
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Jurisprudência 

  
Título: 
Jurisprudência STJ - Negado pedido para recuperar bens importados de forma 
fraudulenta 
 
Subtítulo: 
Importação realizada por simulação e ocultação do real importador acarreta a aplicação 
de pena de perdimento dos bens 
 
Resumo: 
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp 
 
Descrição: 
Recurso Especial - REsp 1248447/PR - REGISTRO: 2011/0081554-0 
Autuação: 27/04/2011 
Recorrente: COLUMBIA TRADING S/A 
Recorrido: FAZENDA NACIONAL 
Relator(a): Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - SEGUNDA TURMA   
Assunto: DIREITO TRIBUTÁRIO - Procedimentos Fiscais - Liberação de mercadorias 
 
Número de Origem: 200670000118854  
 
DECISÃO  
 
Negado pedido para recuperar bens importados supostamente pela Daslu de forma 
fraudulenta 
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido formulado pela Columbia Trading para 
recuperar os bens perdidos em razão da apreensão de mercadorias trazidas ao Brasil 
para, supostamente, serem comercializados pela empresa Daslu. Ao não conhecer de um 
recurso especial interposto pela defesa da empresa, a Segunda Turma manteve decisão 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), segundo o qual a importação realizada 
por simulação e ocultação do real importador acarreta a pena de perdimento dos bens. 
 
Diretores e gerente da empresa Columbia Trading foram denunciados por falsidade 
ideológica e formação de quadrilha juntamente com executivos e proprietários da Daslu. 
Eles interpuseram mandado de segurança para reaver os bens perdidos em decorrência 
da apreensão do Fisco. A empresa é acusada de emprestar nome à Daslu em guias de 
recolhimento da Receita, com o objetivo de fraude. Segundo o Fisco, não se trataria de 
mera ausência de nome real vinculado à importação, mas de um esforço para simular a 
identificação da Columbia nos volumes e documentos utilizados, de modo que não 
aparecesse a empresa brasileira. 
 
No recurso interposto ao STJ, a Columbia Trading argumenta que a decisão do TRF4 
limitou o direito de defesa ao transcrever a sentença sem dispor expressamente sobre os 
argumentos levados pela parte. Além disso, teriam sido cumpridos todos os regramentos 
da Secretaria da Receita Federal para a importação dos produtos, o que impede a pena 
de perdimento. A defesa da empresa reitera, também, que não houve dolo, má-fé ou 
fraude, de modo a não haver dano ao erário e clara ofensa aos artigos 97, 106, 112 e 115 
do Código Tributário Nacional (CTN). A decisão de perdimento de bens feriria o princípio 
da razoabilidade. 



O relator, ministro Mauro Campbell, ressaltou que a Columbia não expôs de forma clara 
as razões pelas quais entendeu violado o CTN. Em razão da deficiente fundamentação, 
os ministros da Turma aplicaram a Súmula 284 do STF, segundo o qual, é inadmissível o 
recurso por não permitir a compreensão exata da controvérsia. 
 
Segundo o relator, a aplicação da pena de perdimento observou estritamente a legislação 
regente da matéria, ou seja, o artigo 23, V, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei n. 
1.455/1976. A defesa apresentou, ainda, matéria de prova e invocou dispositivos 
constitucionais que não podem ser analisados no âmbito do recurso especial, razão do 
seu não conhecimento. 
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