
	

	

 
 

Momento propício para a adoção de embalagens padronizadas  
no mundo 

 
Um relatório internacional publicado hoje pela Sociedade Canadense de Câncer mostra que o momento 
global é significativamente propício para a adoção de embalagens padronizadas – 4 países já as exigem:  
Austrália (implementação realizada em 2012),  França e Reino Unido (implementação realizada em 20 
de maio de 2016) e a Hungria (a implementação entrará em vigor em 2018). Outros 14 estão trabalhando 
neste tema. 
 
O Brasil tem projetos de lei neste sentido, tanto no Senado (769/2015) quanto na Câmara (PL 
1744/2015), mas não está na lista dos 14 países porque os organizadores do relatório não acharam 
haver um comprometimento governamental para fazer os projetos serem aprovados.   
 
A ACT Promoção da Saúde apoia os projetos e tem uma petição online em que pede a adoção  desse 
tipo de embalagem, que diminui a atratividade dos cigarros, especialmente para jovens e ex-fumantes.  
Assine e compartilhe a petição: http://change.org/EmbalagemPadronizada 
 
 
Entre os 14 países que estão trabalhando na adoção das embalagens padronizadas estão: Nova 
Zelândia, Irlanda, Noruega, Canadá, Eslovênia, Uruguai, Tailândia, Cingapura, Bélgica, Romênia, 
Turquia, Finlândia, Chile e África do Sul. O governo das Ilhas Maurício, do Quênia, da Gâmbia e de 
Botsuana  também expressaram apoio à adoção das embalagens padronizadas. Uma nova diretiva da 
União Europeia (UE) explicitamente declara que a padronização é uma opção para os 28 países 
membros da UE.  
 
Intitulado  Advertências Sanitárias em Maços de Cigarro: Relatório de Status Internacional – o 
documento classifica 205 países e territórios de acordo com o tamanho de suas advertências sanitárias 
em maços de cigarro e lista os que exigem as imagens gráficas. O relatório também informa que  105 
países e territórios exigem advertências sanitárias com imagens gráficas em maços de cigarro.   
 
No lançamento do documento, a  ACT Promoção da Saúde apresentou o relatório Crianças na Mira da 
Indústria do Tabaco, uma parceria da organização brasileira com outras 13 da região da América Latina, 
que analisa a exposição e propaganda de cigarros nos pontos de venda e pode ser acessado aqui:  
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/1047_relatorio_final_24nov.pdf 
 
 
Abaixo está uma lista do status geral de cada país. 
 
Austrália: As embalagens padronizadas foram adotadas em 1 de dezembro de 2011 e a implementação 
completa foi finalizada em 1 de dezembro de 2012. Uma objeção à medida, com base na constituição, foi 
rejeitada pela Suprema Corte australiana em 15 de agosto de 2012. Uma ação judicial da Philip Morris, 
baseada em um acordo de investimento bilateral entre a Austrália e Hong Kong, foi rejeitada em 17 de 
dezembro de 2015. 
 
Reino Unido: A regulamentação das embalagens padronizadas foi aprovada em 16 de março de 2015 e 
entrou em vigor a nível de fabricante em 20 de maio de 2016, sendo válida para a Inglaterra, País de 
Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Em 19 de maio de 2016, uma ação judicial da indústria do tabaco 
contra a medida foi rejeitada. 



	

 
França: A legislação da padronização de embalagens foi adotada em 17 de dezembro de 2015 e entrou 
em vigor a nível de fabricante em 20 de maio de 2016. A legislação foi declarada constitucional pelo 
Conselho Constitucional da França em 21 de janeiro de 2016. 
 
Hungria: Em 16 de agosto de 2016, a Hungria adotou um decreto que exige a implementação de 
embalagens padronizadas a nível de fabricante até 20 de maio de 2018. 
 
Nova Zelândia: A legislação da padronização de embalagens foi adotada em 14 de setembro de 2016. 
Em 31 de maio do mesmo ano, projetos iniciais da legislação foram liberados para consulta até 29 de 
julho de 2016 e estão atualmente aguardando a aprovação final. 
 
Irlanda: A legislação da padronização de embalagens foi decretada em 10 de março de 2015. Algumas 
emendas fortalecedoras estão atualmente em discussão no Parlamento. Projetos iniciais da 
regulamentação foram anunciados em 20 de novembro de 2015. A legislação está prevista para entrar 
em vigor em 2017. 
 
Noruega: Um projeto de lei foi apresentado ao Parlamento em 10 de junho de 2016. 
 
Canadá: O novo governo, eleito em 19 de outubro de 2015, se comprometeu durante a campanha 
eleitoral a implementar as embalagens padronizadas. Em 13 de novembro de 2015, uma carta do 
Primeiro-Ministro ao Ministro da Saúde incluía as embalagens padronizadas como “prioridade principal”. 
Em 31 de maio de 2016, o Ministério da Saúde lançou uma consulta pública sobre o tema, com fim em 
31 de agosto de 2016. 
 
Eslovênia: Um projeto inicial da legislação sobre embalagens padronizadas foi anunciado em 16 de 
março de 2016. 
 
Chile: Um projeto de lei foi aprovado pelo Senado em 9 de julho de 2015 e encaminhado para a Câmara 
dos Deputados. 
 
Uruguai: O presidente do país afirmou em 24 de novembro de 2015, e reiterou em 8 de julho de 2016, 
que a adoção das embalagens padronizadas está sendo analisada. Em 8 de julho de 2015, foi rejeitada 
uma ação judicial da Philip Morris contra restrições significativas nas embalagens (embora não a 
padronização em si), feita com base em um acordo de investimentos bilateral firmado entre o Uruguai e a 
Suíça. 
 
Tailândia: Em novembro de 2015, um representante do governo tailandês afirmou que a adoção das 
embalagens padronizadas estava sendo analisada. 
 
Cingapura: Em 29 de dezembro de 2015, foi lançada uma consulta pública referente à padronização 
das embalagens, com fim em 29 de março de 2016. 
 
Bélgica: O Ministro de Saúde Pública da Bélgica anunciou em 9 de abril de 2016 que o país 
implementará as embalagens padronizadas até 2019. 
 
Romênia: Um projeto de lei aprovado pelo Senado em 7 de junho de 2016 inclui uma provisão 
autorizando o governo a adotar uma decisão que exige a padronização de embalagens. O projeto de lei 
foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. 
 
Finlândia: Um plano de ação nacional do governo (de junho de 2014) inclui a padronização de 
embalagens como uma medida planejada. 
 



	

Turquia: A padronização de embalagens está incluída em um plano de ação nacional do governo para 
2015-2018. Em agosto de 2016, o Ministro da Saúde afirmou que a medida está sendo analisada. 
 
África do Sul: O Ministro da Saúde afirmou em 24 de julho de 2014 que gostaria de implementar as 
embalagens padronizadas, e disse em 18 de março de 2015 e em 31 de maio de 2016 que a legislação 
será apresentada ao Parlamento. Um projeto de lei é esperado para 2017. 
 
União Europeia: A nova Diretiva de Produtos de Tabaco adotada em 3 de abril de 2014 afirma 
explicitamente que os 28 países membros da UE têm a opção de adotar a padronização de embalagens, 
provisão que foi considerada válida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 4 de maio de 2016, 
após a rejeição de uma ação judicial contrária à medida feita pela indústria do tabaco. 
 
 
O relatório Advertências Sanitárias em Maços de Cigarro: Relatório de Status Internacional foi lançado 
hoje em Délhi, Índia, na 7ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro para o Controle do 
Tabaco (CQCT) da OMS, que acontece entre 7 e 12 de novembro de 2016.  Ele pode ser acessado, em 
inglês, em http://actbr.org.br/uploads/conteudo/1114_CCS_report.pdf 
 
 
  
 
Sobre a Sociedade Canadense de Câncer 
A Sociedade Canadense de Câncer é uma organização nacional e baseada na comunidade de 
voluntários que tem como missão erradicar o câncer e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que 
vivem com câncer. Graças aos doadores e voluntários, a Sociedade tem o maior impacto, contra a 
maioria dos tipos de câncer, na maior quantidade de comunidades no Canadá. Para obter mais 
informações, visite cancer.ca ou ligue para o atendimento gratuito, em inglês ou francês, do Serviço de 
Informação sobre Câncer em 1-888-939-3333 (TTY 1-866-786-3934). 
 
Você também pode entrar em contato com: 
 
Rob Cunningham 
Analista de Política Sênior 
Sociedade Canadense de Câncer 
Telefone: +1-613-762-4624 (celular) 
Email: rcunning@cancer.ca 
 
Rosie Hales 
Especialista em Comunicações 
Sociedade Canadense de Câncer 
Telefone:  +1-416-934-5338 
Email: rosie.hales@cancer.ca 
 
 


