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1. RESUMO 

O presente artigo apresenta o cenário das infrações aduaneiras e a aplicabilidade da 

pena de perdimento de mercadorias diante dos ilícitos cometidos no comércio 

exterior. O objetivo é expor as formas de destinação das mercadorias apreendidas, 

evidenciando a modalidade de destruição e os benefícios da destinação ecológica 

dos resíduos para o meio ambiente, sociedade e economia em geral. Para isso, 

serão analisados e descritos através de uma abordagem qualitativa de informações 

disponíveis, alguns dos procedimentos empregados pela Receita Federal de Foz do 

Iguaçu na inutilização dos principais gêneros de mercadorias sob custódia e como 

resultado, o impacto positivo do direcionamento dos resíduos conforme parcerias e 

convênios com empresas, universidades e organizações sem fins lucrativos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A extensão das operações de comércio exterior impulsiona o nível das 

relações internacionais, prevalecendo o raciocínio de que há uma correlação entre 

nível de desenvolvimento econômico e o grau de inserção comercial ou de abertura 

econômica. Deduz-se, em particular, dessa correlação, que um maior grau de 

inserção comercial favoreceria o crescimento. (WINTERS, 2004, p.4 apud 

SARQUIS, 2011, p.17). 

 Entretanto, diante do maior volume das atividades são também intensificadas 

as medidas de fiscalização aduaneira com foco na busca de irregularidades, 

alinhamento dos setores com a legislação vigente e por um maior controle em 

relação ao que é declarado pelos envolvidos nas transações comerciais de 

importação e exportação. Tais medidas visam o aumento da presença fiscal assim 

como a ampliação de retenções e apreensões de mercadorias, o aumento na 

arrecadação de tributos e multas e a contenção de operações lesivas ao setor 

produtivo nacional. 

 O chamado perdimento constitui o ato administrativo emanado por autoridade 

competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que mediante cumprimento 

das regras tutelares do processo administrativo fiscal, transfere para União a 

propriedade de mercadorias em circunstâncias irregulares conforme disposto pela 

legislação aduaneira. (BENEDETTI, s.d.). 

 Após sua aplicação, a escolha de destinação das mercadorias apreendidas, 



entre as modalidades dispostas na legislação, é considerada em cada caso visando 

alcançar de forma ágil benefícios administrativos, econômicos e sociais. A destruição 

possibilita o direcionamento ecológico de resíduos para novas aplicações produtivas, 

o que impacta positivamente no desenvolvimento da sociedade e meio ambiente. 

 

3. OBJETIVOS  

 O presente artigo tem como objetivo expor noções gerais relacionadas à pena 

de perdimento, evidenciando as modalidades de destinação das mercadorias 

apreendidas nas operações de combate ao contrabando, ao descaminho, à pirataria 

e a outros ilícitos aduaneiros realizados pela Receita Federal do Brasil, em especial 

a oportunidade na modalidade de destruição de mercadorias e no aproveitamento 

ecológico dos resíduos do processo em benefício da sociedade. Tendo como 

objetivos específicos: 

 Analisar a importância desses procedimentos para defesa dos interesses 

fazendários e aduaneiros nacionais; 

  O foco nas hipóteses que, conjunta ou isoladamente, poderão embasar a 

motivação acerca da conveniência da destruição, frente à possibilidade de 

atribuir outra forma de destinação às mercadorias. 

 A importância e o impacto positivo da destinação ecológica dos resíduos 

oriundos da destruição em aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

 
4.  METODOLOGIA 
 
 A metodologia utilizada para a formulação deste trabalho, a primeiro 

momento, partiu da pesquisa bibliográfica, por meio de livros específicos, artigos, 

teses e sítios como pesquisa documental, através de consulta à legislação do 

Regulamento Aduaneiro e da Constituição Federal, Portarias da Receita Federal do 

Brasil e do Ministério da Fazenda. 

 A pesquisa documental é realizada em documentos conservados no 
interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com 
pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, balancetes, 
comunicações informais, vídeos e outros. (MORESI, 2013). 

 

 Foi realizada uma análise de resultados com caráter descritivo, conforme 

informações disponibilizadas pela Receita Federal de Foz do Iguaçu, através de 

vídeo e documentos publicados em seu sítio na internet. Através de abordagem 



qualitativa são interpretados fatos característicos da operação para a compreensão 

geral do assunto de interesse, sendo o ambiente a fonte de coleta de dados. 

 
 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. A pena de Perdimento 

 A legislação brasileira impõe aos importadores e exportadores, 

transportadores e depositários, bem como a qualquer outro envolvido, uma série de 

obrigações, tributárias e também procedimentais. (ABRACOMEX, 2012). 

 A não observância de quaisquer dessas obrigações é considerada infração, 

passível da aplicação de penalidade. De acordo com o Regulamento Aduaneiro, em 

seu artigo nº 675, há diversos tipos de penalidades administrativas, graduadas de 

acordo com, o tipo danoso da infração, sendo: 

a) Perdimento de veículo; 

b) Perdimento de mercadorias; 

c) Perdimento de moeda; 

d) Multa; 

e) Sanções Administrativas. 

 O perdimento dos bens sejam veículos, mercadorias, ou ambos, é a máxima 

sanção fiscal aplicável aos particulares que infringem a lei aduaneira. 

 Com base no Regulamento Aduaneiro e disposições definidas pela Receita 

Federal são passíveis da pena de perdimento as mercadorias que nas hipóteses 

correspondentes configurarem dano ao Erário, ou seja, prejuízo aos cofres públicos.  

 As situações de imposição da penalidade estão relacionadas no art. 689 do 

Regulamento Aduaneiro, e em geral compreendem operações de importação e 

exportação com irregularidades de procedimentos, de mercadorias nacionais ou 

estrangeiras, desacompanhadas de documentação ou acompanhadas de 

documentação falsificada ou por qualquer modo inadequado perante à legislação.  

   Também é comum a declaração da pena de perdimento em mercadorias 

consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de permanência em recinto 

alfandegado e também para aquelas que não tenham sido localizadas ou que 

tenham sido consumidas.  

 Nas operações de Vigilância e Repressão Aduaneira, a ação fiscal é 



destinada a combater ilícitos praticados nas operações de carga, descarga, 

armazenagem de mercadorias ou no trânsito de veículos e pessoas, inclusive dos 

viajantes internacionais e de suas bagagens, realizada em zonas primárias, recintos 

alfandegados e áreas legalmente demarcadas como de “zona de vigilância 

aduaneira”. (Portaria COANA nº 2, de 2005). 

Segundo dados do Relatório Aduaneiro do ano de 2013, disponibilizado pela 

Receita Federal foram realizadas 2.999 operações de vigilância e repressão ao 

contrabando e descaminho.  

 

Tabela 1 – Operações de Vigilância e Repressão Receita Federal em 2013 

 

Fonte: Receita Federal (2013). 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, houve um aumento de 11, 9% no 

número de operações realizadas em relação ao ano de 2012, nota-se um 

crescimento no número de apreensões de mercadorias e multas, porém um menor 

índice no número de processos de perdimento, com uma variação negativa de 

2,51% em relação ao ano anterior. 

 A apreensão total de mercadorias processadas pela Receita Federal, nas 

áreas de fiscalização, repressão, vigilância e controle sobre o comércio exterior 

(inclusive bagagem), resultou no ano de 2013 no montante de R$1,68 bilhão. 

(Relatório Aduaneiro - COANA, 2013). 

 As principais mercadorias em relação ao volume de apreensões são cigarros 

e similares, veículos, relógios, bebidas e eletro – eletrônicos. Entre as mercadorias 

apreendidas, encontram-se também produtos falsificados, tóxicos, medicamentos e 

outros produtos, inclusive armas, munições e drogas. (Relatório Aduaneiro - COANA, 

    

 2012 2013 Variação 

Operações Realizadas 2.680 2.999 11,90 % 

Perdimentos (Processos)                58.133             56.675         -2,51% 

Apreensões de Mercadorias R$ 464.327.993,60 R$ 477.617.177,87 2,86 % 

Multas (Arrecadação) R$ 173.071.575,52 R$ 364.809.046,52 110,79 % 

Multas (Quantidade) 3000 2.939 - 2,03 % 

Representações Fiscais 25.048 25.735 3,00 % 

http://e-manuais.rfoc.srf/suari/coana/fiscalizacao/vigilancia-repressao/topicos-1/topicos/1.4-jurisdicao-e-exercicio-da-autoridade-aduaneira/1.4.1-territorio-aduaneiro-2013-zonas-primaria-e-secundaria#zonaprimaria
http://e-manuais.rfoc.srf/suari/coana/fiscalizacao/vigilancia-repressao/topicos-1/topicos/1.4-jurisdicao-e-exercicio-da-autoridade-aduaneira/1.4.2.-zona-de-vigilancia-aduaneira#zva
http://e-manuais.rfoc.srf/suari/coana/fiscalizacao/vigilancia-repressao/topicos-1/topicos/1.4-jurisdicao-e-exercicio-da-autoridade-aduaneira/1.4.2.-zona-de-vigilancia-aduaneira#zva
http://intranet.receita.fazenda/administracao/suari/coana/legislacao-coana/portarias-coana/2011/portaria-coana-no-35-de-22-de-dezembro-de-2011/view


2013). 

 A partir da evidente constatação de elementos que configurem a aplicação da 

pena de perdimento, esta será aplicada mediante processo administrativo fiscal, 

inicialmente por meio de Auto de Infração, acompanhado do termo de apreensão, 

lavrados por Auditor-Fiscal da Receita Federal. 

 Dada a ciência do autuado, pessoal ou por edital, a não apresentação de 

impugnação no prazo de 20 dias implica revelia e consequentemente o envio do 

processo à autoridade competente para imediata aplicação da pena, ficando a 

mercadoria correspondente disponível para destinação. (Coordenação Geral de 

Tributação - COSIT, 2014). 

 

 

5.2. A destinação das mercadorias apreendidas 
 

 Conforme designação da Portaria RFB nº 3010, de 21 de junho de 2011, e as 

especificidades em vínculo com a legislação em vigor, as mercadorias apreendidas 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil podem ser deliberadas nas seguintes 

modalidades:  

 

a) Alienação, mediante licitação na modalidade leilão destinada a pessoas 

físicas ou jurídicas; 

b) Doação a entidades sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública 

federal, estadual ou municipal; ou a entidades qualificadas como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP; 

c) Incorporação a órgãos da Administração Pública direta ou indireta federal, 

estadual ou municipal, dotados de personalidade jurídica de Direito Público; 

d) Destruição ou inutilização; 

 

 A Receita Federal disponibiliza relatórios de “Saídas Registradas” que 

demonstram os valores contábeis das destinações realizadas e registradas em cada 

exercício, de acordo com a modalidade de saída, conforme podem ser verificados na 

Tabela 2. 

 

 

 



Tabela 2- Saída de Mercadorias Registradas em 2013 de Janeiro a Dezembro 

 

 
MODALIDADE DE SAÍDA 

 
 

 
Valor (R$) 

 
% 

 
Saída por Alienação (Leilões) 

 
379.496.311,11 

 
22,26 

 
Saída por Incorporação a órgãos Públicos 

 
178.740.480,88 

 
10,49 

 
Saída por Doação a Entidades Beneficentes 

 
144.077.800,62 

 
8,45 

 
Saída por Destruição 

 
721.651.522,21 

 
42,33 

 
Saída por Decisão Favorável ao Contribuinte 

 
265.790.388,88 

 
15,59 

 
Outras Saídas 

 
14.967.214,26 

 
0,88 

 
TOTAL 

 
1.704.723.717,96 

 
100 

   

Fonte: Sistema de Controle de Mercadorias Apreendidas (2013). 

 

 A brevidade na destinação possibilita a redução no tempo de permanência 

nos depósitos, disponibilizando espaços para novas apreensões, diminuindo custos 

com controles e armazenagens e evitando a depreciação e inutilização dos bens. 

 

6. RESULTADOS 

 Conforme o que pode ser observado na Tabela 2, a modalidade de destruição 

foi a mais aplicada no Brasil, durante o ano de 2013, com aproximadamente 42% do 

total de saídas registradas, isso ocorreu devido ao número de apreensões de 

mercadorias, para as quais não são possíveis outras modalidades de destinação. 

Ao examinar dados constantes no Relatório Aduaneiro do ano de 2013, 

elaborado pela Receita Federal, pode-se notar que o volume de apreensões de 

mercadorias que são diretamente direcionadas à destruição, devido a hipóteses 

previamente estabelecidas em lei, é superior as demais, o que justifica o predomínio 

da modalidade nas destinações registradas. 

A destruição ocorre principalmente nas hipóteses de cigarros e derivados do 

tabaco; brinquedos réplicas de armas de fogo; produtos condenados pela vigilância 

sanitária ou agropecuária, mercadorias apreendidas em decorrência de 

inobservância à Lei de Propriedade Industrial ou produtos assinalados com marca 

falsificada, alterada ou imitada; fonogramas, livros e obras audiovisuais com indícios 



de violação de direito autoral; outras mercadorias. (Portaria nº 3010, de 29 de junho de 

2011). 

Pode- se então entender que alguns dos fatores que configuram motivação 

para preferência à destruição estão: o baixo valor agregado, a quantidade, volume, 

características e qualidade das mercadorias, a ocupação dos depósitos, os custos 

de armazenagem e administração das mercadorias, a proteção ao meio ambiente, à 

saúde e a segurança pública e demais exigências previstas em normas e 

regulamentos. 

 O principal objetivo da destruição consiste descaracterização dos produtos, 

por meio de procedimentos que os tornem impróprios para os fins a que se 

destinavam originalmente. Em relação aos resíduos de tal processo, sempre que 

possível, são considerados e utilizados métodos cuja reciclagem seja 

economicamente viável. 

 O resíduo da destruição poderá também ser destinado por alienação, 

mediante leilão, ou por doação aos órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, 

com o compromisso de utilização com observância à legislação ambiental. 

 As Superintendências e as unidades administrativas locais da Receita Federal 

do Brasil que administram mercadorias apreendidas podem estabelecer parcerias, 

realizar convênios ou contratar empresas, instituições ou órgãos públicos, 

objetivando a destruição. (Portaria nº 3010, de 29 de junho de 2011) 

A destinação dos resíduos beneficia diversas parcerias firmadas mediante 

convênios com universidades, empresas e organizações não governamentais 

envolvidas no processo, contribuindo incisivamente na proteção ao meio ambiente e 

da sociedade. 

 Durante o XI Mutirão Nacional de Destruição de Mercadorias realizado no 

mês de junho de 2013, a Receita Federal de Foz do Iguaçu demonstrou como se dá 

a inutilização, com uso de equipamentos próprios, de cigarros, CDs, bebidas, 

isqueiros e relógios. Segundo dados do Relatório Aduaneiro de 2013, neste mutirão 

foram destruídos aproximadamente 4.500 toneladas de material, cujo valor contábil 

corresponde a R$ 195 milhões de autuações fiscais. Esses produtos, se vendidos no 

mercado informal, poderiam alcançar a cifra de R$600 milhões. 

Com base nas informações disponibilizadas em vídeo pela TV RECEITA, tais 

procedimentos serão, a seguir, sucintamente descritos, com foco na destinação dos 

resíduos para novas aplicações. 



a) No caso dos cigarros, que apresentam altos índices de apreensão, a 

destruição é feita por uma máquina de trituração, o resíduo é prensado e organizado 

em fardos que são encaminhados para indústrias cerâmicas, para a produção de 

tijolos, pisos e telhas. O resíduo do cigarro também pode ser incorporado a outros 

insumos para a produção de adubo, utilizado na recuperação de áreas degradadas 

de paisagismo. 

b) Os CDs e DVDs são destruídos através de um corte transversal que 

proporciona a destruição completa do ponto de vista comercial. Após a inutilização, é 

realizada a separação da parte metálica, destinada a produção de cimentos; e da 

parte plástica, que será utilizada como matéria prima da indústria de plásticos. 

c) Em relação às bebidas, a Receita Federal de Foz do Iguaçu possui convênio 

com a Universidade Estadual do Centro Oeste, a UNICENTRO, que por meio de 

processos de destilação, produz álcool em gel, distribuído para instituições públicas; 

e também combustível que é usado no abastecimento dos carros da própria 

universidade. Já as embalagens são direcionadas às cooperativas de catadores 

para reciclagem e reutilização. 

d) Isqueiros são destruídos por uma máquina especialmente projetada para esse 

fim, em convênio com o Grupo de Proteção a Marca (GPM). Inicialmente, ocorre a 

trituração e a separação entre a parte metálica, que é reciclada; e a parte plástica é 

utilizada na indústria cimenteira. A máquina também faz a captação do gás, através 

de um sistema de vácuo, e sua queima é realizada totalmente em conformidade com 

as regras ambientais. 

e) Relógios têm inicialmente a parte metálica inutilizada, e posteriormente é feita 

a separação conforme a composição dos materiais, cada um deles será utilizado em 

diferentes processos de fundição. 

 Nota-se que há expressiva relevância na correta e sustentável destinação 

para os resíduos oriundos da destruição de mercadorias, tornando viável a utilização 

em um novo processo produtivo, com o objetivo de prolongar ao máximo o ciclo de 

vida do produto. A descoberta de uma nova aplicação para os resíduos atua na 

cooperação e melhora do desempenho de um parceiro conveniado à Receita 

Federal, o qual poderá se beneficiar com uma redução de custos, implantação de 

novas tecnologias de produção e colabora para proteção ao meio ambiente, 

impedindo que toneladas de resíduos sejam descartados de forma prejudicial. 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pena de perdimento configura uma punição resultante de um controle 

aduaneiro que identifica o que entra e saí de um país, através da fiscalização e do 

combate das práticas ilícitas, visando o cumprimento voluntário das obrigações e 

contribuindo para o apoio à saúde pública e ao meio ambiente, protegendo os 

interesses fazendários arrecadatórios e a sociedade em geral. 

 A destinação de mercadorias traz benefícios econômicos, como a 

arrecadação em leilões e diminuição de recursos graças à incorporação de bens aos 

órgãos de Administração Pública, mas também benefícios sociais, na medida em 

que os bens são doados a instituições sem fins lucrativos e municípios em estado de 

calamidade pública.  

 A destruição permite que diversos itens deixem de ser introduzidos 

indevidamente nos canais de comércio e cheguem às mãos do consumidor, além de 

inibir a prática de crimes que geram sonegação de impostos, desemprego e 

concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado. 

  O aproveitamento ecológico dos resíduos contribui para a preservação do 

meio ambiente, uma vez que traz um inquestionável benefício devido à minimização 

do problema ambiental que representa o descarte dos materiais, evitando diversos 

problemas como contaminação do solo e lençóis freáticos, alagamentos e 

inundações em períodos de chuva, diminuição da vida útil de aterros sanitários, 

proliferação de endemias e entre outros. 

 Além da sustentabilidade envolvida, o uso de resíduos no processo produtivo 

encoraja as empresas nacionais a desenvolver novos processos de produção, com 

inovadoras tecnologias para uso dos recursos disponíveis que contribuem 

significativamente para um estímulo de maior desenvolvimento econômico. 
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