
 

 

 

ADVOGADOS DA ACT PARTICIPAM DE LIVRO SOBRE CONTROLE DO 
TABACO E ORDENAMENTO JURÍDICO 

 
 

A Lumen Juris Editora lança em 17 de março, na Livraria Cultura (Av. Túlio de Rose, 80, 

Bourbon Shopping Country, Porto Alegre), e dia 31 de março, na Livraria da Travessa (Alameda 

Rua Sete de Setembro, 54, Centro, Rio de Janeiro), o livro “Controle do Tabaco e ordenamento 

jurídico brasileiro”, com apoio da Aliança de Controle do Tabagismo.  A publicação é um marco 

na saúde pública brasileira, abrindo caminho para sensibilização do Legislativo, Executivo e 

Judiciário, visando a discussão sobre os mitos e as verdades nos direitos e deveres da indústria 

do tabaco e do Estado.    

 

Composto por artigos de renomados autores nacionais, o livro analisa temas que  envolvem a 

questão do tabagismo e seu reflexo no ordenamento jurídico nacional, como a Convenção 

Quadro para o Controle do Tabaco, primeiro tratado internacional de saúde pública celebrado 

sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde, a responsabilidade civil das empresas 

produtoras, o tabagismo passivo, a publicidade de produtos de tabaco e a fumicultura sob o 

prisma dos direitos fundamentais.  

 

São 17 autores de destaque na área, entre eles Flávia Piovesan, Lúcio Delfino, Luis Renato 

Vedovato, Raimundo Simão de Melo, Renato Pfeiffer e Umberto Sudbrack, com organização de 

Clarissa Homsi, coordenadora jurídica da ACT.  Para ela,  “a importância dessa obra está no seu 

pioneirismo e na relevância que o tema do controle do tabagismo vem ganhando no 

ordenamento jurídico brasileiro, em especial após a ratificação da Convenção Quadro para o 

Controle do Tabaco”.  

 

 

ALIANÇA DE CONTROLE DO TABAGISMO 

A Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) é uma organização não governamental dirigida à 

promoção de ações para diminuir o impacto, sanitário, econômico, social e ambiental gerado 

pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco. Sua missão é contribuir para a 

implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), suas diretrizes e 

seus protocolos no Brasil.   

Para mais informações, entre em contato com nossa assessoria de imprensa: 

São Paulo 

Acontece Comunicação 
Chico Damaso ou Monica Kulcsar 
(11) 3873-6083 / 3871-2331 
acontece@acontecenoticias.com.br 
chicoacontece@uol.com.br 

Rio de Janeiro 

Anna Monteiro 
(21) 3311-5640 / 8152-8077 
Anna.monteiro@actbr.org.br 

  
 
 

 


