o ayucar. 

Verifica-se essa fragilidade em HISTORIA DA AMERICA LATINA (BETHEL, 

1998, p.460): "Os recursos navais portugueses - oito galeoes, parte da esquadra 

hispano-portuguesa, que trafegavam na costa do Brasil - eram inadequados para 

proteger o comercio do ayucar." 

0 autor enfatiza, no mesmo texto (BETHEL, 1998, p. 465), "que tambem os 

Holandeses mantinham urn entreposto de ayucar em Amsterda, regularmente 

abastecido por seus navios, cujos contrabandos de ayucar eram destinados a venda 

no norte da Europa, atingindo seu apice entre os anos de 1630 e 1654". 

Posteriormente aos resultados negativos das medidas tomadas, fizeram 

frente atraves de alfandegas instaladas nas principais vilas da colonia. E o caso da 

alfandega instalada por Martim Afonso, quando fundou a Vila de Sao Vicente, em 

1530, bern como a preocupayao do Governador Geral Tome de Souza que, em 

1549, nas medidas para povoar a regiao onde hoje e o estado da Bahia, instalou, 
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alem de outros 6rgaos, a casa para alfandega, visando arrecadar os tributos das 

mercadorias advindas dessas regioes. 

Os registros dessas praticas na fase colonial estao diretamente ligados a 

determinados ciclos economicos, que regulavam o sistema comercial da epoca, 

diversificando sua pratica, conforme o momento economico colonial, iniciando com o 

comercio ilegal de madeira, depois com o a9ucar e o trafico de escravos, passando 

pelas pedras e metais preciosos, ate chegar ao contrabando de gado. 

Varios metodos eram utilizados. Ja no inicio, por volta de 1504, os franceses 

infiltravam seus agentes no meio da popula9ao indigena e os manipulavam para 

retirar ilegalmente o pau-brasil da colonia (BETHELL, 1998, p. 251). 

No ciclo do ouro, em torno de 1700, outros artificios eram utilizados para 

realizar o descaminho: atraves de imagens ocas de santos e pelo carregamento de 

ouro em p6 nos cabelos dos trabalhadores de explora9ao. 

No periodo colonial, varios paises realizavam tal pratica, concorrendo assim 

com a produ9ao legal da coroa portuguesa no comercio internacional. Eles 

ofereciam esses produtos, causando uma oferta excessiva no mercado consumidor, 

resultando na queda dos pre9os e prejuizos para Portugal. 

Para fazer frente a essas a96es, Portugal adequou suas leis e as formas de 

repressao, por meio de legislaefao, com o objetivo de frear essas atividades ilicitas, 

que serao analisadas a partir de agora. 

3.2 AS PRIMEIRAS LEIS E SUA EVOLUCAO DENTRO DO SISTEMA PENAL 

Passaram-se decadas sem que uma legislaCf8o pudesse desfazer esses 

ilicitos. Faltou fiscaliza9ao adequada, resultando no aumento continuado, 

patrocinado por outras na96es. Essas praticas ocorriam violentamente, ou levando 

os produtos sem recolher os tributos, como tambem inserindo produtos de forma 

ilegal, porque a legisla9ao da coroa diferenciava da cultura e adapta9ao da regiao 

brasileira. 

No seculo XVII, percebendo a ausencia de efeitos das medidas tomadas, os 

colonizadores comeCfaram a se preocupar, pois cada vez mais outras na96es 

aderiam a essas praticas na colonia, interferindo nos objetivos de Portugal, que 

perdia imensa riqueza que saia de forma ilegal. 
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Marcia Dometila Lima de Carvalho em CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, pp. 9 -10), expressa que: 

em 1808, os portos foram abertos para o comercio com na90es estrangeiras 
e com a publicayao de urn decreta em 11 de julho, prevendo san9ao para os 
infratores, como apreensao do produto e multa no valor da mercadoria, 
destinando esse valor para aqueles que denunciassem, incitou a populayao 
a fiscalizar, ampliando essa fiscalizayao atraves dos olhos do povo [ ... ] 

Urn ano ap6s, foi criado urn 6rgao com poderes de policia, mais precisamente 

uma guarda real da administra9ao do imperio, tendo como missao fiscalizar e 

apreender os produtos irregulares e receber premio pelo trabalho feito. Com mesmo 

objetivo, no mesmo ano foi criado urn Juizo dos contrabandos, para onde os 

materiais apreendidos eram levados, vigorando em suas decisoes e competencia ate 

por volta de 1820. 

Em 1830, houve uma legisla9ao que dispensava tratamento tecnico a cada 

tipo penal, em CURSO DE DIREITO PENAL BRASILEIRO (C6digo Criminal do 

Imperio apud PRADO, 2002, p.530): 

"[ ... ] com a publicayao do C6digo Imperial, precisamente em seu capitulo 
Ill, art. 177: 'lmportar ou exportar generos ou mercadorias proibidas, ou nao 
pagar os direitos dos que sao permitidos na sua importayao ou exporta9ao: 
Penas: Perda das mercadorias ou generos e multa igual a metade do valor 
deles'." 

Vicente Pinto de Albuquerque Nascimento em 0 CONTRABANDO EM FACE 

DA LEI (NASCIMENTO, 1960, pp. 18-19), expressou que; 

uma das primeiras regulamenta90es das alfandegas ocorreu atraves do 
decreta n° 2.647, de 19 de setembro de 1860, ja no segundo imperio, sendo 
denominado regulamento das alfandegas e mesa de rendas. Foi instituido 
para unificar o sistema vigente quanta a legislayao fiscal que, par nao ser 
padronizado, causou transtornos a alyada da fazenda publica, restando 
prejuizos na arrecadayao e ineficiencia na repressao dos ilicitos fiscais. 

Essas questoes foram novamente tratadas em 1890, com novo c6digo 

inserindo mais rigor ao tema, prevendo penas privativas de liberdade, alem das 

penas fiscais, nao ocorrendo grande mudan98 nas defini96es anteriores, mudando a 

perspectiva da pena aplicada. 0 professor Luiz Regis Prado, em CURSO DE 
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DIREITO PENAL BRASILEIRO, (C6digo de 1890, apud PRADO, 2002, p. 530), 

retrata urn novo artigo nesse c6digo, sobre essas condutas. 

lmportar, ou exportar, generos ou mercadorias proibidas, evitar no todo ou 
em parte o pagamento dos direitos e impastos estabelecidos sabre a 
entrada, safda e consume de mercadorias e par qualquer modo iludir ou 
defraudar esse pagamento: Pena - prisao celular por urn a quatro anos, 
alem das fiscais. 

Os fatos ocorridos na era republicana fizeram com que os 6rgaos ligados a 
fazenda publica, preocupados com a perda de arrecadac;ao pelas fraudes, 

lanc;assem novas medidas para melhorar a fiscalizac;ao do Estado, diminuindo 

prejuizos oriundos de tais delitos. 

Vicente Pinto de Albuquerque Nascimento em: 0 CONTRABANDO EM 

FACE DA LEI (NASCIMENTO, 1960, p. 19-24): 

Em 20 de abril de 1894, com a circular no 17, do Ministro da Fazenda, 
publicou-se a Nova Consolidacao das Leis das Alfandegas e Mesas de 
Rendas, tratando das atribuicoes e definicoes das alfandegas. Trazia, em 
seu art. 16 e paragrafos, a definicao de services externos e suas 
atribuicoes, o objetivo quanta a prevenyao e repressao, o exame e pesquisa 
dos suspeitos e, ainda, a indagayao dos fatos relacionados, que fossem 
denunciados, ou advindos de qualquer outra forma. 

Os legisladores da epoca elaboravam referidas leis com especial atenc;ao a 
via maritima, por ser o principal meio daquele tempo. Evidenciam-se tais fatos como 

elencado no capitulo 3, da Nova Consolidac;ao das Leis das Alfandegas, com enfase 

a prevenc;ao. Vicente Pinto Albuquerque em 0 CONTRABANDO EM FACE DA LEI 

(ALBUQUERQUE, 1960, p. 26): 

Nos portos e rios que o governo julgar conveniente havera as embarcacoes 
necessarias para policiar e rondar os mares territoriais, costas, enseadas e 
bafas, a fim de prevenir ou reprimir o contrabando; devendo as mesmas 
embarcacoes ser equipadas com o armamento e numeros de prayas que 
for fixado pelos lnspetores, ouvidos os Guardas-mores, onde os houver. 

Analisando as principais legislac;oes do Brasil colonia, cada qual a seu tempo 

e peculiaridade, todas tiveram sua importancia na repressao desses ilicitos.Sendo 

assim, alicerc;aram o atual CPB (C6digo Penal Brasileiro). Prova disso e a 

preservac;ao do tratamento dos dois tipos penais em urn s6 artigo, como tambem a 
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san9ao desses delitos com pena privativa de liberdade, materializadas no C6digo 

Penal de 1890. 

Em 1940, o atual C6digo Penal foi publicado, trazendo no art. 334 e 

paragrafos, preceitos dos Crimes de contrabando e descaminho e suas variantes, 

recebendo altera96es devido a evolu9ao na pratica destes delitos. Mesmo porque, 

com o passar do tempo, ocorrem drasticas mudan98s, cabendo urn estudo 

pormenorizado desses tipos penais, como se vera no capitulo seguinte, dos tipos 

penais e legisla9ao em vigor. 



CAPiTULO 4 

DOS TIPOS PENAIS E ATUAL LEGISLACAO EM VIGOR 

Figura 8- Foto llustrativa da Deusa Artemis. 

Fonte: PDCA Consultoria. 
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0 soldado da PM do Parana sabe que cada anna 

apreendida na fronteira e uma ou mais vidas salvas no 

Rio de Janeiro ou em Sao Paulo. 

Mortean 
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CAPiTUL04 

4 DOS TIPOS PENAIS E ATUAL LEGISLACAO EM VIGOR 

No capitulo passado trac;ou-se urn escorso hist6rico do contrabando e 

descaminho. Neste capitulo demonstrar-se-ao os aspectos juridicos dos ilicitos em 

tela. 

0 Decreta-Lei n° 3.914 de 9 de Dezembro de 1941, o atual CPB, traz na sua 

parte especial, no titulo XI, capitulo II, que trata dos crimes praticados por particular 

contra a administrac;ao em geral, os tipos penais que tern previsao no Art. 334 do 

referido C6digo, consubstanciados na seguinte redac;ao: "lmportar ou exportar 

mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou 

impasto devido pel a entrada, pela said a ou pelo consumo de mercadoria". 

4.1 DEFINICAO DAS FIGURAS PENAIS 

Alexandre Kern, em 0 CONTROLE PENAL ADMINISTRATIVO NOS 

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA (KERN, 2002, p. 46), esclarece que 

esses fatos tipicos: 

[ ... ] contrabando e descaminho, sao tradicionais no direito penal brasileiro, 
junto aos crimes tributaries, embora o primeiro seja mais abrangente, pois 
trata nao s6 da evasao de divisas por meio da sonegac;:ao de tributes, como 
preve punic;:ao para a importac;:ao e exportac;:ao de mercadorias proibidas e 
outras condutas correlatas [ ... ] 

E importante, a partir de agora, trac;ar as definic;oes de cada preceito 

capitulado neste (mico tipo penal, para que ambos nao venham a ser confundidos, 

pois cada urn tern suas caracteristicas e aplicac;ao no mundo juridico. 
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4.1.1 A QUALIFICACAO PENAL DO CONTRABANDO E SUAS CARACTERiSTICAS 

A primeira parte do Art. 334 caput, do C6digo Penal, relata a pratica na 

importayao ou exportayao de mercadoria proibida. Essa carece, porem, de uma 

fragmentac;ao, pois vern acompanhada de verbos nucleares que trazem, cada qual, 

uma carga de significado. 0 verbo importar, pode ser assim entendido: trazer ou 

introduzir no pais mercadoria de outro pais, sendo consumado quando a mercadoria 

adentra o territ6rio nacional, seja via terrestre, aerea ou maritima. Ja o verbo 

exportar traduz a remessa ou venda a outro pais. 0 crime se consuma com a 

entrada ou saida da mercadoria, e pode ser praticado por qualquer pessoa, nao 

cabendo caracterizac;ao especial deste agente, que age com dolo, tendo o 

conhecimento da mercadoria proibida. 

0 legislador afirma, ainda, que essas entradas, ou saidas, se referem as 

proibidas, visando a protec;ao da soberania nacional, desaguando em outros fatores 

como a saude publica, seguranc;a publica e industria nacional. T odos esses setores 

sao atingidos pela pratica do ilicito, uma vez que a entrada proibida de armas e 

munic;oes aparelha organizac;oes criminosas, indo contra a seguranc;a nacional, ou 

ainda introduzindo remedios, produtos agricolas e generos alimenticios, que 

provocam riscos e seqOelas a saude da populayao. 

Nao se fala em vinculac;ao fiscal, por serem tais mercadorias proibidas de 

entrar ou sair do pais por forc;a da lei, nao sao marcadas pela carga de tributayao, 

pois para isso necessitaria de regulamentayao legal junto a fazenda nacional, o que 

se torna impossivel, pela caracteristica da proibiyao. 

Para assimilar-se didaticamente esse tipo penal, recorre-se a alguns 

doutrinadores: 

Primeiramente, Vicente Pinto de Albuquerque Nascimento, em: 0 

CONTRABANDO EM FACE DA LEI, (NASCIMENTO, 1960, p. 155): "o que 

caracteriza o contrabando e, justamente, a ocultayao dolosa da mercadoria que o 

infrator pretende contraband ear". 

Ja Marcia Dometila Lima de Carvalho em: CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p. 10-11), mostra que o caput do art. 334 

contem duas normas e dois preceitos diversos, sendo o primeiro atinente ao 

contrabando, que consiste em "proibir que determinadas mercadorias entrem ou 

saiam do territ6rio nacional". 
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Com o mesmo pensamento, Samuel Monteiro, em: DOS CRIMES 

FAZENDARIOS (MONTEIRO, 1998, p.395), abordou o conceito de contrabando: 

[ ... ] o conceito de contrabando esta direcionado para a entrada ou ingresso, 
no territ6rio nacional, de mercadoria latu sensa (produtos industrializados, 
bens de consume, veiculos, perfumes, armas e munic;:oes, etc.) de 
importac;ao proibida, enquanto vigorar esta proibi«;ao determinada por 
disposi«;ao expressa de lei federal. 

E ainda corrobora Nelson Hungria citado por Luiz Regis Prado, em: CURSO 

DE DIREITO PENAL BRASILEIRO (HUNGRIA, apud PRADO, 2002, p.530), 

definindo tal de lito sob urn enfoque atual, "[ ... ] contrabando passou a denotar a 

importa9ao e exporta98o de mercadoria proibida por lei [ .. .]". 0 respectivo tema vai 

de encontro com o que apregoa a atual legisla9ao brasileira e a doutrina dominante 

que vern discutir tais delitos. 

Marcia Dometila em: CURSO DE DIREITO PENAL BRASILEIRO (CARVALHO, apud 

PRADO, 2002, 530), diferencia contrabando de descaminho: 

[ ... ] o contrabando expressa a importac;:ao e exportac;:ao de 
mercadoria proibida, nao se inserindo, portanto, no ambito dos 
delitos de natureza tributaria. Assim, ao serem vedadas a importac;:ao 
ou exportac;:ao de determinada mercadoria, a violac;:ao legal do 
preceito estatal constitui urn fato ilicito e nao urn fato gerador de 
tributes. 

Dentro da tipicidade do contrabando, outro ponto e que a importa9ao ou 

exporta98o podera ter sua proibi9ao de forma absoluta e relativa. 

Em rela9ao a absoluta, ocorre em razao de que determinadas mercadorias 

em nenhuma hip6tese poderao adentrar o territ6rio brasileiro, pois traria 

conseqOencias drasticas a toda sociedade. Tais situa96es estao reafirmadas em 

varios institutos normativos. 

A relativa decorre de fatos e acontecimentos em determinado momento, que 

resultem em perigo a setores da sociedade, constante desse rol de proibi98o. Tal 

condi9ao perdura enquanto tais acontecimentos estiverem estabelecidos, de forma a 

continuarem oferecendo risco ao Estado como urn todo. 

Na abordagem desse tema, a doutrina esclarece como se datal condi9ao, 

conceituando esses aspectos da proibi98o, que estao ligados diretamente ao crime 

de contrabando. 
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Marcia Dometila Lima de Carvalho, em: CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p. 12), estes aspectos referentes a proibi~o de 

entrada de mercadorias, vern assim representados: 

Diz-se absoluta a proibiyao legal quando a mercadoria, conforme as 
legislayOes que integram o tipo, nao podem tempo algum, e sob qualquer 
forma, ser importada ou exportada. Trata-se geralmente de mercadoria cujo 
ingresso no pais tanto pode ferir a seguranya nacional como afetar os 
principios de higiene e moral naquele pais. A proibiyao e relativa quando a 
mercadoria tern vedada a sua exportayao ou importayao como medida 
contingente de protecionismo estatal a determinados setores da economia 
interna do pais. 

Corroborando a estes explicativos de proibi~ao absoluta e relativa, cabe 

valer-se dos ensinamentos de Luis Regis Prado, em: CURSO DE DIREITO PENAL 

BRASILEIRO (PRADO, 2002, p.532): 

A proibiyao e absoluta, em face da natureza da mercadoria, que nao pode, 
de nenhuma forma, ser importada ou exportada. Cite-se o exemplo de 
armas de fogo e acess6rios, apetrechos de guerra, etc. A vedayao sera 
relativa quando a proibiyao estiver motivada por determinados 
acontecimentos/contingemcias que ensejem uma proibiyao temporaria, 
como a aquisiyao de alimentos de determinado pais, em face de 
contaminayao por agentes quimicos ou biol6gicos etc. 

Percebe-se com as defini~oes apontadas ate aqui, sobre contrabando, a 

necessidade de uma aten~o especial por parte das autoridades, mesmo porque 

envolve nao somente questoes fiscais, podendo ocasionar prejuizos sociais de 

diversas formas, como na saude publicae seguran~. 

4.1.2 DESCAMINHO E SUAS DISTINCOES NA NORMA PENAL 

A segunda parte do art. 334, caput, do CPB, traz diferencia~o fundamental 

em rela~o a primeira parte, calcada no verbo nuclear, pois vern destarte sua 

reda~ao iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela 

entrada, pela saida ou pelo consumo de mercadoria. Esta reda~ao aponta a 

defini~ao do crime de descaminho, a qual tambem necessitara de urn detalhamento 

de seu conteudo, para que se possa absorver seu real sentido. 
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Apresenta-se o verbo nuclear iludir, transmitindo a ideia de fraude, em que o 

agente nao realiza o pagamento devido de determinada mercadoria, burlando 

dolosamente todo urn sistema legal de arrecada«;ao estatal. Nesta tipifica«;ao nao se 

fala mais em mercadorias que tern sua entrada, saida ou ate seu proprio consumo 

proibido no pais, mas sim daqueles produtos que tern permissao legal para adentrar 

o territ6rio e para sair dele, desde que recolham os tributos devidos junto a fazenda 

nacional. 

Para melhor compreensao da segunda parte do Art. 334, caput, ha que se 

buscar na doutrina que tern abordado o tema. Marcia Dometila Lima de Carvalho 

em: CRIMES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p. 4), 

preleciona sobre esses crimes, a defini«;ao do delito ora estudado, que trata da 

fraude ao erario publico: 

[ ... ] Descaminho, fraude ao pagamento dos tributes aduaneiros grosso 
modo, e crime de sonegayao fiscal, ilicito de natureza tributaria, pois atenta 
imediatamente contra o erario publico, o descaminho e antecipadamente 
visto como ofensa a soberania estatal, com entrave a autodeterminac;ao do 
Estado, como obstaculo a seguran~ nacional no seu mais amplo sentido. 

A materializac;ao do descaminho acontece no local onde deveria ser 

realizado o recolhimento do tributo, pois a partir do momento que qualquer pessoa 

adentra o territ6rio nacional com mercadoria que se enquadre nestas condic;oes, seja 

atraves de aeroportos, portos e vias terrestres e deixa de prestar ao fisco o que lhe e 

devido, ou ainda, que seja Ionge dos setores de fiscalizac;ao, nestes locais que se 

tern caracterizado tal delito. Cabe salientar que, ainda ocorrendo recolhimento de 

parte da tributac;ao, se caracterizara o crime em especie, uma vez que devera 

realizar o pagamento integral do tributo devido. 

Apoiando essa conceituac;ao, Samuel Monteiro em: DOS CRIMES 

FAZENDARIOS (MONTEIRO, 1998, p. 407), traz sua defini«;ao de forma a dar 

possibilidade de nitidez das figuras penais constantes do Art. 334, caput, C6digo 

Penal: 

0 descaminho caracteriza-se com o ingresso de mercadorias tributadas 
(impasto de importayao em especial), que nao tern cobertura com 
documenta9ao fiscal e contemporanea da entrada regular no Territ6rio 
Nacional, comprovando o pagamento dos impastos incidentes. 
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0 objetivo e nao trazer para o erario desfalques com a sonegac;Bo, mesmo 

porque, para que o Estado possa cumprir suas obriga~s com a sociedade, e 

necessaria captar recursos financeiros, e uma das principais fontes deriva dos 

tributos, como os impastos vinculados a entrada e saida de mercadorias do Pais. 

Dessa forma, verifica-se uma ligac;Bo direta desta figura penal com o fisco que, 

atraves de seus orgaos arrecadadores e fiscalizadores, buscam evitar que essa 

conf&gura~o penal se propague de forma descontrolada, fazendo com que a receita 

do Estado seja afetada sistematicamente, buscando entao as san~s penais para 

poder fazer frente a tais ilicitudes. alem das ftScais. 

A jurisprudemcia tern entendido que a entrada ou saida de pequena 

quantidade de cunho nao proibido, sem o devido recolhimento fiscal e para consumo 

proprio, nao basta, nao ocorrendo, neste caso, o ilicito fiscal. lmporta que a 

quantidade de mercadorias permitidas para importa~ ou expo~o. nao cobertas 

pelo recolhimento dos tributos inerentes, sejam tais que denotem sua destinac;ao 

diversa do consumo proprio, quer pela quantidade, quer pela classifica~o da 

mercadoria. Segue urn exemplo exposto por Samuel Monteiro, em: DOS CRIMES 

FAZENDARIOS (TFR, Ap.Crim. 8372-PR, TFR, 3a Turrna, DJU de 3 de outubro de 

1988, p. 25-192 apud MONTEIRO ,1998, p. 411), que demonstra tais entendimentos 

dos tribunais nacionais. 

[ ... ] a mera apreensao de mercadorias estrangeiras, por si s6, nao e habit a 
consuma~o do delito de descaminho (CP/40, art.334 par. 1°, "c"), mesmo 
desacompanhadas de documentacao legal. Constitui elemento integrante 
essencial e indispensavel a ~ ou a fmalidade das mercadorias: 
comercio, indUstria ou pres~ de~ como emprego delas; 

Como vimos, o crime de descaminho se perpetua atraves da fraude 

intentada junto ao fisco. por meio do nao recolhimento dos tributos de mercadorias 

que, por for\:a de lei, devem sofrer ~ quando da entrada ou saida do pais. 

Assim, nao ha cabimento a qualifica~ desse tipo penal quando determinada 

mercadoria estiver por for~ de lei isenta de tributos ou com afiquota zero. 
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4.2 ANALISE E INTERPRETACAO DOS PARAGRAFOS 1°, 2° E 3° DO ARTIGO 

334, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO. 

Dentro da esfera dos tipos penais. do contrabando e descaminho, o atual 

C6digo Penal Brasileiro, alem dessas definiy6es, apresenta tambem as 

complementa~aes inseridas nos paragrafos 1°, 2° e 3°, as quais embrenham pela 

seara dos fatos assimilados ao contrabando e descaminho, como tambem 

esclarecem conceitos trazidos pela norma penaf e, por fim, define aumento de pena 

em determinada modalidade. 

Ha que se tratar assim de forma sucinta todos esses aspectos, 

demonstrando tais conteudos e suas aplicay6es, uma vez que o objeto fundamental 

para suporte desse trabalho ja fora definido nos paragrafos anteriores, mesmo 

porque todas essas modalidades assimiladas, ao se materializarem, terao sua 

vincufa~o com os crimes descritos no caput do Art. 334. 

0 Decreto-Lei n° 3914, de 9 de dezembro de 1941 e o C6digo Penal 

Brasiteiro, em seu paragrafo 1° do Art. 334 abrangem as praticas ilicitas que o 

legislador entendeu serem fatos assimilados ao contrabando e descaminho, 

indicando que tais modalidades receberao a mesma pena deles. Destarte, se fara a 

abordagem de cada fato, tra~ndo suas caracteristicas e defini~s. com~ndo 

pefa alinea a, que trata da navega~ de cabotagem, aqueta realizada em aguas 

nacionais, tendo como ponto de partida e de chegada os portos brasileiros. 

0 dispositive do c6digo penal vigente que concebe tal modalidade vern 

assim descrito: "paragrafo 1° lncorre na mesma pena quem: a) pratica navega~o de 

cabotagem, fora dos casos permitidos em lei"'. Constata-se de imediato a rncidencia 

de uma norma penal em branco, pois ha a necessidade de outros instrumentos para 

declinar sobre as condi~ para se efetuar a navega~o de cabotagem, ou seja, 

quais os casos em que este tipo de navega~o tern autoriza~o. definindo qual a 

forma que podera ser realizado. 

Damasio E. de Jesus, em: CODIGO PENAL ANOTADO (JESUS, 2002, 

p.990) esctarece sobre o caso, reafirmando a necessidade de regufamenta~o 

diversa para tal modalidade: 

Ela. por expressa disposi~o penal, e equiparada ao contrabando e 
descaminho. T em a finalidade de realizar o comercio direto entre os portos 
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do Pais, efetuando-se dentro de suas aguas maritimas e dos rios de seu 
territ6rio. 

Fato semelhante ao ilicito constante do caput do art. 334 do CODIGO 

PENAL BRASlLEIRO, que vern descrito na alfnea b, "pratica fato assimifado, em lei 

especial, a contrabando ou descaminho"; traz na sua essencia a necessidade de 

uma lei especial para sua comprementa~o. pois e esta lei que vai apontar quais os 

fatos que serao tratados quando de seu acontecimento. 

Luiz Regis Prado, em: CURSO DE DIHEITO PENAL BRASILEIRO (PRADO, 

2002, p. 535), destaca o objetivo desta norma penal, corroborando com urn exemplo 

de normatiza~ esparsa que vai regulamentar e definir a situa~o: 

0 alcance normativo refere-se a outros fatos que normas espec~ats 
equiparam o contrabando. Assim, o artigo 8° da Lei 4.907/65 dispae que 
respondera pelo crime de contrabando e descaminho o transportador ou 
responsavef pefa viotac;ao dos elementos de seguran~ do cofre de carga. 

A reda~ao dada pela alinea c do caput do art. 334 do CODIGO PENAL 

BRASILEIRO, abrange a questao·da comerciariza~o. vindo assim descrita: ''Vende, 

exp6e a venda, mantem em deposito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 

pr6prio ou alheio, no exercicio de atividade comerciat ou industrial, mercadoria de 

procedencia estrangeira que introduziu clandestinamente no Pais". 

Essa disposi~o legal objetiva frear outra vertente do contrabando e 

descaminho: a comercializa~o consciente e reiterada feita pelos infratores, por meio 

de mercadorias que sao trazidas para o Brasil de forma iJicita, alimentando a cadeia 

de perpetua~o desses crimes. 

Como exemplo, despontam os conhecidos centros comerciais espalhados 

nas grandes cidades. Seguindo nesta vertente, esta a rua 25 de mar~. no centro da 

cidade de sao Paulo. Naquele local, por inumeras vezes, os 6rgaos de fiscafiza~o 

realizaram apreens6es gigantescas e, mesmo assim, os infratores, travestidos de 

comerciantes, continuam abastecendo seus estoques de produtos ilicitos com plena 

consciencia do crime que estao cometendo. 

Outra pratica utilizada que entra no contexto das figuras as.simifadas ao 

contrabando e descaminho e que usa, como meio para consuma~o de tal ilicito, a 

fachada conseguida atraves do desenvolvimento de ati:vidades comerciais e 

industriais, vern disposto na alinea d do caput do art. 334 do CODIGO PENAL 
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BRASILEIRO, "adquire, recebe ou oculta, em proveito proprio ou alheio, no exercicio 

de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedencia estrangeira 

desacompanhada de documentac;ao legal, ou acompanhada de documentos que 

sabe serem falsos". 

Esse tlicito tern semelhanc;a com o crime de receptac;ao, mas sendo ele 

praticado com plena consciencia de que a mercadoria que vai comercializar esta 

sem a documentac;ao legal ou se veio acompanhado de documentac;ao falsa, vern a 

cometer o crime em questao, seja ele atraves da compra, pela posse ou guarda ou 

ainda quando esconde tais mercadorias com o objetivo de dificultar a sua 

localizac;ao. 

Damasio E. de Jesus, em: CODI.GO PENAL ANOTADO (JESUS, 2002, 

p.991), esclarece com propriedade as nuances desta ilicitude: "As condutas 

incriminadas se desenvolvem no exercicio de atividade comercial ou industrial.[ ... ] 0 

objeto material e a mercadoria de origem estrangeira sem documentac;ao legal 

(guias de despacho aduaneiro, notas fiscais ou faturas) ou documentos falsos". 

Durante o estudo do dispositive legal, observa-se, em alguns pontos da 

redac;ao aplicada, a utilizac;ao do termo atividade comercial, ficando obscuro o seu 

real entendimento acerca de que atividade comercial vern a ser absorvida por tal 

definic;ao do tipo, carecendo de melhor esclarecimento dessa atividade e em que 

condicao sera detectada sua ilegalidade. 

Para isso, o legislador, em 1965, acrescentou o paragrafo 2°, para poder 

especificar em que situa~o sera a atividade comercial enquadrada em ilicito penal. 

0 dispositivo do paragrafo 2°, do Art. 334 do CODIGO PENAL BRASILEIRO, se 

apresenta nestes termos; "Equipara-se as atividades comerciais, para os efeitos 

deste artigo, qualquer forma de comercio irregular ou clandestine de mercadorias 

estrangeiras, inclusive o exercido em residencias". 

Os pontos importantes se traduzem na exigencia de habitualidade nas 

atividades comerciais, e ainda nao so em comercio estabelecido, como o exercido 

em residencia, mas sempre fembrando que as mercadorias estrangeiras estao 

sendo comercializadas de forma irregular. 

luis Regis Prado, em: CURSO DE DIREITO PENAL BRASILEIRO 

(PRADO, 2002, p. 539), trata do tema dando urn entendimento sobre a equiparac;ao 

dessas atividades comerciais; 
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Verifica-se o ampfo alcance da norma incriminadora, abrangendo nao s6 

aqueles que exercem atividade comercial publica sem a devida autorizayao 

legal, como tambem aqueles que praticam tar atividade furtivamente, 

inclusive em residemcias, para nao serem fiscalizados pelos agentes do 

poder publico. 

Por tim, no estudo das figuras penais do contrabando e descaminho e seus 

fatos assimilados, frente ao C6digo Penal Brasifeiro, encontra-se a aplica~o de uma 

qualificadora, neste caso a aplicayao em dobro da pena, cabivel aos crimes de 

contrabando e descaminho, para quando tais crimes sao cometidos por meio de 

transporte aereo. 

0 objetivo do legislador foi o de punir com maior rigor esta modalidade de 

crime, na tentativa de poder suprir a dificuldade na fiscalizayao nestes casos, pois e 

de conhecimento geral que o Brasil abriga inumeras pistas de pouso clandestinas. 

Varios doutrinadores entendem que a aplica~o deste paragrafo somente se 

amofda ao cometimento do contrabando e descaminho por meio de voos 

clandestinos, uma vez que os voos regulares se sujeitarao a fiscalizayao das 

alfandegas, nao se enquadrando neste tipo. 

Francisco de Assis Toledo em: CODIGO PENAL COMENTADO (TOLEDO 

apud DELMANTO, 1998, p.575), demonstra, em sua obra, o alcance deste: 

Entendemos que esta figura agravada do paragrafo 3° deve ser reservada 
aos v6os clandestinos e nao de carreira. Nao vemos sentido em equiparar 
os ultimos aos primeiros, pois os v6os intemacionais regulares utilizam-se 
de aeroportos dotados de perfeita fiscaliza{:ao alfandegaria. 

Assim, verifica-se que o paragrafo 3°, do Art. 334 do C6digo Penal Brasileiro, 

busca, atraves de uma pena mais severa, tentar frear a escalada no cometimento 

dos crimes de contrabando e descaminho, por meio de instrumentos que dificultam o 

combate por parte do estado. Pois o que se pode verificar atualmente, no pais, e o 

crescimento desenfreado no uso deste meio de transporte para consumayao dos 

crimes de contrabando de armas e trafico de drogas, aumentando mais as 

dificuldades da fiscalizayao, devido a sua grande mobilidade e o imenso espayo 

aereo brasileiro. 

Seguindo esse pensamento, o capitulo a seguir relatara as consequ£mcias 

da pratica ilfcita do contrabando e descaminho, dos prejufzos gerados contra o 
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Estado, a Sociedade em urn todo e principalmente a livre concorrencia comercial, 

pois os produtos que adentram desta forma sao mais baratos e de qualidade 

duvidosa, pois nao passam pelos instrumentos de certifica~o (fNMETRO). 
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CAPiTULO 5 

CONTRABANDO E DESCAMINHO E SUAS CONSEQUENCIAS 

Figura 9- Foto llustrativa Contrabando em onibus. 

Fonte: PDCA Consultoria. 

A deficiencia dos 6rgaos de Seguranya 

Publica, na Regiao Noroeste do Parana, 

faz com que outros onibus como este 

cheguem ao seu destine. 

Mortean 
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CAPITUL05 

5 CONTRABANDO E DESCAMINHO E SUAS CONSEQUENCIAS 

Tendo ja perscrutado os aspectos criminais no capitulo anterior, vai-se 

agora verificar quais consequ€mcias tais ilicitos provocam. 

A perpetua~o. dia a dia, dos crimes de contrabando e descaminho, causa 

inumeros problemas ao Brasil e, em consequencia, a toda sociedade brasileira. lsso 

fica muito claro quando se verfficam milhares de familias que nao tern moradia, nao 

tern saude, pais dessas familias sem emprego, crian~s sem escola e viciadas em 

diversos tipos de drogas e, como ainda nao bastasse, as inumeras vidas que sao 

ceifadas em razao da violencia. 

T odas essas questoes negativas supra-mencionadas tern liga~o direta com 

o contrabando e o descaminho, em razao de que a pratica desses ilicitos desfalca, a 

todo o momenta, os cofres publicos, pefo nao recolhimento dos tributos. lsso gera 

consequencias drasticas, em virtude da queda de investimento em infra-estrutura 

para toda a popula~o e ainda introduzem no pais armamentos e drogas que 

destroem os lares brasileiros por meio da violencia. 

5.1 PREJUizOS GERADOS AO EST ADO E A SOCIEDADE 

Samuel Monteiro, em: DOS CRIMES FAZENDARIOS (MONTEIRO, 1998, 

p.413), diz que o problema e muito grave, pois ha o entendimento, muitas vezes, de 

parte da sociedade e de alguns doutrinadores, de que tais crimes, e principalmente o 

descaminho nao deveriam sofrer uma repressao mais dura, em razao da condi~o 

economica do pais, 

[ ... J se tomarmos urn conjunto de agentes, que representa habitual e 
profissionalmente como meio de vida, urn total de dez mil, quinze mil ou 
vinte mil pessoas que fazem do descaminho urn meio perrnanente e 
continuo de vida, e com isso vao forrnar uma economia estavel, mas 
informal, a margem da lei, fora de qualquer controle, sem pagar qualquer 
impasto ou contribu~. e assim, concorrendo deslealmente com a industria 
e o comercio regularmente estabelecidos e contribuintes, ainda que parciais 
ou em atrasos constantes, com o erario federal, estadual e municipal, ai, 
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temos entao urn dano irreparavel, permanente e injusto, dessa miriade de 
delinquentes contumazes que, fazendo do descaminho urn modus vivendi, 
vao dar prejuizos no computo geral de tributos, contribuiyaes sociais, 
direitos trabalhistas, de milhOes e milhOes, posto que sua atividade ilegal e 
permanente, ininterrupta, de ano ap6s ano. 

5.1.1 PERDA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA 

Os Crimes de contrabando e descaminho geram diariamente para o pais 

prejuizos incalculaveis, em razao de que o cometimento desses ilicitos ocorre de 

variadas formas e modalidades, seja por via terrestre, maritima ou aerea, o que 

resulta em uma fiscaliza~o superficial, gerando deficit aos cofres publicos. Para se 

ter uma ideia do rombo causado ao Estado, segundo calculo da Associa~o 

Brasileira de Comercio Exterior em: CHEGA DE CONTRABANDO (Sindicato dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal), por ano deixam de ser arrecadados em 

impastos, em razao do contrabando, cerca de U$ 9,6 bilh6es. 

Para que se possa entender como se da a evasao de divisas, por meio 

desses crimes, basta verificar, no dia-a-dia das cidades, a quantidade interminavel 

de mercadorias de origem ilicita, ou seja, mercadorias que foram introduzidas no 

pais de forma ilegal, sem o devido recolhimento dos tributos, aquelas que alimentam 

urn comercio clandestine, atraves do subemprego e da oferta para a popula~o de 

produtos sem o menor controle de qualidade e garantias. 

Fernando Capez em: CURSO DE DIHEITO PENAL BRASILEIRO (CAPEZ, 

2002, p. 539): 

Por tras desse comercio aparentemente inocente, que a primeira vista pode 
dar a impressao de uma saida para os diversos problemas sociais que o 
pais enfrenta, esta uma rede de grandes fraudadores do fisco, que 
realmente sao os principais responsaveis e donos dos lucros que resultam 
da sonega~ de impostos atraves do descaminho, como tambem os riscos 
gerados a socredade por meiO de produtos com entrada proibida no pais. 
Nesses casos os comerciantes sao receptadores de mercadorias, objeto de 
contrabando e descaminho, praticado por outros individuos. 

0 Mestre Damazio E de Jesus, em: CODIGO PENAL ANOTADO, (JESUS, 

2002, p. 539), diz que: 

Nos ultimos anos, assistiu-se a prolifer~ no pais de produtos de origem 
chinesa, que vieram a concorrer desfeafmente com os produtos de industria 
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nacional, em razao de que a grande maioria desses produtos que servem o 
mercado sao falsifica¢es de rnarcas famosas e sua inse~o no pais se faz 
de forma ilicita, nao acontecendo nenhum recolhimento de tributes, 
atingindo diretamente a arrecadayao do Estado. A lesao ao erario publico 
provocado por essas a¢es de importar ou exportar mercadorias proibidas 
ou o nao recolhimento dos impastos e taxas devidos, e que vern 
prejudicando o Estado e toda a sociedade, pode ser traduzida em reflexes 
negatives a diversos setores, dentro da estrutura do Estado, como tambem 
na iniciativa privada. 

Marcia Dometila Lima de Carvalho, em: CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p. 8), afinna que: 

Para que se possa demonstrar, de forma mais pratica, os impactos 
economicos causados atraves dos ilicitos ora estudados, cabe neste 
momenta nos reportarmos a situa¢es que vern acontecendo ao Iongo da 
hist6ria brasileira, tendo que iniciar o tema falando do cafe brasileiro que, 
atraves do contrabando, refo~ consideravelmente os estoques do pais 
vizinho, Paraguai, uma vez que este pais, por meio desta condiyao ilicita, 
tern ampliado seus volumes de exportayao deste produto no mercado 
internacionaf, resultando em prejufzos ao Brasil, tanto por meio desta 
competiyao desequilibrada, como no resultado da balan~ comercial. 

Em estudo realizado pelo Ministerio da Justi~. no ano de 2004, em: 

ASSAL TO AS EMPRESAS E As PESSOAS (MAGALHAES, 2004); 

A industria do tabaco teve prejufzo de US$ 1,2 bilhao, o que leva facilmente 
a entender o estrago que tais numeros causam ao erario p(lblico, uma vez 
que os impastos vinculados a produyao de cigarros no Brasil respondem por 
urna importante fatia na arrecadayao de tributes. Ja o setor de informatica, 
mais precisamente a area de "software", enfrentou quebra de US$ 400 
milhOes:, e as gravadoras amargam uma perda na casa de US$ 300 
mil hOes:. 

Esses pouoos exemplos ja oonseguem deixar claro quanto o oontrabando e 

descaminho prejudicam a capacidade de investimento do Estado na quebra de 

arrecad~o de tributos, em razao das fraudes e oonoorrencia desleal, devido a urn 

imenso volume de oonsumo desses produtos supracitados por parte da sociedade, 

via oomercio iJegal. 

5.1.2 REFLEXOS NOS INVESTIMENTOS SOCIAlS DO ESTADO 

Mediante o que fora exposto em rela~o as cifras que deixam de entrar nos 

cofres publicos, cabe trac;ar urn paralelo do que isso reflete nos investimentos do 
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Estado em prol da populac;ao. No ano de 2004, foram gastos com Saude Publica 

cerca de 31 bilhoes de reais, ja na area de Habitayao foram investidos em torno de 

1,5 bilhao de reais e na Educac;ao por volta de 13 bilhoes. Tais valores 

representaram, naquele ano, aproximadamente 2,6% do PIB, segundo a propria 

Secretaria de Politicas Economicas do Ministerio da Fazenda. Os numeros sao 

provas de que o que se deixa de arrecadar aos cofres publicos, com a perpetuayao 

desses crimes, reflete diretamente em toda comunidade e principalmente naquela 

mais carente, que necessita dos investimentos do Estado para sobreviver. 

Os verdadeiros prejudicados, ao final de todo esse processo de nao 

recolhimento de impastos, em razao de crimes como o descaminho, sao a 

populayao menos favorecida, que depende fundamentalmente de investimentos do 

governo para poder levar uma vida digna. Por sua vez, o Estado, deixando de 

recolher aos cofres publicos os devidos tributos, nao consegue realizar 

investimentos basicos, como saneamento, saude e educac;ao, agravando cada vez 

mais a condic;ao de vida da populayao brasileira. 

0 recolhimento de tributos para urn Estado pode ser entendido como o 

principal meio para que ele possa desenvolver suas func;oes instituidas legalmente 

atraves da CF (Constituic;ao Federal), que preve a responsabilidade estatal em 

proporcionar condic;oes minimas de dignidade para cada cidadao brasileiro, 

provendo a eles: saude, seguranc;a, educac;ao e moradia, dentre outras garantias 

fundamentais. Tais obrigac;oes legais do Estado somente podem ser desenvolvidas 

mediante receita, as quais tern, como sua fonte principal, a arrecadac;ao de tributos, 

divisas que possibilitam fazer frente as demandas sociais. 

Anabela Miranda Rodrigues em: TEMAS DE DIREtTO PENAL ECONOMICO 

(RODRIGUES, 2000, p. 181), ressalta a importancia que a arrecadayao de tributos 

tern para o Estado: "E atraves da cobranc;a de impastos que o Estado realiza em 

grande parte os objectivos (sic) de justic;a social que a sua dimensao democratica 

lhe impoe". 

A nocividade causada pelo contrabando e descaminho as receitas do Estado 

geram reflexos imediatos nos investimentos sociais, pois impedem capacidade do 

governo em investir adequadamente, deixando de atender as necessidades basicas 

daqueles que dependem de forma essencial da intervenc;ao estatal, por meio de 

politicas publicas, as quais visam garantir urn minimo de dignidade a cada cidadao. 

Marcia Dometila Lima de Carvalho, em: CRIMES DE CONTRABANDO E 



52 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p. 54), relata, com muita propriedade, a 

importancia que o comercio exterior tern para com o Estado Brasileiro, sob o aspecto 

dos tributos gerados e tambem como fator responsavel pelo desenvolvimento das 

politicas publicas do governo, condigao indissociavel para o cumprimento das 

responsabilidades perante cada cidadao. 

[ ... ]a regulamentayao do comercio como exterior recorre aos impostos de 
importa~ao e exportayao, nao como simples fontes de receita, mas como 
preciosos instrumentos do dirigismo economico. Submetendo-se as regras 
incidentes sobre o transite de mercadorias nas fronteiras nacionais, o 
cidadao, em beneficio proprio e de toda comunidade, fortalece o Estado, 
propicia-lhe atingir as suas metas, cumprir suas funcaes. 0 contrario, a 
fraude aos tributes ou o desrespeito as proibi~oes, no tocante a atividade de 
importar ou exportar mercadorias, repercute nocivamente no bem-estar 
comum, redundando em ofensa nao s6 a urn direito governamental, mas ao 
direito de cada cidadao em particular. 

Assim, notoriamente, fica estabelecido o grande vinculo que esses crimes 

geram ao poder de investimentos do Estado, provocando interferencias substanciais 

na vida de cada cidadao brasileiro, principalmente naqueles que, por falta de 

condigoes economicas, tern nele a sua unica tabua de salvagao. 

Essas interferencias acontecem atraves do contrabando, que insere 

produtos proibidos dentro do territ6rio nacional, causando prejuizos a toda nagao, 

por meio de armas, drogas e medicamentos, os quais resultam em desvio de 

investimentos do governo, porter que fazer frente a questao da violencia e saude 

publica, resultantes desse crime. Como tambem os males causados pelo 

descaminho, que interfere radicalmente na economia do Estado, pais os tributos que 

deixam de ser recolhidos sao os mesmos que vao fazer falta nos investimentos 

sociais. Nao pode ser esquecida a economia informal criada em torno desse 

comercio, que deixa de gerar milhares de empregos, fazendo com que novamente o 

Estado venha a desviar os parcos recursos existentes para poder investir na criayao 

de empregos, na tentativa de fazer frente a esses problemas. 

5.1.3 AUMENTO DA VIOLENCIA 

A inseguranga publica vivida no pais, nos dias de hoje, tern como causa 

diversos fatores, os quais levariam muito tempo para serem individualmente 
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apontados, cabendo neste momenta tratar a respeito da influencia dos Crimes de 

contrabando e descaminho na violencia do pais. 0 cemirio nacional que se 

apresenta retrata a participa~ao direta destes delitos na potencializa~o da violencia 

na comunidade, os quais tern como carro chefe o comercio ilegal de armas de fogo e 

o trafico internacional de drogas. 

0 contrabando e descaminho de armas de fogo e muni~oes alimentam toda 

uma rede de criminalidade pelo pais, causando urn desequilibrio de for~as, uma vez 

que as for~as de seguran~a publica nao conseguem fazer frente, tanto em 

quantidade, quanto em qualidade, ao potencial belico utilizado pelos criminosos. 0 

Plano Nacional de Seguran~a Publica, quando foi estabelecido, estipulou como uma 

de suas medidas a coibi~ao do uso de armas de fogo no Brasil, vislumbrando com 

essa medida a proibi~ao de compra e venda na esfera do comercio legal, nao 

abrangendo toda a problematica do assunto. 

A inser~ao de armas de fogo e muni~oes no pais, de forma ilegal, por meio 

do contrabando e descaminho, ultrapassa os indices representados pelo comercio 

legal. Como a fiscaliza~ao das fronteiras, dos aeroportos e portos, acontece de 

forma deficitaria, esse mercado ilegal e abastecido regularmente, resultando no 

combustive! e na ferramenta necessaria para a marginalidade atuar e estar sempre 

urn passo a frente do Estado, nessa luta incessante pela paz social. Cabe salientar, 

que muitas dessas armas que chegam as maos dos criminosos de forma ilegal, sao 

fabricadas pela industria brasileira, e sao exportadas para outros paises e, a partir 

dai, retornam ao Brasil, via trafico internacional de armas. 

As fac~oes criminosas que atuam hoje, em especial nos Estados do Rio de 

Janeiro e Sao Paulo, demonstram que seus poderes belicos em sua grande parte 

tern origem ilicita, em razao da sofistica~o de tais armamentos, que tern origem 

estrangeira, sendo muitos desses armamentos de uso exclusivo e restrito de 

organiza~oes militares, devido ao seu alto poder de destrui~ao. Nessa linha de fogo 

entre criminosos e for~as de seguran~. esta a popula~o, que sofre com o aumento 

da violencia, e se transforma em alvo das armas e muni~oes que foram introduzidas 

no Brasil de forma irregular e aparelharam os marginais que as utilizam para 

aterrorizar o cidadao de bern, o qual muitas vezes perde sua vida, sendo vitimado 

por disparo de arma de fogo. 

Para Alberto Silva Franco, em: TEMAS DE DIREITO PENAL ECONOMICO 

(FRANCO, 2000, p. 256): 
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A criminalidade presente atualmente na sociedade e aquela sem fronteiras 
limitadoras, pois apresenta uma organizayao por meio de estrutura 
hierarquizada, atuando ora de forma licita e, neste caso, em condiyao de 
fachada, ou atraves de organizacaes criminosas, procurando nichos para se 
instalarem e absorverem riquezas, em detrimento da sociedade. Nao se fala 
aqui daquela criminalidade que atuava de forma isolada, sem planejamento, 
mas de organizacaes que tern urn poder muito grande de articulayao, 
instalando-se por meio de redes que invadem e tomam conta dos meios 
sociais em que inserem, seja por meio de coac;ao, ou fazendo as vezes do 
Estado. 

Corroborando com Alberto Silva Franco, Jose de Faria da Costa, em: 

TEMAS DE DIREITO PENAL ECONOMICO (COSTA, 2000, p. 260-261), descreve o 

funcionamento da teia criminosa que envolve as organizagoes que se instalam no 

paise se especializam na perpetuayao dos crimes transnacionais, seja ele trafico de 

drogas ou contrabando de armamento. 

Urn primeiro grupo trata de escolher o local onde acontecera o trabalho de 
distribuiyao dos produtos ilegais, verificando quais os 6rgaos estatais que 
atuam na area, para que, por meio da corrupyao, possam trazer tais 
agentes para o lado da organizac;ao. Em seguida, urn segundo grupo, que 
vai dar proteyao a organizayao, por meio de contatos realizados com 
lideranc;as da area e, por fim, urn terceiro grupo, que vai fazer a lavagem do 
dinheiro conseguido com a comercializayao dos produtos ilicitos. 

Samuel Monteiro, em: DOS CRIMES FAZENDARIOS (MONTEIRO, 1998, 

p.395), diz que: 

A ligac;ao dos crimes de contrabando e descaminho com o crime organizado 
e, por consequencia, com a violencia, e tao direta que, para trac;ar urn 
paralelo, basta pegar o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que vern 
enfrentando uma violencia urbana, com proporc;6es de uma guerra civil. As 
forc;as de seguranc;a publica, em razao do contrabando ilegal de armas, 
enfrentam urn desequilibrio muito grande, no que diz respeito ao material 
belico, pois enquanto os infratores da lei utilizam-se de armas de ultima 
gera«;ao, como fuzis modelo AR-15, AK-47, metralhadoras UZI e ate 
granadas, eles tern que se valer de armas convencionais e, muitas vezes, 
ultrapassadas, nao conseguindo fazer frente a estas investidas. 

Aliado a este arsenal de problemas apresentados pelo comercio ilegal de 

armas de fogo, esta o trafico internacional de drogas, produtos que servem de 

combustive! para o cometimento de crimes contra a sociedade brasileira. 0 Brasil 

tern sido urn grande quintal de distribuiyao de drogas para diversas regioes do globo, 

servindo de rota para as quadrilhas que atuam nesta area. Mas o que se sabe 

tambem e que grande parte destas drogas oriundas de paises produtores da 

America Latina, tendo como exemplo a Colombia, tern seu destino final no Brasil, 
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abastecendo as facc;oes criminosas que aqui atuam. Mas, o que se tern que levar 

em conta e que, independentemente de qual seja o local de destino desta droga, o 

Brasil tern sido escolhido pela grande facilidade encontrada pelos criminosos em 

adentrar com essas drogas o territ6rio brasileiro. 

Urn numero alarmante de homicidios que acontecem no Brasil tern ligac;ao 

direta com o trafico de drogas, em razao da dependencia fisica causada pela droga 

em seus consumidores, provocando atitudes anti-sociais naqueles que estao sob 

seu efeito e atingindo, muitas vezes, o bern maior do ser humano, que e a vida. 

Dentro dos males causados pelas drogas que sao trazidas para o pais, atraves do 

contrabando, esta uma questao de saude publica, pois toda sociedade paga uma 

enorme conta para poder custear o tratamento dos usuarios de drogas. 

0 trafico de drogas cresceu assustadoramente nos ultimos anos, 

principalmente nos grandes centros, pois devido a grande lucratividade desse 

neg6cio, houve uma prolifera<;ao de grupos que se organizaram para ter o controle 

de determinada area, para distribuic;ao dessas drogas oriundas do trafico 

internacional. Na mesma esteira de crescimento do trafico de drogas esta o aumento 

da violencia, pois nas disputas por pontos de distribuic;ao, inevitavelmente 

acontecem inumeras mortes, sendo que a maioria delas sao de pessoas inocentes, 

as quais se tornam vitimas indiretas do trafico. 

A violencia nao esta restrita somente a distribuic;ao de drogas, mas tambem 

aos outros crimes, que sao cometidos para que se possa conseguir adquirir tais 

produtos. E o caso dos usuarios que, pela dependencia quimica, cometem furtos, 

roubos e ate homicidios, na busca de recursos para poder satisfazer seu vicio. E 

isso nao e exclusividade das camadas sociais menos abastadas, mas atinge outros 

niveis sociais, que inevitavelmente vao partir para a perpetrac;ao de crimes, no 

momento em que nao tiverem condic;ao econOmica de sustentar esse vicio. 

5.1.4 CONCORRENCIA DES LEAL E "QUEBRA" DO SETOR PRIVADO 

A industria nacional vern sofrendo ha anos com os reflexos gerados pela 

entrada de produtos de origem ilicita das mais diversas especies e categorias em 

territ6rio brasileiro, por meio do contrabando e descaminho. 0 efeito na economia 

nacional acontece de forma direta e imediata, uma vez que os prec;os praticados 
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pelos que repassam esses produtos estao bern abaixo do custo de produc;ao dos 

produtos nacionais. 

A matematica, nesses casos pode ser facilmente entendida, pois enquanto o 

produto nacional enfrenta todos os mecanismos legais de recolhimento de tributos, 

que no Brasil e demasiadamente elevado, iniciando na compra da materia prima ate 

a oferta para o consumidor final, os produtos de origem criminosa nao encontram 

pela frente tais responsabilidades, visto que, ao entrarem em territ6rio brasileiro de 

forma fraudulenta, deixam de recolher os tributos devidos, nao oferecendo qualquer 

tipo de garantia ou assistemcia tecnica ao consumidor, podendo ser ofertados por 

valores que nao encontram concorrencia interna. 

Essa concorrencia desleal nao acontece em setores especificos da 

economia nacional, pois ha uma diversificac;ao de produtos de origem ilicita 

ofertados no mercado interno, sendo alguns deles eletroeletronicos, brinquedos, 

bebidas, informatica, autopec;as e instrumentos cirurgicos, dentre varios outros. Com 

esses poucos exemplos da para se ter uma no98o do mal causado a industria 

brasileira, que inevitavelmente vern perdendo mercado, tendo como conseqOencia, 

num primeiro momento, a diminui98o dos postos de trabalhos e, em seguida, o 

fechamento das atividades. 

0 advogado e presidente do lnstituto Brasileiro de Competitividade, Edson 

Luiz Vismona, em: GUERRA CONTRA A PIRATARIA (VISMONA, Jornal Gazeta 

Mercantil), afirma que: 

[ ... ] De 1990 para ca as praticas ilegais e desleais s6 cresceram. A lista de 
produtos que sofriam com o contrabando e descaminho, falsificayao e 
subfaturamento aumentaram significativamente. [ ... ]. Estabelece-se, assim, 
uma concorrencia desleal e predat6ria com os produtos e servic;os legais, 
afetando a competitividade e inibindo a gerayao de empregos, renda e 
investimentos. 

Cabe ressaltar que o baixo prec;o dos produtos irregulares ofertados no 

mercado nacional, que chegam a custar menos da metade que o produto nacional, 

conforme se verifica no mercado paralelo das ruas das cidades brasileiras, nao se 

deve exclusivamente a fraude no recolhimento dos tributos quando da entrada no 

pais, mas as condic;Qes como sao fabricados. 

Por tras desse mercado produtor em nivel mundial, concentrado 

principalmente nos paises asiaticos como China, Coreia do Sui e Taiwan, 
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conhecidos como "Tigres Asiaticos", estao organizagoes criminosas que se utilizam 

da mao-de-obra escrava, sob os regimes focados no comunismo e ate do terrorismo, 

resultando em urn custo baixlssimo na cadeia de produgao dos mais diversos 

produtos, muitos deles com sua qualidade duvidosa, inclusive tiradas das gondolas e 

prateleiras nos "recalls", por imposigao do mercado globalizado, pelas instituiyaes de 

controle e saude governamental. Essas organizagoes criminosas tern ligagao direta 

com o trafico de drogas, contrabando de armamentos e trafico de pessoas, 

utilizando-se da produgao de produtos falsificados como fachada para poder inserir 

no mercado mundial esses produtos que causam a verdadeira destruigao da 

sociedade. 

Muitos desses produtos, por serem falsificagoes de marcas famosas, tern 

uma grande aceitayao pela maioria da populagao que, sem condigoes financeiras 

para adquirir os produtos originais, em razao de seu elevado prego, recorrem aos 

pirateados, alimentando o mercado informal, clandestino e irregular e, por 

consequencia, as organizagoes criminosas, que estao no topo da cadeia de 

distribuiyao desses produtos. 

Em urn a reuniao do CNCP, quando fora apresentado o 2° relat6rio nacional 

de atividades desse conselho, o Ministro da Justiga, Marcio Thomaz Bastos (Jornal 

0 Estado do Parana, 17 mar 2006, p. 3), ao fazer urn pronunciamento nesse 

encontro, destacou que o fundamento de combate a estes tipos de crime e prevenir 

e nao reprimir e ainda langou a seguinte frase: "Comprar produto pirata nao e 

esperteza, e crime". 

Alberto Silva Franco, em: TEMAS DE DIREITO PENAL ECONOMICO 

(FRANCO, 2000, p. 252): "a proliferayao do comercio ilegal no pals s6 vern agravar 

urn quadro ja existente e significativo, que se traduz em urn enorme numero de 

trabalhadores que vivem no mercado informal, sem urn contrato regular de trabalho, 

sem qualquer tipo de beneflcios ou garantias". 

Basta dizer sobre os milhares de empregos que nao sao ofertados, em 

virtude das inumeras empresas que tern que encerrar suas atividades em razao da 

impossibilidade de fazer frente a esses produtos que adentram o territ6rio sem 

qualquer recolhimento de tributo. 

Os postos de trabalhos ainda existentes estao seriamente ameayados, em 

razao do pouco folego que ainda resta a industria nacional, que a cada dia se ve 

sufocada por uma concorrencia que nao encontra obstaculos, nem tampouco 
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qualquer adversario dentro do mercado nacional. Tudo isso em virtude dos produtos 

nacionais que nao encontram meios de reagir a tal situa~o. em razao da 

responsabilidade fiscal que pesa sobre seus ombros, bern como pelos custos de 

produ~o que oneram demasiadamente o valor agregado de seu produto. 

A respeito dos reflexos que esses crimes causam no mercado de trabalho 

por meio da falencia de diversas empresas que, em razao de nao conseguirem 

disputar consumidores em mesmo pe de igualdade com os produtos de origem 

ilicita, se veem obrigadas a baixar suas portas e cortar milhares de postos de 

trabalho. De todos esses milhares de desempregados que a concorrencia desleal 

gera por meio dos produtos contrabandeados ou descaminhados, uma parcela 

infima sera reabsorvida pelo mercado de trabalho formal e a outra grande parte se 

encaminhara para o mercado informal, aumentando a lista dos trabalhadores que 

nao tern qualquer tipo de amparo legal no seu labor. Ap6s ter definido contrabando 

e descaminho e suas consequencias, ver-se-a, no seguinte capitulo, como se 

combate esses crimes. 



CAPiTULO 6 

COMBATE AO CONTRABANDO E DESCAMINHO 

Figura 10 - Foto llustrativa do Progresso. 

Fonte: PDCA Consultoria. 
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A repressao diuturna do contrabando e descaminho 

nas fronteiras brasileiras e em especial no Rio Parana, 

Regiao Noroeste do Estado, beneficiaria o progresso 

e o avanyo tecnol6gico do pais. 

Mortean 
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CAPITULO& 

6 COMBATE AO CONTRABANDO E DESCAMINHO 

Apresentadas algumas das conseqOencias desses ilicitos, relata-se agora, 

dando continuidade ao trabalho, as dificuldades de seu combate, dado a deficiencia 

do governo em estrutura e pessoal. 

As dificuldades encontradas na repressao dos crimes de contrabando e 

descaminho sao das mais diversas categorias, pois o que se pode verificar e que a 

repressao a esses ilicitos, no Brasil, enfrenta problemas que vao desde obstaculos 

naturais, como a grande extensao de nossas fronteiras, ate a conduta irregular 

apresentada pelos agentes publicos que deveriam reprimir esses crimes e que 

muitas vezes tomam parte na sua perpetragao. 

6.1 DIFICULDADES 

Segundo Alexandre Kern, em: 0 CONTROLE PENAL ADMINISTRATIVO 

NOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA (KERN, 2002, p.36). 

Os problemas enfrentados nao passam simplesmente por urn ou outro 
setor, mas por toda uma estrutura, que envolve meios materiais e humanos, 
os quais precisam de reformulayees profundas, para que se possam 
alcanc;:ar resultados definitivos e nao apenas paliativos. Prova desses 
resultados inexpressivos sao os dados apontados em uma pesquisa 
realizada no ano de 1994, pelo Conselho Nacional de Politica Criminal e 
Penitenciaria, que revelou que nos cerca de urn milhao de crimes praticados 
ao ano no Brasil, a percentagem de presos cumprindo pena pelos Crimes 
de contrabando e descaminho fora de 0,0006%. 

Para tratar a respeito das problematicas que surgem no dia-a-dia dos 

agentes publicos, responsaveis pela repressao desses ilicitos, nao se pode furtar de 

mencionar e investigar todos os obstaculos que dificultam a agao por parte do 

Estado. E por meio desses problemas de diversas ordens, na esfera da repressao, 

que se ve a cada dia o pais ser invadido por milhares de produtos de origem ilicita, 

sejam eles proibidos ou sem o devido recolhimento dos tributos. 
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As dificuldades enfrentadas pelos 6rgaos fiscalizadores podem surgir em 

razao de uma questao natural, pela particularidade brasileira, isto e, pelas 

dimensoes continentais. Outros fatores que fazem com que as organiza9oes 

criminosas venham a cada dia ganhar batalhas contra o Estado, conseguindo 

montar em torno de si uma teia de prote9ao as investidas do poder publico, diz 

respeito a desestrutura9ao dos 6rgaos repressores, leia-se descaso do governo, 

como tambem a condi9ao moral do agente publico e da popula9ao em geral que, por 

meio da corrup9ao e falta de cultura, nao desempenham seus papeis de cidadaos. 

Dentro dessa 6tica apresentada, buscar-se-a abordar o tema, levando em 

conta as condi9oes economicas, culturais e sociais do Brasil, como tambem os 

aspectos geograficos, ate porque nao se pode ter a pretensao de apontar urn s6 

fator como o responsavel pela falta de condi9ao. Para conter o avan9o desses tipos 

de delitos que assolam tanto a sociedade, ha que se atuar em varias frentes, 

preocupando-se em tratar a questao com seriedade e vontade polftica, sob pena de 

nao se conseguir qualquer avan9o no seu controle. 

6.1.1 GRANDE EXTENSAO DAS FRONTEIRAS 

A condi9ao geografica do Brasil contribui de forma decisiva para a 

prolifera98o e o crescimento da entrada de produtos proibidos via contrabando ou 

daqueles que sao permitidos, mas que adentram atraves da fraude no pagamento de 

impastos, qualificando-se o crime de descaminho. 

Marcia Dometila Lima de Carvalho, em: CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p. 7-8), retrata bern o favorecimento que as 

fronteiras brasileiras proporcionam aos criminosos que atuam nesta seara: 

0 Brasil e urn pais hist6rica e geograficamente condicionado para facilitar, 
incentivando mesmo, a atividade de contrabandistas: [ ... ] As nossas 
fronteiras, por seu turno, extensas e acidentadas, oferecem, ao tempo em 
que dificultam o policiamento, esconderijos e passagens ideais para os 
empresarios e executores dos crimes em questao. 

Segundo Igor Moreira, em: 0 ESPACO GEOGRAFICO (MOREIRA, 1998, 

p.282): 

A extensao linear das fronteiras que separam o Brasil dos demais paises da 



62 

America do Sui, que chegam a 16.886 km, formadas por linhas secas, rios, 
lagos e canais, por si s6 poderiam ser o fator preponderante nas 
dificuldades enfrentadas pelos 6rgaos fiscalizadores, responsaveis por deter 
a escalada dessa modalidade criminosa, que vern deteriorando a condicao 
de vida do povo brasileiro. Mas, como agravante desse quadro 
apresentado, esta o fato de que muitos desses paises ou sao produtores de 
substancias entorpecentes, como a cocaina, ou figuram como grandes 
centros distribuidores de produtos falsificados ou contrabandeados, como 
produtos eletro-eletronicos e armas. 

Segue ainda o professor Igor Moreira, em: 0 ESPACO GEOGRAFICO 

(MOREIRA, 1998, p.282), informando que os paises que fazem fronteira com o 

Brasil, na atual divisao geografica de nosso continente sao: 

Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela, Guiana, 
Suriname e Guiana Francesa. Dentre eles, o Paraguai merece especial 
atencao, por ser o ben;o proliferante dos produtos de alta tecnologia que 
invadem o pais, impondo uma concorrimcia desleal a industria nacional por 
adentrarem o territ6rio sem qualquer recolhimento de tributo e pela sua 
comercializa~ao no mercado paralelo, sendo tambem a via de acesso para 
a introdu~ao de armas e drogas. 

A entrada desses armamentos, drogas e equipamentos, tern uma rota 

conhecida, atraves da Ponte da Amizade, ligando a cidade brasileira de Foz do 

lgua<;u a Ciudad Del Este, no Paraguai. Nos ultimos anos os 6rgaos fiscalizadores 

tern conseguido obter exito na repressao, devido a grande concentra<;ao de 

fiscaliza<;ao naquele local, especificamente. 

Quanto a este primeiro foco apontado, ha que se fazer uma ressalva, pois as 

rotas de entrada dos produtos oriundos do Paraguai, nao se restringem a Ponte da 

Amizade. Ao Iongo da fronteira de 1.366 Km, que divide OS dois paises, ha varios 

pontos utilizados pelos criminosos que atuam nessa seara, sejam eles na via fluvial, 

por meio de balsas clandestinas, caso do Rio Parana, ou na via terrestre, ao Iongo 

da fronteira seca, que oferece inumeras passagens para terras brasileiras, atraves 

do estado do Mato Grosso do Sui. 

Na grande maioria das vezes, os pontos de travessia das fronteiras, entre o 

Paraguai e o Brasil, sao locais inacessiveis aos agentes de fiscaliza<;ao, em razao 

da falta de meios para rastrear e chegar a esses locais, como tambem por se 

localizarem em propriedades particulares ou em areas cobertas pela mata, pontos 

muito utilizados pelos contrabandistas de armas. 

As condi<;oes geograficas do Brasil pesam ainda mais no rol de dificuldades 

enfrentadas pelos agentes da Receita Federal e Policia Federal, no desenvolvimento 
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de suas atividades de repressao a estes ilicitos, porque, dentre os paises 

fronteiriyos, ha dois grandes produtores de cocaina, que sao a Bolivia, com 3.423 

Km de fronteira com o Brasil, e a Colombia, com 1.644 Km. 

As organizayoes criminosas que atuam nesses paises, na produyao de 

drogas, se favorecem das grandes extensoes das fronteiras e das imensas florestas, 

para poderem instalar, nesses locais, entrepostos de refino de drogas e abrir pistas 

clandestinas. 0 objetivo nao e outro, senao o de poder adentrar o espayo territorial, 

sem serem incomodados pelas autoridades brasileiras, que s6 conseguem chegar a 

essas bases criminosas atraves rastreamento via satelite. 

Os problemas enfrentados pelo Estado na repressao do contrabando e 

descaminho, perante as dimensoes territoriais das fronteiras nacionais, nao se 

restringem aos limites com outros paises, mas tambem em relayao ao litoral que, 

com seus 7.367 km de extensao, oferecem aos infratores, que chegam com seus 

carregamentos ilegais, por meio de navios e embarcayoes, uma grande vantagem, 

pois eles tern a tranqOilidade de escolher os pontos da imensa costa brasileira, que 

nao estao sendo fiscalizados e fazer, Ionge das vistas do poder publico, o 

descarregamento de seus produtos, que vao causar de algum modo prejuizos a 
sociedade brasileira. Nao se pode dizer o mesmo da linha de repressao do Estado, 

que enfrenta inumeras desvantagens, pois mal consegue cobrir alguns portos oficiais 

brasileiros, deixando para tras muitas milhas descobertas do poder de fiscalizayao 

estatal. 

Alem da fronteira territorial e maritima, os 6rgaos fiscalizadores encontram 

urn outro agravante, que e traduzido pelo imenso espayo aereo brasileiro, 

rotineiramente utilizado por grupos criminosos, beneficiados por esse meio de 

transporte, para perpetrar as suas ayoes delituosas com maior agilidade e precisao. 

A fiscalizayao novamente fica restrita aos aeroportos oficiais e de maior 

movimento no Brasil, deixando urn leque variado de opyoes para os contrabandistas 

principalmente de armas e drogas, que utilizam esse espayo aereo sem sofrer 

qualquer interceptayao das autoridades responsaveis. 

Francisco de Assis Toledo e Luiz Regis Prado, em: CURSO DE DIREtTO 

PENAL BRASILEIRO (TOLEDO apud PRADO, 2002, p.533}, aponta como os 

criminosos se aproveitam da imensidao territorial do Brasil: 

Os pastas aduaneiras, canhecidas tambem par barreiras alfandegarias, 
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fiscalizam o cumprimento das obrigayOes fiscais daqueles que exercem 
atividades economicas entre dois ou mais paises, de forma que a fraude do 
descaminho visando ao nao-recolhimento do tributo, bern como a pratica do 
contrabando, se faz por rotas desviantes de tais barreiras, utilizando-se 
muitas vezes os criminosos de barcos, avioes e caminhoes para passar 
com os produtos por rios, campos de pouso e estradas nao fiscalizadas. 

Vicente Pinto de Albuquerque, em: 0 CONTRABANDO EM FACE DA LEI 

(ALBUQUERQUE, 1960 p.169), revela o problema que a grande extensao das 

fronteiras ocasiona as autoridades no combate a estes ilicitos, auxiliando os 

criminosos na consumayao de seus crimes, "Ha tambem os trechos de nossas 

fronteiras, em que a extensao e topografia do terreno favorecem a pratica do 

contrabando; [ ... ]". 

6.1.2 DESESTRUTURACAO DOS 6RGAOS DE FISCALIZACAO 

0 combate ao contrabando e descaminho no pais vern ha muito tempo 

perdendo forya no enfrentamento dessas atividades criminosas, em razao de urn 

aspecto vinculado diretamente ao descaso do Estado, que nao tern se preocupado 

em aparelhar e modernizar seus 6rgaos. Reflete-se, principalmente, naqueles 

ligados a fiscaliza9ao nas fronteiras do Brasil, onde acontece a entrada de 

mercadorias de origem ilicita, as proibidas, como tambem as permitidas, mas com 

fraude quanto ao pagamento dos tributos. 

Alexandre Kern, em: 0 CONTROLE PENAL ADMINISTRATIVO NOS 

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA (KERN, 2002, p. 79), 

Quando se fala em 6rgaos fiscalizadores, nao ha como desviar o foco das 
instituiyOes que, por forc;a legal, estao na linha de frente no combate a 
esses crimes, como a SRF, 6rgao central de direyao superior, subordinado 
ao MF, que tern por competencia constitucional, expressa na Carta Magna 
de 1988, em seu Art. 237, fiscalizar e controlar o comercio exterior, com a 
atribuiyao direta de repressao e combate ao contrabando e descaminho. 
Segundo a mesma norma juridica, ao Departamento de Policia Federal 
cabe a responsabilidade, entre outras, pela repressao dos crimes contra a 
ordem tributaria, inserida na CF por meio do Art. 144, § 1°, II, Ill, quanto ao 
dever de prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes, o contrabando 
e descaminho, conjuntamente com o exercicio das func;oes de policia 
maritima, aerea e de fronteiras, aspecto expresso. 

0 primeiro aspecto a ser apontado, com relayao ao deterioramento destes 

6rgaos, esta ligado a falta de pessoal, pois OS inumeros pontos de entrada de 
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mercadorias ilicitas, ao Iongo do territ6rio nacional, por meio das fronteiras secas, 

como tambem atraves dos portos e aeroportos, ou nao tern agentes da Receita 

Federal e Policia Federal fazendo a fiscalizac;ao ou, quando tern, o numero nao e 

suficiente, realizando-se uma fiscalizac;ao deficitaria. 

Mormente, essas fiscalizac;oes sao realizadas por meio de amostragem: o 

agente do Estado procura perceber alterac;oes no comportamento das pessoas que 

adentram o territ6rio, seja por qualquer via, contando quase sempre com a sorte, 

perspicacia e boa vontade, para poder realizar a apreensao de mercadorias ilicitas, 

ou se valendo de denuncias anonimas de pessoas idoneas ou de facc;oes rivais a 

estes criminosos, que procuram enfraquecer seus concorrentes. 

Destarte, esses 6rgaos sofrem no seu dia-a-dia com a defasagem de 

pessoal, pois o trabalho de repressao desenvolvido contra aqueles que cometem os 

crimes de contrabando e descaminho acontece somente de forma superficial, nao 

conseguindo dar cobertura ao grande volume de ilicitudes cometidas ao Iongo das 

fronteiras, portos e aeroportos. Essa debilidade na fiscalizac;ao promove urn 

resultado inverso ao esperado pelo Estado, resultando em uma sensayao de 

seguranc;a para os criminosos, que veem, nessa deficiencia, a oportunidade de 

avanc;arem em nosso territ6rio, com o cometimento desses ilicitos, sem qualquer tipo 

de temor. 

A Receita Federal conta, atualmente, segundo dados do Sindicato Nacional 

dos Auditores Fiscais, com aproximadamente 2000 agentes, lotados diretamente nas 

aduanas, portos e aeroportos, responsaveis pela fiscalizayao de todo e qualquer tipo 

de mercadoria que adentra o territ6rio brasileiro. 

Todo o contingente apresentado acima, responsavel pela repressao ao Iongo 

das fronteiras, seja ela terrestre, maritima ou aerea, estao espalhados pelo territ6rio, 

dando cobertura apenas nos locais em que se encontram instaladas estruturas que 

permitam a atividade de fiscalizayao, sendo 26 postos alfandegarios em divisa 

terrestre de fronteiras, 41 postos de fiscalizayao em aeroportos e 62 pontos 

distribuidos pelos portos brasileiros. Dentro do que ja se viu a respeito da extensao 

do territ6rio, verifica-se que este numero de pontos de fiscalizayao esta aquem do 

minima necessaria, para que se proceda a uma fiscalizayao mais severa e eficaz 

(tabela de postos do Departamento de Policia Federal, disponivel em 

www.dpf.gov.br). 

0 problema da falta de pessoal da Receita Federal, esta focado apenas nos 
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pontos de fiscalizac;ao existentes no pais, nao levando em conta os inumeros pontos 

dentro do territ6rio nacional, por terra, agua e ar, que necessitariam da implantac;So 

de postos de fiscalizac;ao, por serem corredores permanentes de passagem de 

produtos ilicitos, que vao desde falsificac;oes das mais singelas ate armamentos de 

ultima gerac;ao, transformando o pais em urn verdadeiro paraiso para a ac;ao de 

organizac;oes criminosas. 

Diariamente, constata-se que o crescimento da violemcia no pais se da por 

meio da distribuic;So de drogas e do poder belico apresentado pelas facc;oes 

criminosas. 0 que se verifica e que, tanto essas armas de ultima gerac;ao, que 

aparelham as organizac;oes, como as drogas, que viram moedas correntes da 

violencia, chegam ao pais sem sofrer qualquer tipo de fiscalizac;ao. Nem ao menos 

recebem ameac;as de qualquer tipo de fiscalizac;ao, porque o material humano, hoje 

existente para fazer frente aos infratores, esta Ionge de atender ao que a realidade 

vivida nas fronteiras do pais exige. 

Na Policia Federal nao e diferente, pois os policiais que atuam na regiao de 

fronteira, nos portos e aeroportos, conseguem apenas direcionar suas ac;oes para o 

combate efetivo desses crimes quando ha a mobilizac;ao de alguma operac;ao de 

grande porte, que resulta na congregac;ao de esforc;os de policiais de outros setores, 

para aquele tim. Os que trabalham diariamente, por serem em numero reduzido, 

buscam urn meio de concentrar seus esforc;os para fazer a repressao da melhor 

maneira possivel, as quais infelizmente nao sao suficientes como resposta no 

combate a esses ilicitos. 

0 DPF conta com urn numero reduzido de delegacias nas regioes de 

fronteiras e, ainda, a lotac;ao de agentes federais nas existentes esta muito aquem 

do minimo necessaria para atuar nessas localidades, pois ai esta o inicio do 

cometimento dos crimes de contrabando e descaminho. 

A desestruturac;ao dos quadros constantes nos 6rgaos de fiscalizac;ao e 

responsavel direto pela crescente consumac;ao desses crimes ao Iongo das 

fronteiras, pois facilita a atuac;ao dos criminosos que percebem tal deficiencia e se 

aproveitam para atuar nos pontos descobertos, os quais dificilmente terao algum 

agente para fazer a repressao aos criminosos. 

Vicente Pinto de Albuquerque Nascimento, em: 0 CONTRABANDO EM 

FACE DA LEI (NASCIMENTO, 1960, p. 168), que tratava sobre o contrabando, 

alertou para as consequencias de urn setor de fiscalizac;ao defasado, "Compreende-
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se, pois, muito naturalmente, que, com a deficiemcia do aparelhamento fiscal 

aduaneiro, o contrabando tende, por certo, a prosperar''. 

Em conjunto com a dificuldade de falta de pessoal enfrentada por esses 

6rgaos de fiscalizat;ao, aparece outro problema que e a falta de suporte material, 

que vai desde veiculos e armamentos, ate equipamentos de alta tecnologia, 

contando ainda com ambientes, nao condizentes, de trabalho. Essas condit;oes sao 

decisivas para que os agentes que tenham como atribuit;ao legal o combate ao 

contrabando e descaminho, atuem contra este tipo de criminalidade com total 

desvantagem, nao atingindo o resultado esperado, que seria evitar a entrada no pais 

de produtos proibidos e fazer com que o Estado receba os tributos devidos daqueles 

que sao permitidos. 

Alexandre Kern, em: 0 CONTROLE PENAL ADMINISTRATIVO NOS 

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA (KERN, 2002, p.117), trata das 

dificuldades enfrentadas pela Administrat;ao Tributaria Federal, no tocante a 
tentativa de estruturayao tecnol6gica de seus 6rgaos para a repressao dos crimes 

que provocam a evasao de divisas: 

A administrayao tributaria federal tenta fazer avanyos tecnol6gicos, 
promovendo aquisiyao massiva de equipamentos de informatica e 
treinamento de pessoal, na area de auditoria de sistemas informatizados de 
produyao e contabil. Nao obstante esses esforyos, os resultados esperados 
tern sido invariavelmente postergados, pelo freqoente contingenciamento 
das verbas oryamentarias dedicadas a esses programas, e tambem pelo 
desvio de parcela significativa dos recursos destinados ao fundo constitufdo 
para o aprimoramento e modemizayao das atividades de fiscalizayao 
(Fundaf} para outras finalidades. 0 resultado lfquido e uma permanente 
defasagem entre a criatividade e o aprimoramento tecnol6gico do 
contribuinte (e da criminalidade) e os limitados instrumentos disponiveis a 
fiscalizayao [ ... ]. 

Nao bastasse a escassez ja apresentada, em material humano e instalat;oes 

fisicas adequadas, por que passam os 6rgaos responsaveis pela fiscalizat;ao de 

produtos de origem ilicita ao Iongo de nossas fronteiras, tais organismos vern ha 

muito tempo sofrendo com a falta de suporte tecnol6gico, nao conseguindo 

acompanhar, em nivel de repressao, a diversificat;ao das modalidades criminosas 

que sao "implementadas" pelos agentes que praticam esses crimes. 

Alguns exemplos podem ser citados, comet;ando pelo sistema de informatica 

ultrapassado, pois os atuais equipamentos impedem os agentes fiscalizadores de 

realizar uma verificayao minuciosa, com enfase no rastreamento da origem das 
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mercadorias que estao sendo apresentadas. E, ainda, na checagem da pessoa que 

esteja de posse dessas mercadorias, junto a urn banco de dados atualizado e 

interligado ao poder judiciario de todo o pais. 

Outros desfalques que sofrem estas autoridades sao a falta de renovayao e 

aumento na frota de veiculos e, mais especificamente, no caso da Policia Federal, a 

modernizac;ao dos armamentos que sao utilizados pelos agentes. Nao pode ser 

esquecida a precariedade por que passa a fiscalizac;ao existente nos portos 

brasileiros, pois grande parte dos produtos de origem criminosa, via contrabando e 

descaminho, que chegam ao pais, vern atraves de containeres que sao 

descarregados nos diversos terminais portuarios existentes ao Iongo do litoral. A 

maioria dos portos, bern como os aeroportos, nao dispoem de equipamentos de 

rastreamento (leia-se aparelhos de raios-X) para realizar a fiscalizac;ao nos 

containeres e bagagens de forma adequada, que hoje acontece apenas por 

amostragem. 

6.1.3 CORRUPCAO 

A corrupc;ao e urn mal que nao e exclusividade dos agentes publicos, mas 

uma mazela que atinge, de uma forma geral, a conduta do homem dentro da 

sociedade. Quando esta c61era atinge aqueles que tern o dever de combater as 

atitudes que contrariam a norma penal vigente, mais especificamente aquelas 

vinculadas ao contrabando e descaminho, as dificuldades na erradicac;ao destes 

crimes se agravam sobremaneira. 

Manoel Gonyalves Ferreira Filho, em: DIREITO CONSTITUCIONAL 

ADMINISTRATIVO (FERREIRA FILHO apud MORAES, 2005, p.328), buscou definir 

corrupyao como sendo: 

Urn desvio de conduta aberrante em relayao ao padrAo moral consagrado 
pela comunidade. Nao apenas urn desvio, mas urn desvio pronunciado, 
grave, insuportavel, [ ... ] a conduta de autoridade que exerce o Poder de 
modo indevido, em beneficio de interesse privado, em troca de uma 
retribuiyao de ordem material. 

Estes tipos de desvio de conduta estao espalhados por diversos setores da 

administrayao publica brasileira e nao seria diferente nos 6rgaos encarregados pela 
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fiscalizac;ao dos produtos que adentram opals. Constantemente se verifica, na mldia 

brasileira, exemplos de agentes publicos que se valem da func;ao para poderem 

cometer crimes contra a administrac;ao publica, como peculato, concussao e 

corrup«;ao passiva. 

0 desvio de conduta do agente publico que atua diretamente na repressao 

dos Crimes de contrabando e descaminho e de tal relevancia, que o legislador se 

preocupou em criar urn tipo penal especlfico que viesse a absorver essa ac;ao ilegal, 

sancionando a conduta de forma severa, como descreve o Art. 318, CP, "Facilitar, 

com infrac;ao de dever funcional, a pratica de contrabando ou descaminho (Art. 334): 

Pen a = reclusao, de 3 a 8 a nos, e multa". 

Fablola Wurmeister, em TRABALHO JORNALiSTICO (Gazeta do Povo, 10 

de outubro de 2006) "Servidor da Receita Federal e Preso em Foz", e uma narrativa 

do acontecido na regiao da fronteira do Brasil com o Paraguai, mais precisamente na 

cidade de Foz do lguac;u, envolvendo urn servidor da Receita Federal, que 

demonstra como estes desvios de conduta afetam a repressao aos Crimes de 

contrabando e descaminho. Segundo relata do Delegado da Receita Federal de Foz 

do lguac;u, Jose Carlos Araujo, 

[ ... ] o tecnico - com mais de 10 anos de carreira - ja vinha sendo 
investigado pela suspeita de desvio de mercadorias. Ap6s notarem o 
comportamento estranho do servidor, que cumpria o plantao na aduana da 
Ponte da Amizade, entre o Brasil e o Paraguai, funcionarios da propria RF 
acionaram a Policia Rodoviaria Federal. Os agentes interceptaram o veiculo 
do funcionario publico ainda na zona primaria e, na presenca de outros 
fiscais, identificaram no porta-malas uma sacola com cerca de 30 tocadores 
de MP3. Na manha de domingo, a PF cumpriu mandado de busca e 
apreensao na residemcia do acusado, onde foram encontradas pequenas 
pecas de informatica. 

0 exemplo que fora demonstrado nao dimensiona com precisao os danos 

causados pelos desvios de condutas daqueles que deveriam, por forc;a legal, 

combater tais iHcitos. lsso porque, muitas vezes, os agentes publicos que exercem 

indevidamente suas func;oes, buscando vantagem pessoal indevida, o fazem por 

meio de envolvimento com organizac;oes criminosas e nao com a simples liberac;ao 

de mercadorias de sacoleiros. Essa conduta promove prejulzos nao s6 de ordem 

economica, mas tambem contribuindo decisivamente para o aumento da violencia, 

atraves da facilitac;ao da entrada de mercadorias proibidas no pals, tais como armas 

e drogas. 
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6.1.4 ACOES INEFICIENTES DO GOVERNO 

A repressao ao contrabando e descaminho, que vern sendo atualmente 

desencadeada por parte do Estado, esta Ionge de ser aquela que vai conseguir 

diminuir o avanc;o desses tipos de ilicitos. Para isso, basta que se verifiquem as 

formas de repressao que sao aplicadas no combate a esses crimes e os resultados 

conseguidos em rela<;ao ao seu avanc;o. E isto se aplica a todas as esferas, seja 

federal, estadual, ou municipal. 

Samuel Monteiro, em: DOS CRIMES FAZENDARIOS (MONTEIRO, 1998, 

p.395-396), destaca como o Estado nao vern fazendo frente a esses crimes, e ainda 

vern sendo omisso, deixando de agir de forma adequada, quanto as ac;oes 

desencadeadas: 

Com todos os maleficios que o contrabando traz em si mesmo, ja que, 
sendo urn crime previsto e tipificado taxativamente na lei penal brasileira, 
ainda assim, prospera no Brasil de hoje, uma verdadeira industria do 
contrabando, vicejante e pungente, nas barbas das autoridades federais, 
que se nao o podem eliminar de vez, nao deveriam ser tao complacentes, 
dado o volume astronomico, em termos monetarios, que essa industria 
movimenta, ai compreendidas as armas de grosso calibre, que vao 
alimentar o crime organizado, mas, por ser manipulado por gente grande, a 
sombra da lei, continua impune e imune a qualquer desbaratamento. Sem 
eliminar esse contrabando, o crime organizado continuara. 

As ac;oes desenvolvidas pelo Estado tern se mostrado imediatistas, pois nao 

vern revestidas de soluc;oes para o problema, mas como medidas paliativas, que 

buscam a coibic;ao momentanea desses ilicitos, levada muitas vezes a efeito em 

virtude de pressao sofrida pela midia ou ate mesmo por conveniencia politica. 0 

foco, muitas vezes, desta repressao, tern sido direcionado para os efeitos do 

problema e nao para as causas dele. 

0 combate a esses ilicitos, para que se possa obter resultados expressivos e 

permanentes, necessita muito mais do que uma simples operac;ao na fronteira com o 

Paraguai, na busca de sacoleiros ou mesmo uma batida na Rua 25 de Marc;o. Como 

bern disse o mestre Celso Delmanto, em: CODIGO PENAL COMENTADO 

(DELMANTO, 1998, p.573): 

0 que a lei penal deve punir, e com rigor, sao os autores de grandes 
descaminhos e nao o mero turista que, em viagens ao exterior, compra 
bens para uso pessoal ou para presentear parente ou pessoas pr6ximas 
[ ... ]. 
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Faz-se necessaria que o governo acorde para a questao e atue globalmente, 

visando atacar o problema do contrabando e descaminho por diversas vias, dando 

prioridade nacional a esses ilicitos que, cada vez mais, fazem parte do cardapio de 

crimes de organiza9oes criminosas nacionais e internacionais. Para saber disso, nao 

precisa ser urn profunda conhecedor de seguranya publica e, muito menos, de 

economia. 

Marcia Dometila Lima de Carvalho, em: CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p.25): 

[ ... ] basta que se verifiquem os portos e aeroportos, que sao a porta de 
entrada de grande parte dos produtos ilicitos e que nao recebem especial 
atencao das autoridades. Certos tipos de contrabando e descaminho, 
principalmente aqueles realizados por meio de avioes e containeres, etc., 
merecem atencao e apena«;;:ao diversa daquela dispensada aos simples 
descaminhos realizados individual e esporadicamente por turistas e 
amadores. 

Nao sao diferentes, os inumeros locais de comercio de produtos ilicitos 

espalhados pelo pais, que ate parecem que estao devidamente legalizados, pois nao 

sofrem nenhuma interven9ao do poder publico, transformando-se em verdadeiros 

shoppings da ilegalidade. 

Outro ponto preponderante, no qual o Estado deve interferir, para que possa 

almejar resultados na diminui9ao desses crimes, traduz-se na alta carga tributaria 

existente no Brasil. lsso porque e inconcebivel pensar que os produtos de origem 

ilicita, que chegam a custar cinqOenta por cento a menos do que os mesmos 

produtos oferecidos pela industria nacional, vao deixar de ser consumidos pela 

grande maioria da populayao brasileira. 

Esta responsabilidade e totalmente do Estado, que onera toda a produyao 

nacional, com urn derramamento excessivo de tributos, que inevitavelmente sao 

repassados pela industria ao consumidor, o qual nao ve alternativa a nao ser 

consumir o produto de origem ilicita, por urn menor preyo, continuando a alimentar a 

cadeia desses crimes. 

0 Setimo Batalhao de Policia Militar da Regiao Noroeste do Estado do 

Parana, por amostragem e/ou tendo informa9ao sabre descaminho e contrabando, 

faz abordagem do suspeito e, caracterizado o crime, conduz o veiculo eo condutor a 
sede da Delegacia da Policia Federal em Guaira, para os procedimentos 

necessarios, mesmo nao sendo atividade-fim da Policia Militar do Estado do Parana. 
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Essas a9oes deveriam ser desenvolvidas de forma conjunta com as for9as Federal 

ou Estadual. Atualmente, o 7° BPM nao apresenta seu efetivo disposto 

operacionalmente da forma que propicie uma atuayao eficaz e eficiente contra tal 

crime. Dentre os fatores end6genos, ainda se pode citar que os destacamentos 

policiais-militares da area nao proporcionam estruturas operacionais adequadas, vez 

que a realidade do policiamento das pequenas fra96es de tropa do interior do 

Parana sao relevadas a urn segundo plano, em detrimento das grandes cidades: em 

Perobal, lvate, Xambre e Esperanya Nova, as sedes nao sao pr6prias, mas cedidas 

pelas Prefeituras Municipais. Perola, Altonia e Alto Piquiri usam antigas estruturas da 

receita estadual e em boas condi96es. Em Alto Paraiso, Brasilandia do Sui, Cafezal 

do Sui, Francisco Alves, lcaraima e Sao Jorge do Patrocinio os destacamentos 

policiais estao instalados junto as Delegacias de Policia ou no patio destas. lpora e a 

(mica cidade em que a Policia Militar possui sua sede propria. 

Mostrada a ineficiencia do governo frente ao crime de contrabando e 

descaminho, no capitulo final mostrar-se-a a necessidade de mudanyas no combate 

a esses crimes, inclusive sera mostrado estrategicamente o que se deve fazer para 

com bater tais ilicitos. 



CAPiTULO 7 

NECESSIDADE DE MUDANCAS NO COMBATE DESSES CRIMES 

Figura 11 - Foto llustrativa do Contrabando em Onibus. 

Fonte: PDCA Consultoria. 
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Em situayoes dificeis, quem analisa o 

problema e cria as melhores estrategias esta 

sempre urn passo a frente da concorrencia. 

Urn planejamento adequado e a garantia de 

bons resultados! 

Mortean 
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CAPITULO 7 

7 NECESSIDADE DE MUDANCAS NO COMBATE A ESSES CRIMES 

Enquanto as autoridades nao mudarem a forma de repressao a esses 

crimes, vindo a atuar em pontos nevn31gicos do problema, o trabalho sera em vao, 

pois as medidas ora aplicadas nao estao causando reduc;ao do problema, nem 

tampouco, atingindo os poderosos que estao por tras da cadeia de comando desses 

crimes. 0 que se precisa buscar sao formas alternativas, que complementem as ja 

existentes, nao se tolhendo apenas uma linha de frente, mas ac;oes que ataquem o 

problema de maneira global, pois o que se ve sao medidas extraordinarias aplicadas 

nos efeitos causados por esses crimes, esquecendo-se de que, por tras deles, estao 

diversas causas, que constroem toda a rede criminosa. 

7.1 CAMINHOS PARA REDUCAO E CONTROLE DESSES ILiCITOS 

Resultados positivos s6 serao alcanc;ados quando as ac;oes acontecerem de 

forma integrada, coordenada e sinergica nos varios campos em que o Estado tern 

atuayao. lsso se traduz em uma sintonia e perfeito entendimento entre as tres 

esferas de poder, quais sejam: Executivo, Legislativo e Judiciario. Para que se possa 

melhor entender como isso pode acontecer no plano pratico, basta apontar para 

alguns dos motivos que levam a aumentar os indices desses tipos de crime, como a 

alta carga tributaria, a falta de emprego e a deficiencia na fiscalizayao. 

Samuel Monteiro em: DOS CRIMES FAZENDARIOS (MONTEIRO, 1998, 

p.399), relata que a doutrina tern tratado do tema, citando como devem ser 

enfrentados estes ilicitos, apontando as diversas falhas na politica de combate 

engendrada pelo Estado, que muitas vezes tern se eximido de sua responsabilidade 

e transferido o onus para aqueles que atuam na ponta do problema ou, quando nao, 

para o proprio cidadao. "Faz-se necessaria que a repressao seja aplicada 

indistintamente a todos os que cometem esses crimes, sejam eles poderosos ou 

detentores de grandes influencias junto ao poder publico, nao devendo recair apenas 

naquele hipossuficiente, maioria dos alvos combatidos pelo Estado", 
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T odavia, a resoluyao do problema nao se restringe apenas a essas medidas 

apontadas no trabalho, mas a inumeras modalidades de repressao que podem ser 

levadas a efeito pelo Estado, a fim de que se possa avanc;ar sobre a escalada 

desses crimes. 0 que se pretende e apontar algumas alternativas que possam 

alterar este quadro de inteira desvantagem para o governo que, da forma como vern 

agindo, nao consegue intimidar aqueles que diariamente afrontam as autoridades 

brasileiras e causam prejulzo das mais diversas ordens, ao Estado e a toda a 

sociedade. 

7 .1.1 DIMINUICAO DA CARGA TRIBUTARIA 

Nao ha como se falar em combate austero aos crimes de contrabando e 

descaminho, sem levantar a questao da alta carga tributaria que permeia os 

produtos fabricados no pals. Principalmente daqueles concorrentes diretos dos 

produtos que adentram ao territ6rio pela via da ilegalidade, sem o devido 

recolhimento dos tributos, tendo como principal origem palses asiaticos, que tern a 

China como expoente. 

Somente com a reduc;ao de impostos e conseqOente diminuiyao nos prec;os 

dos produtos nacionais e que havera condic;oes de concorrencia com os de origem 

ilicita, os quais certamente nao conseguirao competir, em virtude da baixa qualidade 

e inexistencia de garantia. 0 que o governo precisa considerar, e que o aparente 

deficit, que poderia ser gerado pela queda no valor dos tributos, se revertera em 

aumento na arrecadayao, em virtude do maior volume de comercializac;ao dos 

produtos nacionais. 

0 patamar da carga tributaria brasileira e tao elevado, que iguala ou 

ultrapassa palses que detem uma economia forte e bern mais estavel. Prova disso 

foi urn estudo realizado pelo lnstituto Brasileiro de Planejamento, no ano de 2002, 

que coloca o Brasil com urn indice de 36,45%, comparado aos 31% do Canada, 29% 

dos Estados Unidos e 21% do Japao, segundo o proprio lnstituto. 

Como se ve, essa poHtica tributaria do governo brasileiro compromete 

sobremaneira a industria nacional, aquecendo a proliferayao dos produtos piratas 

que chegam ao nosso pals, via contrabando e descaminho, e nao encontram 

nenhum obstaculo para chegar as maos do consumidor. Muitas vezes, em razao da 
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dificuldade financeira, aquele que necessita realizar a compra nao tern outra 

alternativa, a nao ser a de adquirir mercadorias de origem ilicita, deixando de 

comprar o produto nacional, atrelado a uma pesada carga de impostos. 

0 sucesso no combate ao contrabando e descaminho tern uma liga~o 

direta com a diminui~o da carga tributaria por parte do governo, pois de nada 

adianta intensificar as diversas formas de fiscaliza~o que estao atreladas aos 

efeitos desses crimes, se nao lam;ar mao de urn remedio para atuar na causa deste 

problema. Marcia Dometila Lima de Carvalho em: CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (FERRI apud CARVALHO, 1983, p.56): "[ ... ] o contrabando, embora 

resistindo, por seculos, as penas mais ferozes, como o corte da mao, a morte, o 

fuzilamento dos guardas aduaneiros coniventes, decrescia proporcionalmente ao 

abrandamento das tarifas alfandegarias". 

No Brasil verifica-se que essa medida de diminui<;ao da carga tributaria para 

poder fazer frente a esses ilicitos, raramente tern sido utilizado pelo governo. Ao 

contrario, o que se observa e que, para resolver o problema de uma rna 

administra<;ao, marcada por excessos de gastos e falta de controle, o Estado se vale 

da prerrogativa de criar tributos, nao se preocupando com os resultados e prejuizos 

causados a sociedade. 

0 professor lves Gandra da Silva Martins, em: 0 DIREITO TRIBUTARIO E 

REFORMA DO SISTEMA (MARTINS, 2003, p.42), sobre estas medidas 

desenfreadas do governo em rela<;ao ao lan<;amento de tributos, bern como os 

estragos que causa a industria nacional, e a responsabilidade que tern nesta 

questao, "E que, no Brasil, a necessidade de receita leva o Estado a passar por cima 

do direito dos contribuintes ou reduzir seu direito de defesa, muitas vezes 

inviabilizando a propria continuidade das empresas". 

0 que se espera de urn governo e que ele cumpra com suas 

responsabilidades para com a sociedade e, nesse caso, uma das medidas para urn 

melhor controle da incidemcia dos crimes de contrabando e descaminho depende 

exclusivamente do Estado. lsso passa por urn controle de seus gastos e uma 

reforma na carga a tributaria, a tim de dar mais competitividade e folego a industria 

brasileira. 

Somente dessa forma e que se tratara o problema com a devida importancia, 

pois, atraves da diminui<;ao da carga tributaria, as empresas conseguirao competir 

com os produtos ilegais, diminuindo as falemcias e aumentando a gera<;ao de 
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empregos, os quais poderao ser ofertados aqueles que vivem dessas atividades 

ilegais, atuando no mercado informal. Enquanto essa mudan~ na forma de combate 

a esses crimes nao forem implementadas, de forma global e estrategica, pouco se 

conseguira avan~r nessa luta. 

7.1.2 CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO PARA 0 PROBLEMA 

Todas as medidas ate agora apresentadas de nada valerao, se nao houver, 

por parte do Estado, urn trabalho de conscientizayao da populayao, para alerta-la 

sobre as conseqOencias nefastas geradas pelo contrabando e descaminho. 

Tais campanhas tern o objetivo de esclarecer que os produtos de origem 

ilicita que adentram o pais e sao adquiridos por cada cidadao, sao inseridos no 

mercado atraves de organizac;oes criminosas e tern ligayao direta com o aumento da 

violencia, com o desemprego e a falta de investimentos sociais pelo governo, em 

razao da perda de arrecadac;ao. 

Enquanto o governo nao der importancia para esta modalidade fundamental 

de combate ao contrabando e descaminho, continuara a padecer na luta contra 

esses ilicitos. A participac;ao da populayao neste processo e vital, pois ela esta na 

outra ponta do problema, alimentando toda a cadeia criminosa com o consumo dos 

produtos oferecidos, sendo o grande potencializador dessas naturezas criminosas. 

Marcia Dometila Lima de Carvalho em: CRIMES DE CONTRABANDO E 

DESCAMINHO (CARVALHO, 1983, p.55), relata como a falta de esclarecimento do 

cidadao impede o seu real entendimento do problema: 

Talvez porque os ilicitos se tenham originado na revolta do povo contra os 
privilegios reais, nao se formou, ate hoje, na consciencia coletiva da maioria 
das na~oes, a ideia de que, em urn Estado de Direito, o contrabando e 
descaminho sao crimes ignominiosos. E, sem duvida, a falta de 
esclarecimento acerca do exato significado dos fatos que impede a opiniao 
publica de encara-los com a reprovabilidade devida. 

Destarte, o envolvimento da populac;ao, no combate ao contrabando e 

descaminho, e de fundamental importancia, visto que e ela que vai desestimular a 

oferta desses produtos ilicitos no mercado, posto que, ao ter o conhecimento do mal 

que eles causam a toda sociedade, de forma direta ou indireta, podera ser uma 
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aliada das autoridades no seu combate. Essa participac;Bo podera se dar atraves da 

rejeiyao do produto, ou por meio de denuncia aos 6rgaos fiscalizadores dos locais ou 

das pessoas que estao comercializando tais mercadorias. 

Enfim, o que se espera e urn comprometimento de toda a sociedade no 

processo de controle desses crimes, que tern causado tanto mal a sociedade, pois 

somente desta forma se podera lograr exito contra as organizayoes criminosas, que 

a cada dia ganham mais forya nessa batalha. A inercia diante do problema, tanto por 

parte do Estado, como da sociedade, s6 causara prejuizos a todas as pessoas de 

berne certamente favorecera os criminosos. 

7.1.3 REESTRUTURACAO NAS AC0ES DE REPRESSAO DE FORMA 

ESTRA TEGICA, COM A EXPERIENCIA DO 7° BPM. 

Evidente que as formas de fiscalizayao, hoje empregadas na repressao 

contra os crimes de contrabando e descaminho, estao Ionge de ser as mais 

adequadas, prova disso e o aumento do poderio das organizayoes criminosas que 

atuam nas areas do trafico internacional de drogas e armamentos, bern como com a 

pirataria. A desvantagem dos 6rgaos estatais pode ser medida pelos indices 

crescentes da violencia e pela proliferac;ao do comercio ilegal de mercadorias 

importadas. 

0 sistema de repressao a esses ilicitos, aplicados atualmente pelos 6rgaos 

de fiscalizayao, por forya da falta de pessoal, equipamentos, estrutura adequada e 

estrategia, nao tern conseguido frear a escalada desses crimes. 0 que se ve 

claramente e a necessidade de mudanya na maneira de combater esses crimes, 

atraves de novas formas de fiscalizac;ao, nao se restringindo apenas a batidas 

esporadicas e fiscalizayao por amostragem em pontos pre-determinados, mas 

aplicando uma fiscalizayao sistematica, coordenada, sinergica e continua, em pontos 

criticos previamente levantados pelos setores de inteligencia. 

A entrada dos produtos contrabandeados no Brasil, como drogas e armas, e 

tambem de mercadorias descaminhadas, brinquedos, pirataria, componentes 

eletronicos, remedios e sapatos, nao estao afetos exclusivamente a fronteira, nem 

reluz a chusma que teima em proliferar-se em Foz do lguayu, ao aeroporto de 
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Cumbica, nem tampouco ao Porto de Santos, os quais, diga-se de passagem, ja 

foram mais utilizados para esses crimes. 

0 que se verifica e que, pela grande extensao das fronteiras, aliada ao 

refon;o da fiscaliza~o nesses locais, que ja e campo fertil da criminalidade, vern 

ocorrendo uma migra~o dos pontos de entrada desses produtos dentro do pais, 

como a nova aduana em Foz do lguayu, que comeyou a fiscalizar os turistas e 

sacoleiros em 100%, fazendo com que o crime grassasse para a cidade de Guaira, e 

regiao noroeste, area de abrangencia do 7° BPM, aumentando sobremaneira os 

indices de ocorrencias e, consequentemente, as autuayoes em flagrante delito, pela 

Policia Federal, Civil e Militar. 

Mas, infelizmente, por falta de condiyoes dos 6rgaos responsaveis e 

descaso do governo, tais locais nao sofrem qualquer tipo de intervenyao estatal, e 

aqui se refere as fronteiras secas, aquelas que sao cortadas por rios e lagos, aos 

portos e aeroportos. 

Urn primeiro ponto a ser estabelecido, segundo a jornalista Denise Paro, em 

sua materia "NOVA ADUANA VAl MUDAR A VIDA DE 220 MIL SACOLEIROS EM 

FOZ " (Gazeta do Povo, 30 de outubro de 2006, p. 25), como mudanya nas ayoes de 

fiscaliza~o e a utilizayao da tecnologia no serviyo de repressao, atraves de 

equipamentos de informatica avanyados, sistemas de banco de dados interligados, 

aparelhos de raios-X (scanners), veiculos e reestruturayao dos locais de 

fiscaliza~o. 

Urn exemplo, segundo a jornalista, esta na aduana de Foz do lguayu. "A 

inaugurayao da nova aduana vai permitir que a legislayao seja integralmente 

cumprida. A vistoria e fiscaliza~o de todo o fluxo de veiculos e pedestres na antiga 

alfandega era impraticavel, devido as condiyoes precarias das instalayoes". 

Esse inicio da mudanya, apresentada com a nova aduana, ja e urn passo 

muito importante na busca de melhores resultados, mas nao se pode esquecer dos 

inumeros pontos ao Iongo das fronteiras, que estao sem qualquer tipo de 

fiscaliza~o, seja na faixa terrestre, pelos mares, rios e lagos ou por meio do espayo 

aereo. 

Como o Brasil apresenta dimensoes continentais, e impossivel dar cobertura 

a esse imenso territ6rio, com os atuais recursos humanos existentes, que nao 

conseguem sequer cobrir adequadamente os locais onde ja existe estrutura de 

fiscalizayao. 
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Como soluc;ao para este grande problema de falta de pessoal, por que 

passam os 6rgaos que tern a responsabilidade de coibir o contrabando e 

descaminho ao Iongo das fronteiras, esta a aplicayao das forc;as armadas atraves do 

Exercito, Marinha e Aeronautica. Nao se tern a pretensao de apresentar nenhum 

descabimento legal ou uma proposta leviana, mas uma maneira viavel de fazer 

frente a estes delitos, possibilitando uma efetiva fiscalizayao em todo o territ6rio 

brasileiro. 0 art. 142, da Constituiyao Federal de 1988, aponta a legalidade dessa 

aplicayao, uma vez que o contrabando e descaminho sao crimes que afetam a 

seguranc;a nacional, justificando a aplicayao das organizac;oes militares. 

As Forc;:as Armadas, constituidas pela Marinha, pelo Exercito e pela 
Aeronautica, sao instituic;:oes permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 
da Republica, e destinam-se a defesa da Patria, a garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (CF, 
1988, Art. 142) 

Atraves do Exercito, diversos pontos das fronteiras secas, por onde circulam 

livremente criminosos que praticam essa modalidade de crime, poderiam ser 

cobertos com o seu efetivo ora de forma isolada, ora em apoio aos agentes que tern 

a func;ao legal de fiscalizar. Quanto aos mares, rios e lagos, a aplicac;ao da Marinha 

seria de fundamental importancia, coibindo a livre circulac;ao de embarcac;oes 

carregadas de produtos ilicitos, que aportam constantemente em portos 

clandestinos, nao se restringindo este tipo de fiscalizayao aos principais portos do 

Brasil, os quais tambem poderiam receber reforc;o da Marinha, para a ampliayao de 

fiscalizac;ao das cargas que chegam atraves dos navios. Por fim, a Aeronautica se 

incumbiria de toda a zona aerea, que a cada dia se ve infestada de voos 

clandestinos, meio muito utilizado pelas organizac;oes criminosas, devido a pifia 

fiscalizayao existente, bern como daria auxilio aos agentes na fiscalizac;ao dos 

aeroportos. 

Diante do observado e sabendo das atribuic;oes das forc;as federais, 

conforme preve a Carta Magna, somente elas poderao exercer o policiamento 

ostensivo e preventivo nos mares, rios e lagos. Precisamos de vontade politica dos 

Governos Estadual e Federal, objetivando convenio de cooperac;ao mutua em 

combate aos crimes de contrabando e descaminho, na regiao noroeste do Parana, 

onde a Policia Civil, Policia Militar, Receita Federal e Receita Estadual, juntamente 
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com as Foryas Federais, atuariam de forma estrategica e integrada, em combinayao 

sinergica, sob uma (mica coordenayao. 

Ayoes como estas, de forma integrada, impedirao o envolvimento do agente 

de fiscalizayao, o marinheiro, o soldado seja ele do Exercito, da Policia Militar ou da 

Aeronautica, e o lnvestigador da Policia Civil, com organizayoes criminosas ou, 

mesmo, com pequenos muambeiros. 

Nesta regiao temos a cidade de Umuarama, conhecida como Capital da 

Amizade, que fica 90 km distante do rio Parana e 120 km da cidade de Guaira, que 

conta com a Delegacia de Policia Federal, responsavel por atuar nos tipos de delitos 

de contrabando e descaminho, mas que nao consegue cobrir toda a extensao 

territorial de sua area, pois falta pessoal, meios de transporte e demais objetos para 

se fazer uma policia mais dinamica. A cidade de Umuarama, de acordo com o IBGE, 

possui uma populayao de 96.054 habitantes, conta com duas Universidades, uma 

Faculdade, chegando a uma populayao flutuante de 110.000 habitantes. Tambem ja 

possui a Justiya Federal, necessitando da instalayao da Delegacia da Policia 

Federal que, de forma sinergica, atuaria com as demais foryas e com a Receita 

Estadual e Federal. 

As intenyoes do SENASP (Secretaria Nacional de Seguranya Publica), 

conforme Plano de Ayao (Combate a Pirataria), Planejamento Estrategico para o 

Bienio 2005-2006, disponiveis no site www.mLqov.br/senasp, oferece informayoes aos 

6rgaos de inteligencia, planejamento e instruyao das instituiyoes de seguranya 

publica envolvidas. 

Observa-se, na figura 5, que as margens do rio Parana, desde o Lago de 

ltaipu ate Represa de Primavera, ja na divisa dos Estados de Sao Paulo e Mato 

Grosso do Sui, totalizam 245 km, coincidindo com a hidrovia Tiete-Parana. E urn 

canal de navegayao que liga a cidade Saito de Guayra, no Paraguai, ate a regiao 

metropolitana de Sao Paulo, atraves das varias eclusas. No rio Paranapanema e 

possivel a navegayao de embarcayoes com mais de 20 toneladas, que deixam o 

porto de Guayra com diversas mercadorias, embutindo-se ai descaminhos, 

contrabandos, drogas, armas e trafico de animais silvestres. 



MAPA DA AR ·ADA 211 CIA - 7> BPM 

Figura 12 - Mapa do Rio Parana de Guafra ate Porto Camargo -Area da 2• Cia PM/7°8PM 

Fonte: PDCA Consultoria 
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Sabe-se que esta area e propicia a pratica do descaminho e contrabando, 

visto que as estruturas da Policia Federal e seu efetivo estao aquem do necessaria, 

bern como inexistem postos fixos e volantes da Policia Rodoviaria Federal. 

Verificam-se ainda as deficiencias de efetivo por parte da Marinha e Exercito. 

Tambem nao ha efetivo da Aeronautica na regiao em epigrafe, situa~o que 

favorece a a~o criminosa na regiao. 

Nao se poderia deixar isentas as Policias Militar e Civil que estao em 

situayaes identicas as das foryas federais. Corroborando com estas afirmativas, a 

Receita Federal e Estadual operam com deficiencia de pessoal e estrutura. Para 
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deixar claro e de forma concisa, ha que observar a figura abaixo, que destaca os 

locais por onde fluem o contrabando e o descaminho, o trafico de armas e drogas e 

a pirataria. Para apresentar condizente estrategica final, com otimismo e vontade 

politica, ha que se combater a a98o criminosa na regiao noroeste do Estado do 

Parana, sob a jurisdi98o do Setimo Batalhao de Policia Militar e, conseqOentemente, 

na area dos Batalhoes de Paranavai e Toledo. 

Face ao arrazoado, ve-se da necessidade da implanta98o e implementa98o 

de pelo menos cinco bases operacionais: Guaira, Altonia, Alto Paraiso, Porto Rico e 

Terra Rica, seguindo os hist6ricos destes municipios com ocorrencias de transporte, 

armazenamento e distribui98o de mercadorias ilicitas, descaminhadas e 

contrabandeadas. A experiencia ensina que estes postos nao podem estar distante 

mais de 50 Km urn do outro e que embarcayoes, viaturas, material logistico, 

equipamentos de comunica9ao e suporte tecnico deverao ser individuais a cada 

posto. Nao se veem estes postos como temporaries. Deverao ser permanentes, com 

o revezamento das instituiyaes, ou em sinergia, mas sempre ativos e eficazes. Foto 

13. 

Foto 13 - toto imagem satelite da area de fronteira do Parana com Paraguai, Mato Grosso do Sui e 

Sao Paulo. 

Fonte: PDCA Consultoria 
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Considerando o arrazoado acima demonstrado, verifica-se que na reg1ao 

noroeste do Parana esta situada a sede do 7° Batalhao de Policia Militar, que fica 

entre os rios Ivai, Piquiri e Parana, e tambem o 8° BPM (Paranavai) e 19° BPM 

(Toledo), ha que se pensar em urn campo de pouso para helic6pteros, e, se possivel 

avioes de pequeno porte, para que as forc;as de repressao (Marinha, Aeronautica, 

Exercito, Policia Militar, Policia Civil, Guarda Municipal, Policia Federal, Receita 

Federal, Receita Estadual, Policia Rodoviaria Federal), de forma sinergica e 

estrategica, possam de forma eficaz, fazer frente ao crime organizado. 
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CAPiTUL08 

CONCLUSAO 

Os males gerados pelo cometimento dos crimes de contrabando e 

descaminho vern atravessando seculos, pois teve seu inicio Ia na colonizac;ao do 

Brasil, com os carregamentos clandestinos de pau-brasil e ouro. Ja naquela epoca 

pouca importancia foi dada pelo Estado ao problema e, para demonstrar que estava 

fazendo alguma coisa, vinha a promulgar leis que s6 davam resultados no plano 

te6rico, pois na parte de repressao nenhum investimento era realizado. Hoje isso 

nao e diferente, pois a atual norma penal brasileira traz a qualificac;ao desses tipos 

penais, prevendo a cada urn a devida sanc;ao, mas carecendo ainda de ac;oes de 

fato. 

As conseqOencias resultantes destes ilicitos cada vez mais vern interferindo 

na vida de cada cidadao brasileiro, materializando-se por ac;oes criminosas 

desenvolvidas no dia-a-dia das cidades. Atualmente se verifica que o crescimento 

desses delitos tern causado resultados desastrosos para a sociedade, que fica a 
merce da ayao das organizac;oes criminosas que atuam nesta seara, nao tendo 

muitas vezes como se defender de suas investidas. 

A populac;ao em geral e a mais afetada nesse processo, pois quando se fala 

nos prejuizos causados pelo crime de descaminho ao Estado, por meio da perda de 

arrecadayao de impastos, inevitavelmente ela sofrera o reflexo deste processo em 

razao do nao recebimento dos investimentos sociais do governo. Ainda, bern piores 

sao os efeitos gerados pela concorrencia desleal, que causa a morte prematura de 

milhares de empresas, diminuindo sensivelmente os postos de trabalho. Por outro 

lado, quando se fala em distribuic;ao de drogas, armas e remedios, objetos do 

contrabando, esse cidadao volta a ser o destinatario principal, sendo o alvo principal 

da violencia, proporcionada pelas disputas entre facy6es criminosas ou entre estas e 

a policia. 

0 Estado, por sua vez, nao tern conseguido fazer frente a escalada desses 

crimes, encontrando uma serie de dificuldades para exercer uma repressao efetiva. 

Esses problemas vao desde a condiyao geografica do pais, com uma imensa faixa 

fronteiriya, passando pela falta de meios materiais e humanos dos 6rgaos 
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responsaveis pela fiscalizac;ao, a corrup<;ao dos agentes que tern o dever legal de 

combater esses ilicitos, corroborado, ao fim, por ac;oes equivocadas por parte do 

governo, que nao tern conseguido atingir o foco do problema. 

Somente com a conjugac;ao de esforc;os de todos os niveis da sociedade, 

principalmente com vontade politica do governo, e que se avanc;ara de forma eficaz 

sobre esses crimes. As medidas devem ser tomadas com seriedade pelo governo, 

que tern a principal missao dentro desse processo, que e de alterac;ao do atual 

sistema de repressao aplicado a essas questoes. 

Assim sendo, nao havera possibilidade de enfrentar a questao sem ocorrer 

antecipadamente uma diminuic;ao na carga de impastos, que oneram por demais o 

produto nacional, seguido de uma reestruturac;ao dos 6rgaos de fiscalizac;ao que 

estao literalmente sucateados, tanto no aspecto material quanto humano. 

Como e de curial sebenc;a que os recursos sao parcos e as demandas 

sociais sao muitas, ve-se que o presente trabalho, que propoe a intera<;ao sinergica 

das estruturas e esforc;os dos agentes e 6rgaos de seguranc;a, e o caminho 

inexoravel a trilhar se quisermos, de fato combater os ilicitos de contrabando e 

descaminho, que repercutem silenciosamente, afetando a produc;ao e o 

desenvolvimento do pais, alem de subsidiar financeiramente e materialmente outros 

ilicitos que, tais como o narcotrafico, desafia a sociedade brasileira e aqueles que 

dedicam suas vidas ao combate do ilicito e a defesa da sociedade. 

Cabe ao Estado a tarefa de acordar a popula<;ao para o problema, atraves 

de campanhas educativas, alertando-a de todos os males causados pelo 

contrabando e descaminho, antes que nao se consiga mais encontrar caminhos para 

o controle desses ilicitos. 

E, por fim, o presente trabalho apresenta informa<;Qes que deveriam 

realmente ser estudadas e avaliadas pelos Governos Federal e Estadual, para que 

ambos, em forma de convenio, pudessem desenvolver propostas, que viriam, de 

forma mais eficaz, combater e prevenir os ilicitos de contrabando e descaminho. 
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