
	

	

	

	

ORGANIZAÇÕES	PEDEM	CONTRIBUIÇÃO	A	PARTIR	DOS	IMPOSTOS	DE	

TABACO	PARA	ÁREA	DE	SAÚDE	

	
A	ACT	Promoção	da	Saúde	e	o	 Instituto	Nacional	de	Câncer	estarão	participando	de	eventos	
promovidos	 pela	 Câmara	 dos	 Deputados,	 a	 pedido	 do	 deputado	 Hiram	 Gonçalves,	 em	
celebração	ao	Dia	Nacional	de	Combate	ao	Câncer,	comemorado	em	27	de	novembro.	
	
No	dia	28,	às	10h,	haverá	uma	sessão	solene	no	plenário.	Já	no	dia	29,		às	14h30,	será	a	vez	de	
uma	audiência	pública	conjunta	com	a	Comissão	de	Seguridade	Social	e	Família,	para	debater	a	
tributação	da	 indústria	 do	 tabaco,	 com	a	participação	da	diretora-executiva	 da	ACT,	Mônica	
Andreis,	 da	 secretária	 executiva	 da	 Comissão	 Nacional	 para	 Implementação	 da	 Convenção	
Quadro,	Tânia	Cavalcante,	além	de	representantes	da	Confederação	Nacional	da	Indústria	e	do	
SindiTabaco.	
	
Segundo	 o	Ministério	 da	 Saúde,	 na	 pesquisa	 Vigilância	 de	 Fatores	 de	 Risco	 e	 Proteção	 para	
Doenças	 Crônicas	 por	 Inquérito	 Telefônico	 (Vigitel),	 	 em	 10	 anos	 houve	 redução	 de	 35%	 de	
fumantes	 no	 país,	 passando	 de	 15.7%	 em	 2006	 para	 10.2%	 em	 2016.	 A	 pesquisa	 também	
apurou	que	o		tabagismo	passivo	em	ambientes	domiciliares	também	caiu	42%	em	oito	anos.	

As	doenças	tabaco-relacionadas	custam,	segundo	estudo	desenvolvido	pelo	Instituto	Nacional	
de	Câncer,	R$	56.9	bilhões,	em	despesas	médicas	e	perda	de	produtividade	com	o	tabagismo,	
enquanto	os	impostos	recolhidos	pela	Receita	Federal	com	cigarros	são	de	R$	12.9	bilhões.	

Assim,	o	país	precisa	continuar		com	a	política	de	preços	e	impostos	e	a	aprimora-la,	adotando	
mecanismos	de	recolhimento	para	 financiar	 tratamento	e	prevenção	do	 tabagismo,	como	os	
propostos	 nos	 projetos	 de	 lei	 PLP	 4/2015,	 de	 Contribuição	 de	 Intervenção	 no	 Domínio	
Econômico	 (Cide	 Tabaco),	 e	 no	 ressarcimento	 ao	 SUS,	 PLP	 161/2000,	 que	 cria	 o	 fundo	 de	
reparação	civil,	entre	outros.	

“O	impacto	do	tabagismo	é	muito	grande	não	somente	em	termos	do	sofrimento	e	mortes	que	
provoca,	mas	 também	 em	 função	 dos	 custos	 que	 acarreta	 ao	 sistema	 de	 saúde.	 Até	 hoje	 a	
indústria	 do	 fumo	 fica	 com	 os	 lucros	 enquanto	 que	 os	 prejuízos	 recaem	 todos	 sobre	 os	
indivíduos,	suas	famílias	e	Estado.	Instituir	a	CIDE	tabaco,	bem	como	o	ressarcimento	do	SUS,	
são	medidas	importantes	para	reverter	esta	desigualdade	e	garantir	medidas	de	prevenção	e	o	
acesso	 ao	 tratamento	 a	 quem	 precisa”,	 diz	 Mônica	 Andreis,	 diretora-executiva	 da	 ACT	
Promoção	da	Saúde.	
	

O	QUE	É	A	CIDE-TABACO?	

A	 Contribuição	 de	 Intervenção	 no	 Domínio	 Econômico	 (Cide)	 é	 um	 tributo	 de	 competência	
exclusiva	do	governo	federal,	vinculada	a	uma	atividade	econômica	(industrial	ou	comercial).	A	
Cide	 tem	 uma	 destinação	 específica:	 sua	 arrecadação	 tem	 como	 finalidade	 financiar	
investimentos	destinados	a	áreas	impactadas	por	uma	atividade	econômica.		
	
	



	

	

	
No	 caso	 da	 Cide-Tabaco,	 os	 valores	 arrecadados	 com	 a	 tributação	 das	 indústrias	 do	 tabaco	
(que	 incidirá	sobre	a	 fabricação	ou	 importação	de	tabaco	e	derivados)	seriam	direcionados	a	
ações	de	controle	do	tabagismo	no	Brasil.	Para	 isso,	sua	 instituição	deverá	ser	acompanhada	
de	um	mecanismo	que	certifique	a	arrecadação	e	a	destinação	do	valor	arrecadado	

	
Segundo	dados	 da	 Secretaria	 da	Receita	 Federal	 do	Brasil,	 o	mercado	 formal	 de	 cigarros	 no	
Brasil	 é	 composto	 atualmente	 por	 15	 fabricantes	 que	 produziram	 cerca	 de	 2,6	 bilhões	 de	
maços	em	2016.		
	

Há	 	 projetos	 de	 leis	 no	 Congresso	 que	 propõem	mecanismos	 para	 ressarcimento	 do	 SUS,	 e	
alguns	 deles	 propõem	 a	 criação	 da	 Cide-Tabaco	 para	 viabilizar	 a	 gestão	 de	 um	 fundo	 para	
apoiar	 medidas	 para	 redução	 do	 tabagismo	 e,	 até	 mesmo,	 para	 apoiar	 fumicultores	 na	
reconversão	de	suas	atividades	para	outras	economicamente	viáveis.		

O	Brasil		já	adotou	dois	tipos	de	Cide:		

• A	combustível,	que	incide	sobre	a	 importação	e	a	comercialização	de	petróleo	e	seus	
derivados,	gás	natural	e	seus	derivados,	e	álcool	etílico	combustível.	Seus	recursos	são	
direcionados	 para	 investimentos	 em	 infraestrutura	 de	 transporte,	 em	 projetos	
ambientais	relacionados	à	indústria	de	petróleo	e	gás	e	em	subsídios	ao	transporte	de	
álcool	combustível,	de	gás	natural	e	derivados,	e	de	petróleo	e	derivados.	De	2002	e	
2012,	 arrecadou	 R$	 76	 bilhões,	 dos	 quais	 R$	 37,6	 bilhões	 foram	 investidos	 em	
infraestrutura	de	transporte,	segundo	a	Confederação	Nacional	de	Transporte	(CNT).	

• A remessa, sobre as remessas ao exterior.	 Seus	 recursos	 são	 direcionados	 para	 o	
Programa	de	Estímulo	à	Interação	Universidade-Empresa	para	o	Apoio	à	Inovação,	cujo	
objetivo	 principal	 é	 estimular	 o	 desenvolvimento	 tecnológico	 brasileiro,	 mediante	
programas	 de	 pesquisa	 científica	 e	 tecnológica	 cooperativa	 entre	 universidades,	
centros	de	pesquisa	e	o	setor	produtivo.	Entre	2002	e	2015,	arrecadou	R$	17,6	bilhões.	

	
COMO	A	CIDE-TABACO	PODERIA	SER	USADA?	

Por	ser	uma	contribuição	e	não	um	imposto,	a	Cide-Tabaco	possibilitaria	a	vinculação	da	sua	
receita	para	viabilizar	programas	de	alternativas	à	produção	de	fumo,	para	a	 implementação	
de	 ações	 para	 redução	 do	 tabagismo,	 assim	 como	 para	 reduzir	 a	 carga	 dos	 custos	 de	
tratamento	de	doenças	tabaco-relacionadas	sobre	o	SUS.	Assim,	os	recursos	advindos	da	Cide-
Tabaco	contribuiriam	para:		

• Constituir	 fonte	 adicional	 de	 financiamento	 para	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	
especificamente	para	o	tratamento	das	doenças	tabaco	relacionadas	

• Promover	ações	para	reduzir	o	consumo	de	produtos	derivados	do	tabaco	e	fomentar	
pesquisas	para	subsidiá-las	

• Financiar	projetos	de	viabilização	de	alternativas	econômicas	à	fumicultura	
• Fomentar	 projetos	 ambientais	 destinados	 à	 eliminação	 dos	 riscos	 ocupacionais	 e	

ambientais	decorrentes	das	atividades	na	lavoura	do	fumo	
• Custear	a	participação	do	Brasil	em	programas	internacionais	de	redução	do	consumo	

do	tabaco	
• Financiar	ações	de	combate	ao	mercado	ilegal	de	produtos	de	tabaco	

	

	



	

	

	

PROJETOS	DE	LEI	EM	TRAMITAÇÃO	

Projeto de 
Lei 

Autor Ementa Situação 

PLP 4/2015 Alessandro 
Molon 

Institui a Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide) incidente 
sobre a fabricação ou a importação de 
tabaco e seus derivados, para o custeio 
de ações de tratamento aos doentes 
vítimas do tabagismo. 
 

Aguardando 
parecer do relator 
na Comissão de 
Seguridade Social e 
Família (Heitor 
Schuch) desde 
04/05/2015  

PL 161/2000 Raimundo 
Gomes de 
Matos 

Cria o Fundo de Reparação Civil. 
Objetiva ressarcir ao SUS as despesas 
com atendimento e tratamento de 
pacientes portadores de doenças 
provocadas ou agravadas em 
decorrência do tabagismo. 
 

Aguardando 
parecer relator na 
Comissão de 
Finanças e 
Tributação desde 
28/05/2015 (Aelton 
Freitas) 

PL 513/1999 Cunha 
Bueno 

Institui o ressarcimento obrigatório aos 
estabelecimentos públicos de saúde, 
pelas indústrias de cigarros e derivados 
do tabaco, das despesas com o 
tratamento de pacientes portadores de 
doenças provocadas ou agravadas 
pelo fumo e seus derivados. Inclui o 
tratamento do paciente não-fumante 
que adquiriu ou teve agravada doença 
de forma passiva, em decorrência de 
convivência com pessoas fumantes ou 
em ambiente frequentado por estes, 
desde que comprovada a sua origem. 
 

Aguardando 
Parecer do Relator 
na Comissão de 
Constituição e 
Justiça e de 
Cidadania ((Relator 
Hiran Gonçalves)  

PLS 
147/2015  
 

Otto 
Alencar 

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras 
providências, para determinar que o 
produto da arrecadação dos impostos 
federais do art. 153, incisos I, II e IV, da 
Constituição Federal incidentes sobre 
medicamentos e derivados do tabaco 
bem como o produto da arrecadação 
do imposto federal do art. 153, inciso III, 
da Constituição Federal incidente sobre 
os lucros apurados das empresas 
produtoras desses bens sejam 
vinculados ao Fundo Nacional de 
Saúde. Altera a Lei nº 8.080/1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), para determinar 
que o produto da arrecadação dos 
impostos sobre importação, exportação, 
produtos industrializados e renda 
incidentes sobre medicamentos e 
derivados do tabaco, ou sobre os lucros 
apurados das empresas produtoras 
desses bens, será vinculado ao Fundo 
Nacional de Saúde, para cobertura de 
ações e serviços públicos de saúde. 

com a relatoria 
desde 23/03/2017 
(Jorge Viana) 



	

	

	

COMO	É	A	CONTRIBUIÇÃO	EM	OUTROS	PAÍSES	

Alguns	países	buscam	compensações	por	meio	de	litígios,	exigindo	de	companhias	de	tabaco	o	
ressarcimento	 dos	 custos	 tabaco-relacionados.	 Outros	 países	 aprovaram	 leis	 para	 aumentar	
impostos	 sobre	produtos	de	 tabaco	e	vincular	parte	dos	 recursos	oriundos	para	 cobrir	esses	
custos,	assim	como	para	financiar	ações	de	prevenção	e	redução	do	tabagismo.	Por	exemplo:	

• Austrália	
• Áustria	
• Bielorrússia	
• Canadá	
• Estados	Unidos	
• Estônia	
• Finlândia	
• França	
• Grécia	

• Islândia	
• Montenegro	
• Panamá	
• Polônia	
• Reino	Unido	
• Servia		
• Suíça	
• Tailândia	
• Taiwan		

	
	

ACT	PROMOÇÃO	DA	SAÚDE	

A	 ACT	 Promoção	 da	 Saúde	 é	 uma	 organização	 não	 governamental	 focada	 em	 ações	 de	
advocacy	 e	 políticas	 públicas	 para	 o	 controle	 dos	 principais	 fatores	 de	 risco	 das	 doenças	
crônicas	não	transmissíveis.	As	atividades	são	exercidas	através	da	atuação	em	rede	nas	quatro	
áreas-chave	da	organização:	controle	do	tabagismo,	controle	do	álcool,	alimentação	saudável	
e	atividade	física.	

Mais	informações:	www.actbr.org.br	
	


