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RESUMO 

 
Este trabalho se propõe ao estudo do contrabando e descaminho de cigarro no Brasil. 
No decorrer desta análise serão apresentados os conceitos, evolução histórica, o 
processo de fabricação, comércio e distribuição de cigarro, o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal sobre os crimes de contrabando e descaminho de cigarro. 
Serão enfocadas quais as diferenças entre os dois tipos penais, sobre a importação 
clandestina de cigarro brasileiro anteriormente exportado e em relação a entrada ilegal 
de cigarro estrangeiro no Brasil. O contrabando consiste na entrada ou saída do País 
de mercadorias relativa ou absolutamente proibidas; já o descaminho diz respeito à 
fraude utilizada pelo agente para evitar o pagamento de impostos relativos à 
importação, exportação ou consumo de mercadorias permitidas. De acordo com o 
Supremo Tribunal Federal a entrada ilegal de cigarro destinado à exportação, 
caracteriza-se como crime de contrabando. A metodologia utilizada neste trabalho é a 
pesquisa bibliográfica, através de livros e sítios eletrônicos. Assim, o presente estudo 
abordará os aspectos legais dos delitos de contrabando e descaminho, assim como 
suas consequências sociais.  
 

Palavras-chaves: Cigarro. Importação. Contrabando. Descaminho.  

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A palavra contrabando vem do latim contra e bandum ou bannum. O 

contrabando e descaminho, apesar de ser considerado crime desde o Brasil Império, 

ainda provoca discussões na área jurídica. Sendo largamente divulgado pela imprensa, 
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estes crimes causam dano ao erário, pois o Estado deixa de arrecadar bilhões de 

impostos por ano relativos à importação e exportação. 

É necessário fazer uma diferenciação entre contrabando e descaminho. O crime 

de contrabando consiste na entrada ou saída do País de mercadorias proibidas, já o 

descaminho diz respeito à fraude utilizada pelo agente para evitar o pagamento de 

impostos relativos à importação, exportação ou consumo de mercadorias permitidas.  

Para o Supremo Tribunal Federal o crime de descaminho se caracteriza com a 

simples entrada no território brasileiro com mercadoria estrangeira sem o pagamento 

de imposto, sendo desnecessário o emprego de fraude para iludir autoridade 

competente. Para uma parte da doutrina, para existir o crime de descaminho não basta 

a omissão no recolhimento do imposto, sendo necessário o emprego de fraude para 

enganar, iludir autoridade alfandegária. Caso contrário, entende-se que há ilícito fiscal 

e não penal.  

Em relação ao cigarro, entrada ilegal de cigarro estrangeiro há três posições. A 

primeira corrente entende que configura o crime de descaminho, por não ser 

mercadoria proibida. A segunda posição sustenta que ocorre delito de contrabando, 

pois os cigarros estrangeiros devem receber o mesmo tratamento dos nacionais para 

exportação. Ainda há uma terceira corrente que entende que haverá contrabando se a 

comercialização do cigarro for proibida no Brasil pela ANVISA.  

O Supremo Tribunal Federal entende que a entrada ilegal de cigarro destinado à 

exportação, caracteriza-se como crime de contrabando, sendo que não cabe a 

aplicação do princípio da insignificância. 

O objetivo da presente pesquisa é diferenciar os tipos penais de contrabando e 

de descaminho. Além de analisar se a importação ilegal de cigarro consiste em 

contrabando ou descaminho, de acordo com a jurisprudência e doutrina. Este estudo 

possui relevante importância jurídica, devido ao impacto social e econômico destes 

crimes. O método adotado no estudo é a pesquisa bibliográfica. Serão abordados a 

trajetória histórica e cultural do cigarro, processo de fabricação, legislação e 

jurisprudência acerca dos crimes de contrabando e descaminho. 
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2 FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DO CIGARRO 

 
A origem do tabaco é de longa data. Cerca de 8000 a.C. os índios nas Américas 

já cultivavam e faziam uso do tabaco, embora não diariamente. Em 1492, ao chegar às 

Américas Cristóvão Colombo recebeu de presente dos índios folhas secas de tabaco. 

Na Europa o tabaco passou a ser cultivado e tornou-se popular, pois acreditavam que o 

tabaco curava inúmeras doenças, como mau hálito e câncer. O tabaco tornou-se uma 

moeda valiosa e até ajudou a financiar a Guerra Revolucionária Americana no ano 

1776. Após 1600 começaram a serem percebidos os malefícios do cigarro. Mas 

somente em 1826 os cientistas concluíram que a nicotina trata-se de um veneno para a 

saúde. Até o ano de 1880, o processo de produção do cigarro era manual e lento. A 

partir de 1881, com a invenção da máquina de produzir cigarros, a produtividade diária 

de uma fábrica nos Estados Unidos aumentou de 4 (quatro) mil cigarros ao dia para 

120 (centro e vinte) mil cigarros ao dia. Na história mundial, o cigarro tornou-se muito 

popular durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). As empresas de tabaco 

distribuíam gratuitamente o cigarro para os soldados, fazendo parte das rações dos 

mesmos. Ao retornar da guerra, além de ajudar a popularizar o consumo de cigarros, 

os soldados continuaram com o hábito de fumar. (REIS, 2012).  

 
Depois de ter expulsado os holandeses em 1654, as primeiras 
legislações regulamentadoras foram criadas para organizar a produção, 
e em 1674, Portugal criou a Junta de Administração do Tabaco, que 
estabelecia regras referentes ao tabaco para todas as suas colônias, e 
com isso, eles conseguiram garantir os seus lucros. 
 
Em 1° de abril de 1751, foi criada a Mesa da Inspeção do Açúcar e 
Tabaco, para regular o comércio a partir do controle das cargas 
transportadas devido às vastas extensões do território e à diversidade de 
áreas produtivas. A Mesa da Inspeção do Açúcar e Tabaco foi um órgão 
que vigorou até depois da Independência do Brasil. (COELHO, 2015, p. 
03). 

 
 

No Brasil, o alvará de 05 de janeiro de 1785 proibia a produção de manufaturas e 

indústrias. Porém, este alvará foi revogado por Dom João através do alvará de 1º de 
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abril de 1808, que passou a permitir a instalação de fábricas no Brasil, que pôs fim ao 

monopólio comercial de Portugal no Brasil. A partir de então foram criadas fábricas 

caseiras de charuto e rapé.  

 
O primeiro processo de fabricação rudimentar do fumo se limitava ao rolo 
de fumo. Originado da França, o “Raper Le Tabac” deu origem ao termo 
rapé no Brasil. Com o costume do rapé introduzido na sociedade 
brasileira, algumas fábricas de rapé surgiram, inicialmente, em 1817 no 
Rio e posteriormente na Bahia. Fábricas caseiras de charuto também 
foram criadas, a partir de 1808, como concorrência ao rapé, 
concentradas principalmente na Bahia. Uma das principais empresas 
com atuação neste segmento era a Suerdieck, fundada em 1892, cujos 
produtos eram inicialmente voltados para a exportação. (REIS, 2012, p. 
21). 

 
 

Somente no início do século XX o cigarro passou a ser fabricado e 

comercializado no Brasil. O clima e a geografia do Brasil favoreciam a plantação de 

fumo. A Souza Cruz, fundada de 1903 no Rio de Janeiro, enfrentou a concorrência com 

empresas nacionais e internacionais, mas expandiu o negócio.  

O processo de fabricação do cigarro não é simples e nem todos são iguais, pois 

algumas diferenças levam em conta a preferência dos consumidores. Antes da 

industrialização no processo de produção de cigarros, os mesmos eram montados 

manualmente pelos fumantes ou funcionários da tabacaria. No ano de 1880, cerca de 

58% dos usuários de tabaco mascavam o fumo e destes, apenas 1% era fumantes. 

Porém em 1881, após a invenção da máquina de enrolar os cigarros, a preferência dos 

usuários se inverteu. Uma máquina moderna produz em média, mais de 100 cigarros 

por segundo e elimina automaticamente qualquer cigarro com o mínimo defeito. 

(COELHO, 2015). 

Geralmente, os cigarros são compostos por uma mistura de fumos, onde o 

principal é o tabaco, açúcares, filtro e enrolado em um papel fino e inflamável feito de 

sementes de linho. Os filtros são feitos de fibras sintéticas de algodão.  

Depois que a planta do tabaco chega às fábricas, é necessário passar por um 

processo de cura da folha. A diferença no processo de secagem irá definir o sabor do 

cigarro. Após o tempo de cura, as folhas do tabaco são umedecidas, classificadas de 
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acordo com a cor e tamanho e transportadas para as fábricas de cigarro. O tabaco é 

envelhecido para melhorar o sabor e o aroma, passa por uma re-secagem completa e 

depois por uma quantidade de umidade. Em seguida, o tabaco é armazenado em 

tambores durante um a três anos. 

A fabricação do cigarro utiliza entre os ingredientes metais pesados, pesticidas e 

inseticidas. O cigarro contém mais de 4.000 substâncias tóxicas, entre as quais são 

acetona, arsênico, butano, monóxido de carbono e cianido. A fumaça do cigarro expõe 

o indivíduo a pelo menos 43 substâncias comprovadamente cancerígenas. De acordo 

com o site da Souza Cruz, a indústria de cigarros produz no mundo cerca de 5,5 

trilhões de cigarros por ano. O maior mercado é a China, que corresponde a 40% do 

volume vendido. O Brasil é o maior mercado latino-americano de cigarros, 

correspondente a 42% do total vendido na América Latina. Estima-se que no Brasil o 

mercado ilegal de cigarros responda por cerca de 29% do volume consumido. (SOUZA 

CRUZ). 

Percebe-se que o cigarro passou por diversos ciclos, desde a forma a ser 

consumido mascado para ser fumado, o processo de produção mudou de manual para 

automatizado, chegou a ser considerado benéfico para a saúde enquanto hoje é 

considerado vilão. O cigarro foi precursor até mesmo no modo como fazer propaganda, 

chegando a ser distribuído gratuitamente para os soldados da Segunda Guerra Mundial. 

Considerado como moeda valiosa em tempos remotos, ainda hoje continua 

movimentando grandes valores econômicos, que poderiam ser maiores se não fosse o 

prejuízo causado pelo contrabando. 

 
 
3 CRIME DE DESCAMINHO E CONTRABANDO DE CIGARRO 

 
O contrabando exige os verbos importar e exportar. A entrada e saída de 

mercadorias contrabandeadas dá-se por lugares escusos, longe das autoridades, 

excepcionalmente feito através da alfândega. A proibição pode ser absoluta ou 

relativamente proibida. A proibição é absoluta quando a mercadoria não pode de 
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nenhuma forma ser importada ou exportada, como arma de fogo e apetrechos de 

guerra. A proibição relativa trata-se de vedação temporária, como aquisição de 

alimentos de determinado país por causa de contaminação, proibição de exportar 

monumentos arqueológicos sem autorização ou proibição de importação de produtos 

estrangeiros para beneficiar a indústria nacional, como aconteceu, por exemplo, em 

1975, quando foi proibida a importação de automóveis estrangeiros, tendo vigorado por 

vários anos. A mercadoria produzida em território nacional também pode ser produto 

de contrabando quando é anteriormente exportada e cuja entrada está legalmente 

vedada.  

Não são relevantes as razões que determinaram a proibição da importação ou 

exportação da mercadoria, seja por motivo político ou econômico. O crime de 

contrabando consuma-se com a efetiva entrada ou saída da mercadoria do território 

nacional.  

Diversa é a situação do descaminho, que consiste em iludir, no todo ou em parte, 

o importo devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. Trata-se de 

mercadoria permitida sujeita ao pagamento de imposto. O descaminho consuma-se 

com a liberação da mercadoria pela alfândega. No caso de exportação quando a 

mercadoria ultrapassar a fronteira do país ou quando o produto ingressa em território 

nacional, nos limites da zona fiscal. É possível a tentativa nas duas hipóteses.  

O sujeito ativo e passivo destes crimes pode ser praticado por qualquer pessoa, 

trata-se de crime comum. É comum a formação de quadrilhas. 

A ação penal é pública incondicionada, tendo seu início com o recebimento da 

denúncia do Ministério Público Federal, já que a competência é da Justiça Federal 

porque o imposto a ser recolhido destina-se à União e geralmente ocorre em região 

alfandegária, com a fiscalização de agentes federais.  

O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, a proteção dos interesses do 

erário público, o produto nacional e a economia do país. Num plano secundário, visa 

proteger a moralidade pública, a saúde pública, à higiene. Os crimes de contrabando e 

descaminho ofendem até mesmo a salvaguarda da soberania nacional.  

O descaminho consiste em: “Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 
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ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria” (art. 334, 

do Código Penal). O descaminho diz respeito à fraude utilizada pelo agente para evitar 

o pagamento de impostos relativos à importação, exportação ou consumo de 

mercadorias, que são permitidas a entrada ou saída do país. É exemplo de 

descaminho empregar rótulos falsos que não correspondem à quantidade ou qualidade 

real da mercadoria.  

De acordo com o art. 334, CP, a pena para o crime de descaminho é de 1 (um) a 

4 (quatro) anos: 
§ 1º Incorre na mesma pena quem:  
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, 
utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 
ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu 
clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser 
produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação 
fraudulenta por parte de outrem;  

 

De acordo com entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) é 

desnecessário o emprego de fraude, de prática ardilosa para iludir autoridade 

competente. Ou seja, a simples entrada em território nacional de mercadoria sem o 

pagamento de direitos alfandegários configura o crime de descaminho.  

No entanto, no entendimento doutrinário de Capez (2014, p. 595), “não basta a 

entrada ou saída da mercadoria sem o reconhecimento do imposto devido, sendo 

necessário o emprego de algum meio, fraudulento ou não, destinado a iludir a 

autoridade alfandegária”. Caso o indivíduo não declare o excesso da cota de isenção 

sobre mercadorias adquiridas no estrangeiro, Capez (2014, p. 595) entende “haver 

mero ilícito fiscal e não o delito de descaminho, pois não houve o emprego de qualquer 

fraude tendente a enganar o fisco”. 

O delito de contrabando está tipificado no art. 334-A, do Código Penal, tem pena 

de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e consiste em “importar ou exportar mercadoria proibida.” 

Dispõe o inciso III, § 1º, do citado artigo que Incorre na mesma pena quem reinsere no 

território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 

O termo contrabando “vem de contra (oposição) e bando (edito, ordenança, 

decreto), e, em sentido amplíssimo, quer dizer todo comércio que se faz contra as leis”. 
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(HUNGRIA apud CAPEZ, 2014, p. 514).  

O contrabando trata-se de mercadorias relativa ou absolutamente proibidas pelo 

Estado. Não é necessário ter sido fabricado no exterior. Configura também o crime se a 

mercadoria foi fabricada no Brasil, destinada exclusivamente à exportação, ocorrendo a 

posterior reintrodução no país, onde a venda desta mercadoria é proibida. Outro 

exemplo de contrabando é introdução ilegal no Brasil de artefatos explosivos. 
Contrabando é, restritamente, a importação ou exportação de 
mercadorias cuja entrada no país ou saída dele, é absoluta ou 
relativamente proibida, enquanto descaminho é toda fraude empregada 
para iludir, total ou parcialmente, o pagamento de impostos de 
importação, exportação ou consumo (cobrável este, na própria aduana, 
antes do desembaraço das mercadorias importadas). (HUNGRIA apud 
CAPEZ, 2014, p. 515). 
 

O comércio ilegal de cigarros entre Paraguai e Brasil tem se intensificado nos 

últimos 20 anos, sem que mudanças significativas ocorram. De acordo com a 

Associação Brasileira de Combate à Falsificação (apud Céspedes), 85% (oitenta e 

cinco por cento) dos cigarros contrabandeados são oriundos do Paraguai. Além do 

contrabando, tem-se destacado a produção de cigarros ilegais em fábricas clandestinas 

nacionais.  
 

As vendas de cigarros ilegais apareceram no Brasil em meados dos 
anos 90, sem ser reação a nenhum aumento de impostos. As empresas 
brasileiras de tabaco vendiam cigarros para o Paraguai (acima de 10 
vezes o consumo total do Paraguai) e os contrabandistas paraguaios 
contrabandeavam os produtos para o território brasileiro. Este comércio 
criou uma rede ilícita de distribuição de cigarros no sul e sudeste do 
Brasil, aumentou a fatia de fumantes entre a população de baixa renda e 
minou a política de impostos de tabaco. (IGLESIAS, 2016, p. 01). 

 
Além de passar com mercadorias proibidas pela alfândega e de fazer uso de 

veículo automotor, as organizações criminosas utilizam outros meios para a prática 

destes delitos, como aviões particulares que pousam em pistas clandestinas e 

embarcações ao longo do mar territorial. 

Estima-se que os delitos de contrabando e descaminho causaram prejuízo de 

R$ 115 bilhões ao país no ano de 2015, sendo que 30% (trinta por cento) dos cigarros 

comercializados no Brasil em 2015 eram oriundos destes crimes, de acordo com o 
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Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO). É frequente o contrabando de 

cigarros vindos de outros países, especialmente do Paraguai. Uma prática comum é 

“reimportar” clandestinamente o cigarro brasileiro. Os cigarros produzidos no Brasil 

destinados à exportação possuem imunidade tributária, conforme art. 153, § 3º, III, CF. 

Por isso, a reintrodução no Brasil de cigarro exportado é proibida, configurando, para 

alguns, o crime de contrabando. 

O comércio ilegal de cigarros surgiu no Brasil na década de 1990. As empresas 

brasileiras de tabaco vendiam cigarros para o Paraguai, na proporção de dez vezes 

acima do consumido naquele país. Como resultado, o excedente de cigarro passou a 

ser contrabandeado para o território brasileiro e distribuído nas regiões sul e sudeste. 

Como consequência, o número de fumantes aumentou e a arrecadação de impostos 

deste produto diminuiu. Assim, no ano de 1999 ficaram proibidas as exportações de 

cigarros para a América Latina, além da imposição do imposto de exportação de 100% 

para outros destinos e outras medidas para controlar a produção de cigarros. O 

governo reduziu o imposto de cerca de 40% para 25%, deixou as alíquotas do IPI 

referente ao cigarro abaixo das taxas de inflação. Apesar da redução dos impostos, 

que visava tornar mais barato o cigarro legal e desestimular o contrabando, o comércio 

ilegal continuou alimentando o mercado, de acordo com Iglesias (2016).  

Tratando-se da entrada ilegal de cigarro estrangeiro, Baltazar Junior apud Lima 

(2015), afirma que: 1- A primeira corrente entende que configura o crime de 

descaminho, por não ser mercadoria proibida. 2- A segunda posição sustenta que 

ocorre delito de contrabando, pois os cigarros estrangeiros devem receber o mesmo 

tratamento dos nacionais para exportação. 3- Ainda há uma terceira corrente que 

entende que haverá contrabando se a comercialização do cigarro for proibida no Brasil 

pela ANVISA. 

O Supremo Tribunal Federal entende que é desnecessário o emprego de fraude, 

visando iludir autoridade competente para que se configure o crime de descaminho.  

Basta a simples entrada em território nacional de mercadoria sem o pagamento de 

impostos ou taxas.  
O contrabando caracteriza-se na importação ou exportação de mercadoria 
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proibida, no todo ou em parte. A tipificação deste tipo depende de outra norma para 

complementá-la, expondo quais mercadorias são proibidas.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) diz que a importação ilegal de cigarros 

estrangeiros caracteriza crime de contrabando: 

 
Ementa: habeas corpus. Importação fraudulenta de cigarros. 
Contrabando. 1. A importação clandestina de cigarros estrangeiros 
caracteriza crime de contrabando e não de descaminho. Precedentes. 2. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do 
princípio da insignificância ao delito de contrabando. 3. Habeas corpus 
denegado. 
(STF - HC: 120550 PR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 
Julgamento: 17/12/2013,  Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-030 
DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014) 

 

A jurisprudência tem entendido que cabe princípio da insignificância no crime de 

descaminho. No entanto, a entrada ilegal de cigarros configura crime de contrabando. 

De acordo com jurisprudência do STF, não é possível a aplicação do princípio da 

insignificância nos crimes de contrabando e descaminho de cigarros. 

 
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
CONTRABANDO OU DESCAMINHO DE CIGARROS. ALEGAÇÃO DE 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. 
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS: 
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS INADEQUAÇÃO 
DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode 
ser percebida como exame formal de subsunção de fato concreto à 
norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da 
tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das 
circunstâncias do caso, para verificação da ocorrência de lesão grave e 
penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. Impossibilidade de 
incidência, no contrabando ou descaminho de cigarros, do princípio da 
insignificância. 3. Para afastar a capitulação fixada na denúncia e seu 
aditamento, recebidos pelo Juízo de Primeiro Grau, seria imprescindível 
o reexame dos fatos e das provas dos autos, a que não se presta o 
habeas corpus. 4. Ordem denegada. 
(STF - HC: 119596 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 
Julgamento: 04/02/2014,  Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-059 
DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03-2014) 
 

Segue na mesma linha, outro entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal, HC 118359 julgado em 2013, que teve como relatora a Ministra Cármen Lúcia, 
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caracterizou a importação ilegal de cigarros estrangeiros como crime de contrabando e 

não admitindo a aplicação do princípio da insignificância. Na decisão foi fundamentado 

que “o princípio da insignificância reduz a incidência de proibição aparente da tipicidade 

legal e torna o fato atípico, apesar de lesão a bem juridicamente tutelado pela norma 

penal”. Para que ocorra a aplicação do princípio da insignificância, deve ser observado 

o valor do objeto do crime, a mínima conduta ofensiva do agente, ausência de 

periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da 

lesão jurídica. Para configurar a tipicidade é necessário analisar as circunstâncias do 

caso, a ocorrência de lesão grave a bem jurídico tutelado, não o valor material que se 

considera. Por contrariar valores-éticos jurídicos, não há possibilidade da aplicação do 

princípio da insignificância no crime de contrabando de cigarros. 

 

 

4 CONCLUSÃO 
 

A repressão ao crime de contrabando vem desde a Antiguidade, inclusive em 

relação ao tabaco. O contrabando passou a ser conceituado como a importação e 

exportação de mercadoria proibida por lei, enquanto o descaminho é caracterizado pela 

fraude para evitar o pagamento de impostos relativos à importação, exportação ou 

consumo de mercadorias, que são permitidas a entrada ou saída do país.  

O cigarro não é um produto proibido de ser comercializado no Brasil, o que 

numa análise precipitada pode ser sempre visto como crime de descaminho. Porém, a 

reintrodução de cigarro nacional destinado à exportação, assim como a importação 

ilegal de cigarros estrangeiros caracteriza-se como crime de contrabando. Deve-se 

analisar que a vedação do produto pode ser absoluta ou relativa. E no caso do cigarro 

exportado e “reimportado” ilegalmente, há uma vedação de sua comercialização no 

país, devido a isenção tributária para sair do país.  

O objetivo da pesquisa foi diferenciar os crimes de contrabando e de 

descaminho de cigarro, demonstrando a possibilidade de ocorrência do crime de 

contrabando de cigarros no território brasileiro. 
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O STF já se posicionou que a entrada ilegal de cigarros nacionais configura 

crime de contrabando. Sendo que tanto para o contrabando como o descaminho de 

cigarros não podem ser aplicados o princípio da insignificância devido dos enormes 

danos causados, como econômicos e à saúde.  

Portanto, conclui-se que a importação ilegal de cigarros produzidos no Brasil é 

contrabando porque há uma proibição do comércio no país do cigarro destinado à 

exportação. Tal prática ardilosa e sorrateira reduz a arrecadação de impostos por parte 

do Brasil, trazendo enormes prejuízos à nação.  

 

 
ABSTRACT 

 
This work is proposed to the study of contraband and cigarette smuggling in Brazil. In 
the course of this analysis will be presented the concepts, historical evolution, the 
process of manufacture, commerce and distribution of cigarettes, the position of the 
Federal Supreme Court on the crimes of smuggling and cigarette throwing. It will focus 
on the differences between the two criminal types, on the clandestine importation of 
Brazilian cigarettes previously exported and on the illegal entry of foreign cigarettes into 
Brazil. Smuggling consists of the entry or exit of the Country of goods that are relatively 
or absolutely prohibited; The misconduct already concerns the fraud used by the agent 
to avoid payment of taxes on the import, export or consumption of permitted goods. 
According to the Federal Supreme Court the illegal entry of cigarettes intended for 
export, is characterized as a crime of smuggling. The methodology used in this work is 
the bibliographical research, through books and electronic sites. Thus, the present study 
will address the legal aspects of contraband and misdemeanor offenses, as well as their 
social consequences. 
 
 
Keywords: Cigarette. Import. Smuggling. Behind. 
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