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Ação Direta de Inconstitucionalidade 
Processo no. 4.874 
 
ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
DOS DIREITOS HUMANOS - ACT, associação sem fins lucrativos inscrita no 
C.N.P.J/MF sob o n.º 08.658.766/0001-70, sediada na Capital do Estado de 
São Paulo, na Rua Batataes, 602, cj 31 (docs anexos), neste ato 
representada por suas advogadas (doc anexo), nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL INDÚSTRIA 
– CNI, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 7o, §2o, da Lei 9.868/99, 
requerer sua  

HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE  

pelas razões a seguir expostas:  

 

I - Da Legitimidade da ACT 

A ACT é uma organização não-governamental voltada à promoção de ações 
para a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico 
gerado pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco. Trata-se 
de aliança composta por mais de 700 membros entre pessoas e 



 
 
 
 

 

organizações governamentais e não governamentais comprometidos com 
o controle da epidemia tabagística (www.actbr.org.br).  

Surgida em 2003 como Rede Tabaco Zero, a ACT formalizou-se como 
associação em fevereiro de 2007 e atuou, desde seu surgimento, para a 
ratificação, pelo Brasil, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco – 
CQCT (decreto 5,658/2006), primeiro tratado internacional de saúde 
pública, celebrado sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde, o 
que ocorreu em 3 de novembro de 2005. 

Após essa vitória na proteção do direito à saúde e à vida dos brasileiros, a 
ACT vem atuando de forma a contribuir para a implementação das 
determinações do tratado para o controle do tabagismo.  

Dentre suas atividades pode-se citar a participação nas negociações dos 
protocolos e diretrizes para a implementação das disposições do tratado 
através da Conferência das Partes (COP)1, onde tem assento como 
representante da sociedade civil2; a participação como amicus curiae em 
pelo menos cinco ADIs em que se discutem medidas de controle do 
tabagismo3, a realização de campanhas para implementação de ambientes 
livres do tabaco; a participação direta na defesa de projetos de lei e na 
implementação de leis antifumo; campanhas e atuação pelo fim da 
publicidade de produtos de tabaco e pelo aumento de preços e impostos 
sobre o produto; assento em diversos conselhos como o Conselho Estadual 
para Ambientes Livres do Tabaco – CEPALT4 e o Conselho Estadual sobre 
Drogas – CONED5 (doc anexo), ambos em São Paulo, e o Conselho Nacional 
de Saúde – CNS6 (doc anexo), de âmbito federal; a publicação de materiais 

                                                 
1
 A Conferência das Partes (COP) é o órgão que governa a CQCT da OMS. Seu papel é 

promover e rever regularmente o processo de implementação da Convenção. A COP é 
composta por todos os países que fazem parte do tratado e se reúne a cada dois anos. 
Para promover a implementação das provisões do tratado, a CQCT se utiliza de vários 
instrumentos, como protocolos e diretrizes que dão orientações para a implementação 
dos seus vários artigos. As Partes devem reportar o seu progresso para a COP e isso 
viabiliza o monitoramento e revisão da implementação, além de permitir que aprendam 
umas com as outras através de suas experiências no processo de implementação. 
2
 A ACT é membro da FCA – The Framework Alliance Convention For Tobacco Control 

(http://www.fctc.org/index.php?item=members#AMRO) que consta da lista das 
organizações não governamentais participantes da Conferência das Partes para a CQCT 
(http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/FCTC_COP1_ID7-en.pdf). 
3
 ADIs 3311, 4249, 4306, 4351 e 4153. 

4
 Constituído pela Resolução GS/SESSP - 293, de 22-8-2007 

5
 

http://www.justica.sp.gov.br/downloads/Coned/Lista%20dos%20Conselheiros%202012.p
df  
6
 Portaria nº 2.814/2012 do Ministério da Saúde, que trata da composição do CNS para o 

 Triênio 2012-2015 

http://www.actbr.org.br/
http://www.fctc.org/index.php?item=members#AMRO
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/FCTC_COP1_ID7-en.pdf
http://www.justica.sp.gov.br/downloads/Coned/Lista%20dos%20Conselheiros%202012.pdf
http://www.justica.sp.gov.br/downloads/Coned/Lista%20dos%20Conselheiros%202012.pdf


 
 
 
 

 

informativos sobre o tabagismo e seu controle, inclusive através de sua 
página eletrônica (www.actbr.org.br); a elaboração e divulgação de 
relatórios sobre ações judiciais indenizatórias contra a indústria do tabaco; 
criação do blog “Vamos Parar” (http://blog.actbr.org.br/); entre outras 
tantas atividades descritas em seu relatório institucional (doc anexo).  
 
Em razão de sua ampla rede de participantes e sua experiência nacional e 
internacional no controle do tabagismo, a ACT pode contribuir com 
elementos essenciais para a confirmação da constitucionalidade da 
legislação impugnada através da presente ADI, bem como demonstrar com 
estudos e demais provas a importância da proibição de aditivos com 
sabores e aromas para prevenir a iniciação ao tabagismo. 
 
A matéria objeto da presente ação é de extrema relevância já que ao 
contestar a competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA com o objetivo de invalidar determinada Resolução, a CNI acaba 
por questionar a própria agência e abre espaço para desestabilizar a já 
cambaleante atividade regulatória do Estado brasileiro, permitindo às 
grandes corporações que atuem com cada vez menos rédeas, colocando 
em risco a saúde pública na busca desenfreada por lucros. 

Ademais, eventual procedência da ação significará retrocesso nas políticas 
públicas de saúde adotadas pelo Brasil. Como se sabe, o Brasil é país que se 
destaca nas políticas de combate à epidemia do tabaco ao lado dos países 
ditos desenvolvidos.  

Desde 1989, o Governo Federal, o Ministério da Saúde, através do Instituto 
Nacional de Câncer – INCA, os Estados e Municípios e as Secretarias de 
Saúde estaduais e municipais, promovem ações de controle do tabagismo 
que incluem campanhas, ações em escolas e em ambientes de trabalho, 
tratamento para cessação de fumar em unidade de saúde pelo SUS, 
promoção e defesa de medidas legislativas e econômicas como a restrição 
da publicidade de produtos de tabaco e as leis antifumo, a obrigatoriedade 
de advertências sanitárias, o aumento de preços e impostos, o controle de 
venda a menores de idade, entre outras.  

O resultado desse empenho resultou na redução de 46% na prevalência de 
fumantes no Brasil entre 1989 e 20107 (doc anexo). Em 2008, pesquisa do 

                                                 
7
 Levy D, de Almeida LM, Szklo A (2012) The Brazil SimSmoke Policy Simulation Model: The 

Effect of Strong Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking-Attributable 
Deaths in a Middle Income Nation. PLoS Med 9(11): e1001336. 
doi:10.1371/journal.pmed.1001336: 
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/776_artigo_PLOS.pdf 

http://www.actbr.org.br/
http://blog.actbr.org.br/
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/776_artigo_PLOS.pdf


 
 
 
 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que a prevalência de 
fumantes no Brasil é de 17,5%8. 

Por outro lado, ao confirmar a constitucionalidade da lei que dá 
competência à ANVISA e, consequentemente, a validade da norma 
específica que é a RDC 14/2012, o Supremo Tribunal Federal enfatiza a 
importância da regulação baseada em critérios técnicos e não em pressões 
políticas ou econômicas, e garante a efetivação de medida que contribuirá 
ainda mais para a redução da prevalência do tabagismo no Brasil. 

De acordo com o art. 7º, par. 2º, da Lei 9868/99, a admissão de postulantes 
na qualidade de amicus curiae será analisada considerando-se a relevância 
da matéria e a representatividade do requerente. Ambos os requisitos 
estão preenchidos no presente caso devendo, portanto, ser deferida a 
habilitação da ACT na presente Ação Direita de Inconstitucionalidade, o 
que se requer. 

II – A pretensão da CNI e a constitucionalidade do artigo 7º a Lei Federal 
9.782/1999 

Com a presente ação a CNI pretende a declaração de inconstitucionalidade 
parcial, sem redução de texto, mediante interpretação conforme a 
Constituição, da parte final do inciso XV do artigo 7º da Lei Federal 
9.782/1999 e, por arrastamento, a declaração de inconstitucionalidade da 
Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no. 14/2012. 

A peça exordial baseia-se no argumento de que se trataria de uma 
“proibição total com caráter abstrato e geral”. O que a ANVISA fez ao 
editar a RDC 14/2012, foi regular o produto cigarro, que continua sendo 
permitido. Não houve proibição total, geral e abstrata. A regulação 
questionada está perfeitamente respaldada na lei e nas evidências 
científicas, conforme se verá adiante. 
 
A pretendida interpretação meramente formal do dispositivo 
descontextualiza a Lei 9.782/1999, cujo objetivo é definir o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária e criar a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, cuja capacidade normativa prevista no artigo 1o deriva de sua 
função de regular e proteger a saúde.  
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http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/su
plementos/tabagismo/comentarios.pdf  
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/368_PNAD_Tabagismo2008_Final.pdf  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/suplementos/tabagismo/comentarios.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/suplementos/tabagismo/comentarios.pdf
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/368_PNAD_Tabagismo2008_Final.pdf


 
 
 
 

 

É, portanto, decorrência direta do art. 196 da Constituição que garante a 
todos o direito à saúde, incumbindo ao Estado o dever de garanti-lo 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença além da promoção, proteção e recuperação da saúde. 

A interpretação do dispositivo atacado nessa ADI deve, assim, ser mantida 
em sua forma mais ampla, sob pena de se desfigurar as funções da ANVISA, 
violando, por consequência, a Constituição. 

De acordo com a Lei 9.782/1999, compete à União (art. 2º), através, entre 
outros órgãos, da ANVISA (art. 2º, par. 1º, II), normatizar, controlar e 
fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, dentre 
os quais os derivados do tabaco (art. 8º).  

O artigo 8º é claro ao incumbir à ANVISA a regulamentação, controle e 
fiscalização de produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, 
dentre os quais cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 
fumígero, derivado ou não do tabaco (art. 8º, par. 1º, X). 

A regulação desses produtos é necessária pois trata-se de setor que não 
pode ser controlado apenas pelo mercado haja vista os impactos 
sanitários, sociais, ambientais e econômicos causados pelo consumo e 
exposição à fumaça do tabaco, além da dependência à nicotina9. Por isso 

                                                 
9
 Tais impactos e a dependência à nicotina estão reconhecidos por diversas formas, a 

começar pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, tratado internacional de 
saúde pública embasado em evidências científicas e celebrado sob os auspícios da OMS, 
ratificado por mais de 176 países, entre eles o Brasil, que em seu preâmbulo reconhece: 
As Partes desta convenção, 
Reconhecendo que a propagação da epidemia do tabagismo é um problema global com 
sérias conseqüências para a saúde pública, que demanda a mais ampla cooperação 
internacional possível e a participação de todos os países em uma resposta internacional 
eficaz, apropriada e integral; 

Tendo em conta a preocupação da comunidade internacional com as devastadoras 
conseqüências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas pelo consumo e pela 
exposição à fumaça do tabaco, em todo o mundo; 

Seriamente preocupadas com o aumento do consumo e da produção mundial de 
cigarros e outros produtos de tabaco, particularmente nos países em desenvolvimento, 
assim como o ônus que se impõe às famílias, aos pobres e aos sistemas nacionais de 
saúde; 

Reconhecendo que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o consumo e a 
exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbidade e incapacidade e 
que as doenças relacionadas ao tabaco não se revelam imediatamente após o início da 
exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de qualquer produto derivado do tabaco; 

Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo tabaco são 
elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter a dependência, que 



 
 
 
 

 

foi criada a ANVISA e lhe foi dada a competência de cuidar desse ponto 
específico. 

O trabalho interpretativo sobre um único dispositivo da Lei 9.782/1999 
demonstra não só a ausência de razão mas o artificialismo a que chegam 
as teses jurídicas para fazer valer determinados interesses, afastando-se 
do objetivo primordial da norma, que é garantir o direito à saúde dos 
cidadãos. 

Ao identificar que um produto pode causar dano à saúde, a ANVISA deve 
agir, proibindo-o. No caso em tela o dano se revela na possibilidade de os 
produtos com aditivos que disfarçam o sabor do cigarro e aumentam sua 
palatabilidade servirem para induzir mais indivíduos – em sua maioria 
crianças e adolescentes – ao tabagismo e à dependência à nicotina. 

Esse fato, por si só, já é suficiente para justificar a existência da regulação, 
sendo desnecessária outra legislação sobre o tema provinda do Congresso 
Nacional.  

De outro lado, ainda que outra lei, além da CF e da Lei 9.782/1999, fosse 
necessária para garantir a competência da ANVISA, como quer a CNI, o que 
se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, a Convenção 
Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) – Decreto 5.658/2006, já supre 
tal suposta exigência na medida em que seu artigo 9º e respectivas 
diretrizes tratam da proibição de aditivos aos produtos de tabaco. 

O próprio Código de Defesa do Consumidor fundamenta a RDC 14/2012 
como já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região10 ao suspender 
liminar concedida ao Sinditabaco contra a medida sob os mesmo 
fundamentos alegados nessa ADI:  

“13. Vê-se, portanto, num exame preliminar, que, na hipótese de 
nocividade à saúde, seria, em tese, desnecessária a lei, fato que 
agravada nega, porém ANVISA insiste em estar presente o risco, 
consoante estudos científicos a nível internacional, inclusive contidos os 
alertas até em convenções internacionais. Assim, à primeira vista, 
aplicando-se, por analogia, o princípio da precaução, próprio de 
questões ambientais, ao tema da saúde da população, a balança 

                                                                                                                                               
muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são farmacologicamente ativos, 
tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a dependência ao tabaco é classificada 
separadamente como uma enfermidade pelas principais classificações internacionais de 
doenças; 
10

 Agravo de Instrumento no. 0002696-87.2013.4.01.0000/DF, Desembargador Federal 
Jirair Aram Meguerian, decisão de 26/2/2013. 



 
 
 
 

 

penderia mais a favor da ANVISA. Por outro lado, até o CDC poderia 
respaldar o ato administrativo questionado no feito principal.” 

Evidentemente que as agências reguladoras, como é o caso da ANVISA, são 
compostas por órgãos técnicos, cujas decisões embasam-se em evidências 
científicas.  

Sua independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e 
autonomia financeira (art. 3º, par único) têm por objetivo neutralizar 
pressões políticas e econômicas das quais, como se sabe, o Poder 
Legislativo não está a salvo. 

Entre os objetivos da presente ADI, como já se disse, está o de abalar o 
processo regulatório brasileiro, garantindo às corporações agir sem 
qualquer interferência e apenas para atingir seus objetivos econômicos.  

A interpretação conforme a Constituição – artigo 196 – é aquela que 
garante à Agência a competência para, embasada em evidências 
científicas, regular produtos que comprovadamente causam danos à 
saúde, inclusive proibindo certos ingredientes com o objetivo de reduzir a 
iniciação ao tabagismo, como é o caso sub judice. 

Não há, portanto, a alegada inconstitucionalidade que a CNI pretende 
impor. 

 

III – Controle do Tabagismo no Brasil e no mundo 

Tabagismo e seus efeitos 

O tabagismo é a primeira causa evitável de mortes no mundo, responsável 
por mais de 5,4 milhões de óbitos anuais (OMS/2008)11 (doc anexo). No 
Brasil são 130 mil mortes por ano e os gastos com tratamento das doenças 
relacionadas ao tabaco chega a R$ 21 bilhões segundo estudo da Fundação 
Oswaldo Cruz financiado pela ACT. Vale ressaltar que a indústria contribuiu 
com pouco mais de R$ 6 bilhões de reais em tributos no ano de referência 
do estudo, 2011.12 (doc anexo). 
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 WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. 
World Health Organization, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_eng.pdf   
12

 Estudo financiado pela Aliança de Controle do Tabagismo, intitulado Carga das Doenças 
Tabaco Relacionadas para o Brasil: 
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/741_custos_final.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_eng.pdf
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/741_custos_final.pdf


 
 
 
 

 

Cem milhões de pessoas morreram em decorrência do tabagismo no 
século 20 e, se nada for feito para deter essa epidemia, um bilhão 
morrerão no século 2113 (doc anexo). 

Das oito principais causas de morte no mundo, seis estão relacionadas ao 
uso do tabaco14 (doc anexo). 
 
O tabagismo causa dependência física, química e psíquica e é considerado 
doença pediátrica, pois a idade média de iniciação é 15 anos15. Noventa 
por cento dos fumantes iniciam-se antes dos 19 anos16, dado 
fundamental para se entender as estratégias de marketing da indústria 
do tabaco. 
 

Controle do tabagismo no Brasil 
 
A partir da Constituição de 1988 o Brasil passou a adotar políticas públicas 
para reduzir o tabagismo na medida em que sugiram novas descobertas 
sobre seus males e sobre as estratégias da indústria do tabaco, e se 
comprovaram a eficácia de medidas como ambientes fechados livres da 
fumaça do tabaco, restrição à publicidade de produtos fumígenos, 
advertências sanitárias, aumento de preços e impostos, entre outras. 
 
Apesar de recentes, essas políticas contribuíram para a redução de quase 
50% da prevalência de fumantes no Brasil no período de 20 anos, 
confirmando assim sua efetividade17 (doc anexo). 
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 WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. 
World Health Organization, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_eng.pdf 
14

 WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. 
World Health Organization, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_eng.pdf 
15

 Tabagismo: Um grave problema de saúde pública. Instituto Nacional do Câncer – INCA. 
2007. 
16

 Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer – INCA. Coordenação de 
Prevenção e Vigilância (CONPREV). Abordagem e Tratamento do Fumante – Consenso 
2001. Rio de Janeiro: INCA, 2001. 
http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=jovem&link=namira.htm  
17

 Levy D, de Almeida LM, Szklo A (2012) The Brazil SimSmoke Policy Simulation Model: 
The Effect of Strong Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking-
Attributable Deaths in a Middle Income Nation. PLoS Med 9(11): e1001336. 
doi:10.1371/journal.pmed.1001336: 
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/776_artigo_PLOS.pdf  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_eng.pdf
http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=jovem&link=namira.htm
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/776_artigo_PLOS.pdf


 
 
 
 

 

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco - CQCT 

A comunidade internacional elegeu o controle do tabagismo como o tema 
do primeiro tratado internacional de saúde pública celebrado sob os 
auspícios da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Convenção Quadro 
para o Controle do Tabaco - CQCT, ratificada pelo Brasil (Decreto 
5.658/2006) e por mais de 176 países.  

A Convenção Quadro, longe de proibir a produção ou o consumo de 
produtos de tabaco, define medidas eficazes e baseadas em evidências 
para a redução do tabagismo a serem adotadas pelos Estados-Parte.  

O tratado tem sido eficaz e cada vez mais países adotam as medidas nele 
previstas com o objetivo de reduzir o tabagismo e suas drásticas 
consequências.  

O preâmbulo do tratado é o reconhecimento da comunidade internacional 
sobre os malefícios do tabagismo, a dependência à nicotina e as estratégias 
da indústria do tabaco. No que de perto interessa à discussão travada 
nessa ADI, vale transcrever os seguintes trechos:  

Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo 
tabaco são elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter 
a dependência, que muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são 
farmacologicamente ativos, tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a 
dependência ao tabaco é classificada separadamente como uma enfermidade 
pelas principais classificações internacionais de doenças; 

(...) 

Profundamente preocupadas com o elevado aumento do número de 
fumantes e outras formas de consumo de tabaco entre crianças e 
adolescentes em todo o mundo, particularmente com o fato de que se 
começa a fumar em idades cada vez menores; 

(...) 

Seriamente preocupadas com o impacto de todos os tipos de 
publicidade, promoção e patrocínio destinados a estimular o uso de 
produtos de tabaco; 

(...) 

Reconhecendo a necessidade de manter a vigilância ante qualquer 
tentativa da indústria do tabaco de minar ou desvirtuar as atividades de 
controle do tabaco, bem como a necessidade de manterem-se informadas 
sobre as atuações da indústria do tabaco que afetem negativamente às 
atividades de controle do tabaco; 



 
 
 
 

 

Vetor da epidemia tabagística: a indústria do tabaco 

A epidemia do tabagismo tem como vetor a indústria do tabaco18,19, um 
setor econômico poderoso formado por multinacionais bilionárias. Há, 
portanto, interesses econômicos na produção e venda de produto que 
causa dependência, doença, incapacidade e morte.  

Não é por outra razão que a CQCT, em seu artigo 5.3, alerta e determina às 
partes que protejam as políticas públicas de controle do tabagismo da 
interferência da indústria do tabaco20. 

As estratégias das multinacionais do setor, utilizadas em nível global com o 
objetivo de dissuadir governos, consumidores e opinião pública, foram 
reconhecidas em ação judicial movida pelo governo federal norte 
americano contra nove multinacionais e podem ser aferidas em sentença 
histórica de 200621, ora em fase de execução, cuja tradução dos principais 
trechos ora se junta (doc. anexo). 

Judicialização das políticas públicas em controle do tabagismo 

A eficácia das medidas de controle do tabagismo e os interesses 
econômicos do setor privado têm levado à judicialização de políticas 
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 Todas as epidemias têm um meio de contágio, um vetor que dissemina doença e morte. 
Para a epidemia do tabagismo o vetor não é um vírus, uma bactéria ou outro 
microrganismo – é a indústria e suas estratégias de negócio” World Health Organization. 
WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: the MPOWER package. Geneva: WHO; 
2008. Disponível em: 
http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf     
19

 De acordo com o artigo 1, item (e) da CQCT, "indústria do tabaco" é o conjunto de 
fabricantes, distribuidores atacadistas e importadores de produtos de tabaco; 
20

 Artigo 5.3 da CQCT: Ao estabelecer e implementar suas políticas de saúde pública 
relativas ao controle do tabaco, as Partes agirão para proteger essas políticas dos 
interesses comerciais ou outros interesses garantidos para a indústria do tabaco, em 
conformidade com a legislação nacional. 
21

 A sentença histórica proferida em 2006 pela Juíza Gladys Kessler, do Distrito de 
Colúmbia, nos EUA, confirmada pela Corte de Apelação daquele Distrito, condenou nove 
tabaqueiras por violação à legislação que trata de Influência Mafiosa e Organizações 
Corruptas (the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – RICO). A decisão 
baseou-se em depoimentos, inclusive de executivos da indústria do tabaco, e em milhares 
de documentos secretos que revelam como a indústria do tabaco vem, há mais de 50 
anos, agindo coordenadamente, em nível mundial, para dissuadir opinião pública e 
governos. 
A sentença original pode ser encontrada em: 
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/175_sentencaKessleroriginal.pdf  
A decisão da Corte de Apelação,  de  22 de maio de 2009, pode ser encontrada em: 
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/237_apelacaosentecaKessleroriginal.PDF 

http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/175_sentencaKessleroriginal.pdf
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/237_apelacaosentecaKessleroriginal.PDF


 
 
 
 

 

públicas de controle do tabagismo tanto em nível interno quanto em nível 
internacional.  

No Brasil 

Todas as medidas eficazes de controle do tabagismo adotadas no Brasil 
têm sido questionadas na justiça pela indústria do tabaco e/ou seus 
aliados.  

Há pelo menos seis ações direta de inconstitucionalidade movidas por 
diferentes Confederações22 defendendo os interesses da indústria do 
tabaco e que questionam a competência da ANVISA para determinar as 
advertências sanitárias e a restrição à publicidade de produtos fumígenos 
(ADI 3311); as leis antifumo estaduais (ADIs 4249, 4306, 4351 e 4153); e, 
agora, a proibição de aditivos (ADI 4874). 

Essas medidas são também questionadas na Justiça Federal e nas Justiças 
dos Estados, a depender da competência para julgá-las. Felizmente, até o 
momento tem prevalecido o entendimento pela legalidade e 
constitucionalidade das medidas, mas a pressão da indústria do tabaco e 
seus aliados ao Judiciário permanece.  

No exterior 

A estratégia orquestrada pelas multinacionais do tabaco é questionar as 
políticas de controle do tabagismo no Judiciário dos países que as adotam. 
A proibição ou restrição da publicidade de tabaco já foi objeto de litígio no 
Uruguai, Colômbia, África do Sul e Reino Unido, com decisões de suas 
Cortes Constitucionais pela constitucionalidade das medidas. 

Leis antifumo foram objeto de ações no Peru, Guatemala e México, 
também consideradas constitucionais pelas respectivas Cortes 
Constitucionais. 

Outros temas já tratados pela Corte mais alta de outros países são: 
advertências sanitárias (Uruguai), proibição da venda de cigarro picado 
(Colômbia) e adoção de embalagem genérica (Austrália), sempre com 
vitória da saúde pública. 
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 Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e 
Confederação Nacional do Turismo. 



 
 
 
 

 

Na página eletrônica da ACT é possível encontrar algumas dessas decisões: 
http://www.actbr.org.br/biblioteca/acoes-judiciais.asp 

As multinacionais do tabaco, cujo faturamento supera o produto interno 
bruto de muitos países, têm se utilizado também de foros internacionais 
para questionar Governos que adotam medidas de controle do tabagismo.  

É o caso do Uruguai, questionado pela Philip Morris perante o Banco 
Mundial pela adoção de advertências sanitárias, e da Austrália, cuja adoção 
de embalagem genérica para produtos de tabaco é questionada na 
UNCITRAL – United Nations Comission on International Trade Law 
(Comissão de Comércio Internacional da ONU) pela mesma empresa.  

Conforme ressaltado pela Diretora Geral da OMS, Margaret Chan, na 
abertura da última Conferência das Partes da CQCT, COP5, em Novembro 
de 201223:  

“Como sabemos por experiência, a indústria do tabaco vai 
desafiar a melhor ciência, promover argumentos que nada têm a 
ver com os fatos, e financiar grupos de frente para dar a estes 
argumentos um manto da legitimidade. Esta indústria vai 
pressionar os parlamentares, cortejar a imprensa e, agora, 
financiar demandantes judiciais para questionar a legislação. 

Em uma recente e pertubadora tendência, o confronto entre 
governos, buscando salvaguardar a saúde dos seus cidadãos, e a 
indústria, procurando manter seus lucros, mudou-se para o 
Tribunal.” 24 

A presente ADI é, portanto, parte dessa estratégia de judicializar as 
políticas de saúde pública que têm contribuído para reduzir o tabagismo e 
suas trágicas consequências, ferindo, assim, poderosos interesses 
econômicos.  
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 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_DIV4-en.pdf  
24

 Tradução livre para o seguinte texto original em inglês: As we know from experience, the 
tobacco industry will challenge the best science, promote arguments that have nothing to 
do with the facts, and fund front groups to give these arguments a cloak of legitimacy. This 
industry will lobby lawmakers, woo the press and, now, fund plaintiffs to challenge 
legislation. 
In a recent and most disturbing trend, the showdown between governments, seeking to 
safeguard the health of their citizens, and industry, seeking to maintain its profits, has 
moved to the courtroom. 
 

http://www.actbr.org.br/biblioteca/acoes-judiciais.asp
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_DIV4-en.pdf


 
 
 
 

 

Cabe ao Judiciário, atento ao alerta do preâmbulo e do artigo 5.3 da CQCT, 
impedir mais essa tentativa de interferência nas políticas públicas de 
controle do tabagismo, rechaçando o pleito da CNI e mantendo a 
soberania do Estado Brasileiro na defesa da saúde pública. 

 

IV – Artigos 9 e 10 da CQCT e suas Diretrizes 

 

Os artigos 9 e 10 da CQCT tratam, respectivamente, da Regulação do 
conteúdo dos produtos de tabaco e da Regulamentação da divulgação das 
informações sobre os produtos de tabaco. 

Na Quarta Conferência das Partes (COP4) da CQCT, ocorrida em novembro 
de 2010 no Uruguai, foram aprovadas por unanimidade Diretrizes parciais 
para esses artigos (doc anexo). Estas recomendam aos Estados-Parte da 
Convenção que restrinjam ou proíbam ingredientes que podem ser usados 
para aumentar a atratividade e palatabilidade, tais como açúcares e doces, 
substâncias flavorizantes, temperos e ervas, em produtos derivados do 
tabaco. 

Entre os objetivos das Diretrizes está regulamentar os conteúdos e 
emissões dos produtos de tabaco (itens 1.2 e 1.2.1), posto que a 
regulamentação dos produtos de tabaco tem o potencial de contribuir para 
a redução de doenças e mortes prematuras atribuíveis ao tabaco, por meio 
da redução da atratividade de tais produtos, reduzindo seu potencial de 
causar dependência química (suscetibilidade para a dependência) ou 
reduzindo sua toxicidade geral. 

O item 1.2.1.1. fala especificamente da Atratividade desses produtos e 
reconhece que: 

Produtos de tabaco são feitos geralmente para ser atraentes, a fim de 

incentivar o seu uso. Da perspectiva da saúde pública, não há justificativa 

para permitir o uso de ingredientes, tais como os agentes aromatizantes, 

que ajudam a tornar os produtos de tabaco atraentes. Outras medidas para 

reduzir a atratividade dos produtos de tabaco foram incluídas nas diretrizes 

relativas à implementação dos Artigos 11 e 13 da CQCT/OMS3.  

A CQCT/OMS, em seu preâmbulo, reconhece que os produtos de tabaco 

são nocivos, produzem e mantêm a dependência. Qualquer redução de sua 

atratividade resultante da remoção ou redução de certos ingredientes de maneira 

alguma sugere que os produtos de tabaco sejam menos perigosos para a saúde 

humana. 



 
 
 
 

 

O item 3.1.2.1 das Diretrizes é claro ao fundamentar a proibição do uso de 
aditivos em produtos de tabaco em sua atratividade, que contribui para a 
iniciação ao tabagismo através da dependência à nicotina:  

3.1.2.1. Contexto 

A regulamentação de ingredientes destinada a reduzir a atratividade dos 

produtos de tabaco pode contribuir para reduzir a prevalência do uso do 

tabaco e a dependência entre usuários novos e contínuos. O preâmbulo da 

CQCT/OMS afirma que as Partes reconhecem que "os cigarros e outros 

produtos contendo tabaco são elaborados de maneira sofisticada de modo a 

criar e a manter a dependência".  

A atratividade e seu impacto sobre a dependência deveriam ser levados em 

conta no processo de regulamentação. As diretrizes sobre a implementação 

do Artigo 13 da CQCT/OMS sobre a publicidade, promoção e patrocínio de 

produtos de tabaco, recomendam que as restrições se apliquem ao maior 

número possível das características que tornam os produtos de tabaco mais 

atraentes aos consumidores. Tais características incluem papéis de cigarro 

coloridos e cheiros atrativos. Do mesmo modo, esta seção apresenta medidas 

que ajudarão a limitar os incentivos para o uso do tabaco. 

O item 3.1.2.2 das Diretrizes descreve o que se sabe sobre a adição de 
ingredientes utilizados para aumentar a palatabilidade, atratividade, criar a 
impressão de que esses produtos fazem bem à saúde, além de tratar de 
ingredientes associados à energia e vitalidade.  

A recomendação das Diretrizes é clara pela proibição do uso desses 
ingredientes25 que aumentam a atratividade e a palatabilidade de produtos 
de tabaco, com o objetivo de evitar a iniciação.  
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 3.1.2.2 Produtos de tabaco  
(i) Ingredientes utilizados para aumentar a palatabilidade  
O caráter incômodo e irritante da fumaça do tabaco proporciona uma barreira 
significativa à experimentação e ao uso inicial. Documentos da indústria do tabaco 
mostraram que um esforço significativo tem sido realizado no intuito de mitigar essas 
características desfavoráveis. O caráter desagradável pode ser reduzido de várias formas, 
tais como: a adição de ingredientes, a eliminação de substâncias com reconhecidas 
propriedades irritantes, a compensação da irritação por meio de outros importantes 
efeitos sensoriais, ou a mudança das propriedades químicas das emissões dos produtos de 
tabaco, pela adição ou remoção de substâncias específicas.  
Alguns produtos de tabaco sofrem adição de açúcares e adoçantes. O teor elevado de 
açúcar aumenta a palatabilidade dos produtos de tabaco pelos usuários. Exemplos de 
açúcares e adoçantes usados nesses produtos incluem glicose, melado, mel e sorbitol.  
Mascarar a natureza desagradável da fumaça tabaco com sabores contribui para a 
promoção e a manutenção uso do tabaco. Exemplos de substâncias aromatizantes 
incluem benzaldeído, maltol, mentol e baunilha.  



 
 
 
 

 

O Brasil participou das discussões sobre tais Diretrizes na COP4 e as 
aprovou junto com os demais Países parte do Tratado por unanimidade. 
Sua obrigação, em seguida, era transformar tais Diretrizes em políticas 
públicas, o que fez através da atuação da ANVISA, relatada abaixo. 

 

 

 

                                                                                                                                               
Especiarias e ervas também podem ser usadas para melhorar a palatabilidade dos 
produtos do tabaco. Exemplos incluem canela, gengibre e hortelã.  
Recomendação:  
As Partes deveriam regulamentar, proibindo ou restringindo ingredientes que possam ser 
usados para aumentar a palatabilidade dos produtos de tabaco.  
Ingredientes indispensáveis para a fabricação de produtos de tabaco e não vinculados à 
atratividade deveriam ser objeto de regulamentação de acordo com a legislação nacional.  
(ii) Ingredientes que possuem propriedades corantes  
Os corantes são adicionados a vários componentes dos produtos de tabaco para tornar o 
produto resultante mais atraente. Cigarros com cores atraentes (por exemplo, rosa, preto, 
azul jeans) têm sido comercializados em alguns países. Exemplos de corantes incluem 
tintas (ex., imitação do padrão de cortiça no papel do filtro) e pigmentos (ex., dióxido de 
titânio no material do filtro).  
Recomendação:  
As Partes deveriam proibir ou restringir os ingredientes que possuem propriedades 
corantes nos produtos de tabaco. No entanto, as Partes deveriam considerar permitir a 
utilização de corantes para registros relacionados a impostos ou a mensagens e 
advertências sanitárias.  
(iii) Ingredientes utilizados para criar a impressão de que os produtos trazem benefícios à 
saúde  
Diversos ingredientes têm sido utilizados em produtos de tabaco para ajudar a criar a 
impressão de que tais produtos trazem benefícios à saúde, ou para criar a impressão de 
que eles apresentam riscos reduzidos à saúde. Exemplos incluem vitaminas, tais como a 
vitamina C e a vitamina E, frutas e legumes (e os produtos resultantes de seu 
processamento, tais como sucos de frutas), aminoácidos, como cisteína e triptofano, e 
ácidos graxos essenciais como ômega-3 e ômega-6.  
Recomendação:  
As Partes deveriam proibir ingredientes nos produtos de tabaco que possam criar a 
impressão de que eles trazem um benefício à saúde.  
(iv) Ingredientes associados à energia e vitalidade  
As bebidas energéticas, populares entre os jovens em algumas Partes do mundo, são 
vistas como estimulantes da concentração mental e do desempenho físico. Exemplos de 
compostos estimulantes contidos em tais bebidas incluem a cafeína, o guaraná, a taurina 
e o glucuronolactona. Documentos e solicitações de patentes mostram que a indústria do 
tabaco já considerou utilizar alguns desses compostos (cafeína e taurina) em seus 
produtos.  
Recomendação:  
As Partes deveriam proibir ingredientes associados à energia e vitalidade, assim como 
outros compostos estimulantes, em produtos de tabaco. 



 
 
 
 

 

V – RDC 14: processo de discussão e aprovação 

A aprovação da RDC 14 integra um rol de medidas que o Brasil se 
comprometeu nacional e internacionalmente a implementar. 

Após a COP4, em que se discutiu e aprovou Diretrizes parciais para os 
artigos 9 e 10 do tratado (doc anexo), a ANVISA, agência responsável pela 
implementação dessas medidas, iniciou processo de consulta pública sobre 
o tema.  

Duas Consultas Públicas foram abertas em fins de 2010, a CP 11226 (doc 
anexo), que tratava principalmente da proibição do uso de aditivos em 
produtos de tabaco, e a CP 11727 (doc anexo), que tratava da 
regulamentação da publicidade e exposição de produtos de tabaco nos 
pontos de venda, e das advertências sanitárias. A CP 117 restou superada 
com a edição da Lei 12.546/2011, que tratou dos temas ali propostos.  

Ambas as Consultas Públicas concederam prazo até 31/3/2011 para 
manifestações. Diversas entidades e pessoas apresentaram suas críticas e 
sugestões, entre as quais a ora requerente (docs anexos), que, juntamente 
com outras entidades da área de saúde, apoiou as medidas propostas. 

Entidades nacionais e internacionais comprometidas com a defesa e 
promoção da saúde pública enviaram cartas em apoio às Consultas 
Públicas 112 e 117 à Presidência da República, à Casa Civil, ao Ministério da 
Saúde, e ao Congresso Nacional, entre outros (docs anexos). O Conselho 
Nacional de Saúde28, por meio das Moções nº 00329 e 00430, de 17 de 
março de 2011 (docs anexos), manifestou expresso apoio às Consultas 
Públicas, e a Abrasco – Associação Brasileira de Saúde Coletiva aprovou 
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http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/5c95c700486d1e499941992bd5b3ccf0/CP
+112_ADITIVOS_DOU+30-11-10.pdf?MOD=AJPERES 
27

 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f674f08047458b00949dd43fbc4c6735/CP+
N%C2%BA+117+GPDTA.pdf?MOD=AJPERES 
28

 O Conselho Nacional de Saúde, (CNS) instância máxima de deliberação do Sistema 
Único de Saúde – SUS - de caráter permanente e deliberativo, tem como missão a 
deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de 
saúde.  

O CNS é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde composto por representantes de 
entidades e movimentos representativos de usuários, entidades representativas de 
trabalhadores da área da saúde, governo e prestadores de serviços de saúde, sendo o seu 
Presidente eleito entre os membros do Conselho. 

   http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/apresentacao.htm 
29

 http://conselho.saude.gov.br/mocao/2011/Mocao003.doc 
30

 http://conselho.saude.gov.br/mocao/2011/Mocao004.doc 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/5c95c700486d1e499941992bd5b3ccf0/CP+112_ADITIVOS_DOU+30-11-10.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/5c95c700486d1e499941992bd5b3ccf0/CP+112_ADITIVOS_DOU+30-11-10.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f674f08047458b00949dd43fbc4c6735/CP+N%C2%BA+117+GPDTA.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f674f08047458b00949dd43fbc4c6735/CP+N%C2%BA+117+GPDTA.pdf?MOD=AJPERES
http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/apresentacao.htm
http://conselho.saude.gov.br/mocao/2011/Mocao003.doc
http://conselho.saude.gov.br/mocao/2011/Mocao004.doc


 
 
 
 

 

moção em defesa do fortalecimento da ação regulatória do sistema 
nacional de Vigilância Sanitária31. 

Diversos artigos de opinião foram publicados em sua defesa, entre os quais 
citamos os de Dráuzio Varella32, da psicóloga e vice-presidente da ACT 
Mônica Andreis33, do médico oncologista Roberto Gil34, de Paula Johns e 
Guilherme Eidt35 (doc anexo), e do oncologista Marcos Moraes, entre 
outros (doc anexo)36. 

A pressão da indústria do tabaco e de seus aliados foi intensa durante todo 
o processo de discussão da CP 112, conforme retratado pela imprensa 
nacional. Alguns exemplos da relevância que o tema ganhou na agenda 
midiática:  
 
Folha de São Paulo, 30 de março de 2011: “Lobby tenta barrar veto a 
aromatizantes nos cigarros”37  
 
Folha de São Paulo, 17 de abril de 2011 “Lobby retarda veto aos aditivos no 
tabaco” 38 sobre a estratégia de envio de milhares de formulários à 
ANVISA. 
 
Gazeta do Sul, 1 de abril de 2011: “Anvisa ameaça desconsiderar 
formulários enviados pela região - Segundo diretor do órgão, respostas são 
padronizadas e preenchidas com a mesma letra” 39 
 
O Estado de São Paulo, 9 de março de 2012: “Indústria do fumo apela à 
Casa Civil -  Passando por cima da Anvisa, lobby pede a Gleisi Hoffman uma 
câmara técnica para debater o impedimento de aditivos ao cigarro” 
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 http://www.abrasco.org.br/noticias/noticia_int.php?id_noticia=1119 
32

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1203201125.htm 
33

 http://bagarai.com.br/uso-de-aditivos-exposicao-de-cigarros-e-prevencao-ao-
tabagismo.html 
34

 http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/605_ROBERTO_GIL.pdf 
35

 http://acervo.folha.com.br/fsp/2012/11/19/2//5833953  
36

 
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/wilson+da+costa+bueno/47778/opiniao+o+cig
arro+mata+o+resto+e+lobby+fumaca+e+aditivo 
http://oglobo.globo.com/ece_incoming/legal-mas-letal-3079919 
37

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/sd3003201102.htm 
38

 http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/903937-lobby-retarda-veto-aos-
aditivos-no-tabaco.shtml 
39

 http://www.gaz.com.br/noticia/271001-
anvisa_ameaca_desconsiderar_formularios_enviados_pela_regiao.html 
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http://www.gaz.com.br/noticia/271001-anvisa_ameaca_desconsiderar_formularios_enviados_pela_regiao.html
http://www.gaz.com.br/noticia/271001-anvisa_ameaca_desconsiderar_formularios_enviados_pela_regiao.html


 
 
 
 

 

Em resposta à pressão à Casa Civil, a ACT enviou carta endereçada à 
Ministra-chefe da Casa Civil, juntamente com outras 15 entidades, como 
IDEC, Proteste, Instituto Alana e Associação dos Médicos do Brasil, e 
diversos deputados estaduais e federais, muitos membros da Frente 
Parlamentar de Saúde da Câmara dos Deputados (doc anexo). 

A Organização Panamericana de Saúde – OPAS, representação da 
Organização Mundial da Saúde na América Latina, também se manifestou 
através de missiva endereçada à Ministra-chefe da Casa Civil (doc anexo), 
em que manifesta seu expresso apoio à Consulta Pública 112, e sua 
preocupação com as atitudes adotadas pela indústria do tabaco em que 
busca “subverter e minar as políticas dos governos para o controle do 
tabagismo”. 

Artigos contrários às CPs também foram publicados, permitindo um grande 
debate na mídia e na sociedade.  

Audiências públicas40,41,42  e reuniões43,44, com garantia de ampla 
participação dos interessados, foram promovidas com a participação de 
Diretores e órgãos técnicos da ANVISA, como aquela ocorrida no âmbito da 
Comissão de Agricultura da Câmara Federal, cuja manifestação do Diretor 
da ANVISA, José Agenor Álvares, em defesa das medidas, merece detido 
exame (doc anexo). 
 
Importante esclarecer que a alegada razão de tamanha objeção 
capitaneada pela indústria do tabaco através do setor produtivo referia-se 
à proibição dos açúcares, que supostamente afetaria aproximadamente 50 
mil produtores do tabaco tipo burley, já que essa variedade perde açúcar 
no processo de cura que posteriormente é adicionado à folha de tabaco45.  
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 http://www.gazetadopovo.com.br/blog/caixazero/?id=1179636&tit=lobby-do-tabaco-
continua-criando-problemas-para-a-anvisa 
41

 http://veja.abril.com.br/noticia/saude/anvisa-fara-audiencia-publica-sobre-fabricacao-
e-publicidade-de-tabaco 
http://www.gaz.com.br/noticia/316919-
audiencia_debate_restricoes_a_venda_de_cigarro.html 
http://s.anvisa.gov.br/wps/s/r/vuD  
42

 http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1049145-decisao-sobre-venda-de-
cigarros-com-sabor-e-adiada-para-marco.shtml 
43

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-14/anvisa-adia-votacao-sobre-fim-de-
cigarros-aromatizados-por-causa-de-impasse-sobre-adicao-de-acucar 
44

 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/assunto
+de+interesse/noticias/reuniao+publica+discute+uso+de+aditivos+em+cigarros 
45

 Há diversas matérias que tratam desse argumento trazido pela indústria. Destacamos a 
notícia do Correio do Povo, de 7/3/2011 no seguinte trecho: Segundo a Afubra, caso 
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Desnecessário adentrar no mérito da veracidade ou não do argumento 
apresentado pela indústria e aliados em relação ao impacto nos produtores 
de burley, o fato é que a ANVISA cedeu em relação aos açúcares e manteve 
somente a proibição de aditivos de sabor a exemplo do mentol, cravo 
entre outros.  
 
Vale observar que após a concessão de exceção para o açúcar e outros 
aditivos indispensáveis à fabricação de cigarros, os argumentos da 
indústria contrários à RDC 14 deixaram de ser específicos em relação aos 
produtores de burley e passaram a ser genéricos em relação a supostos 
impactos na cadeia produtiva como um todo.  
 
O texto final da CP 112 foi aprovado em 16 de março de 2012 por meio da 
Resolução da Diretoria Colegiada n º 14 - RDC 1446,47 que no artigo 6º, 
proibiu o uso de aditivos nos produtos fumígenos e no artigo 7º 
expressamente permitiu o uso de açúcares e outros aditivos (doc anexo). 
 
Em suma, a RDC 14 foi fruto da agenda regulatória da ANVISA, endossada 
pela adoção de diretrizes parciais dos artigos 9 e 10 na COP4, passou por 
período de consulta pública e de audiências públicas, cedeu às 
preocupações do setor produtivo, revelando-se um processo democrático 
e transparente, plenamente justificável dentro dos objetivos 
constitucionais de proteção à saúde. 
 

 

VI – Justificativas para a adoção da RDC 14 

Cerne da questão: reduzir a iniciação ao tabagismo 

A razão para a proibição de aditivos que aumentam a atratividade e 
palatabilidade de produtos do tabaco é que tais produtos facilitam a 
iniciação ao tabagismo. 

                                                                                                                                               
sejam regulamentadas, elas podem prejudicar 50 mil produtores do fumo Burley. 
"Esperamos que o governo se sensibilize, pois a medida vai gerar desemprego, 
contrabando e provocar queda na arrecadação", diz o presidente da Afubra, Benício 
Werner. 
http://www.correiodopovo.com.br/Impresso/?Ano=116&Numero=158&Caderno=0&Noti
cia=265252  
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http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=16/03/2012&jornal=1&pagina=176&totalA
rquivos=280 
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Esse é o cerne da questão: reduzir a iniciação de crianças e adolescentes a 
um produto que causa dependência. Repita-se: 90% dos fumantes 
iniciam-se antes dos 19 anos! Os cigarros com sabor são os preferidos dos 
jovens. 

É importante trazer o debate para seus termos reais já que a CNI, em sua 
argumentação, tenta desvirtuá-lo. Não restam dúvidas de que os aditivos 
podem aumentar a toxicidade dos produtos de tabaco, como relatado em 
Nota Técnica do Instituto Nacional do Câncer de outubro de 2010 (doc 
anexo), mas essa é uma questão secundária, já que a justificativa 
primordial para a proibição de aditivos é reduzir a iniciação. 

Estratégia de marketing para jovens 

Por iniciarem em idade precoce e tornarem-se consumidores fiéis de seu 
produto, uma vez que rapidamente se instala a dependência nicotínica, os 
jovens são alvo de intensas campanhas de marketing por parte das 
indústrias de tabaco. Documentos internos revelados em ações judiciais no 
exterior demonstram claramente o interesse por este público48. 

A legislação brasileira tem gradativamente restringido a publicidade de 
produtos de tabaco que, somada a outras medidas, contribuiu para a 
redução de quase 50% da prevalência brasileira em 20 anos 49 (doc anexo).  
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 Em 1998, uma série de acordos judiciais entre vários estados americanos e as 
companhias de cigarro que operam nos Estados Unidos resultaram na criação de dois 
arquivos públicos contendo documentos internos das companhias fabricantes de cigarros, 
um no Estado de Minnesota, Estados Unidos, e outro no Reino Unido. Subsequentemente, 
foram ampliados o acesso, a quantidade e a disponibilidade desses documentos internos, 
sendo os mesmos disponibilizados ao público através da internet. Atualmente, mais de 35 
milhões de páginas de documentos das companhias de cigarro estão disponíveis online.  
http://www.library.ucsf.edu/tobacco/docsbiblio 
http://www.tobaccoarchives.com/infosettle.html 
http://tobaccodocuments.org/about.php 
http://legacy.library.ucsf.edu/ 
Estes documentos expuseram as mais diversas manobras e estratégias para promover a 
iniciação de crianças e adolescentes no tabagismo, manipular informações relevantes para 
a saúde pública e, sobretudo, para  influenciar  governantes, políticos e reguladores e 
impedir a adoção de medidas eficientes para redução do consumo de produtos de tabaco. 
Isso trouxe o reconhecimento por instituições de saúde pública e de desenvolvimento de 
que a indústria do tabaco é o vetor da epidemia de tabagismo e das mortes resultantes. 
49

 Levy D, de Almeida LM, Szklo A (2012) The Brazil SimSmoke Policy Simulation Model: 
The Effect of Strong Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking-
Attributable Deaths in a Middle Income Nation. PLoS Med 9(11): e1001336. 
doi:10.1371/journal.pmed.1001336: 
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/776_artigo_PLOS.pdf 
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A indústria do tabaco precisa de novos fumantes para repor os que param 
ou morrem por doenças ligadas ao tabagismo. Se as estratégias de 
marketing tradicional têm sido regulamentadas, outras passaram a 
substituí-las.  

Uma delas é o aumento do oferecimento de cigarros com sabor. De 2007 
a 2010 dobrou o número de marcas com sabor registradas na ANVISA, 
passando de 21 para 40, conforme noticia a Folha de São Paulo em abril de 
2011,50 da qual reproduzimos o gráfico explicativo: 
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 http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/903886-numero-de-marcas-de-cigarro-

com-sabor-dobra-em-tres-anos.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/903886-numero-de-marcas-de-cigarro-com-sabor-dobra-em-tres-anos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/903886-numero-de-marcas-de-cigarro-com-sabor-dobra-em-tres-anos.shtml


 
 
 
 

 

Pesquisas sobre iniciação 

É elevado o número de adolescentes que experimentam cigarros. De 
acordo com a Pesquisa Nacional sobre Saúde do Escolar (PeNSE)51 do 
Ministério da Saúde e do IBGE, a proporção de estudantes do ensino 
fundamental (entre 13 e 15 anos) que experimentaram cigarros em 2009 
foi de 24,5%, sendo mais elevada nas escolas públicas (26,7%) do que nas 
privadas (18,3%). 

Os jovens iniciam-se justamente com cigarros com sabor. É o que mostra 
pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, da Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Nacional do Câncer 52 (doc anexo) 
que analisou dados de mais de 17 mil adolescentes entre 13 e 15 anos, de 
13 capitais brasileiras, que participaram de pesquisa nacional entre 2005 e 
2009. 

Entre os adolescentes que experimentaram cigarros, 58,2% dos meninos e 
52,9% das medidas preferiam cigarros com sabor. Cigarros mentolados 
foram os mais consumidos entre os que fumavam marcas com sabor, 
representando a preferência de 37,2% dos meninos e 39,9% das meninas 
fumantes. Mais de 60% dos estudantes que preferiam cigarros com sabor 
relataram que o sabor era a principal razão para a escolha da marca. 

 

Nota Técnica do INCA 

Às vésperas da COP4 o Instituto Nacional do Câncer – INCA, órgão ligado ao 
Ministério da Saúde, divulgou Nota Técnica (doc anexo) defendendo as 
Diretrizes dos artigos 9 e 10 da CQCT que embasam a RDC 14/2012. A 
seguir, trechos relevantes do Sumário Executivo da NT justificando a 
adoção de medidas como a da RDC 14/2012:  
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 Resultado da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2009 a partir de convênio celebrado com o 
Ministério da Saúde. A PeNSE investigou diversos fatores de risco e proteção à saúde dos 
adolescentes, junto aos escolares do 9º ano do ensino fundamental das 26 capitais 
estaduais e do Distrito Federal:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/pense.pdf  
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 USE OF FLAVORED CIGARETTES AMONG BRAZILIAN ADOLESCENTS: A STEP TOWARD 

NICOTINE ADDICTION? Valeska C. Figueiredo, Vera Luiza da Costa e Silva, Letícia Casado; 
Elaine Masson, Tania Cavalcante, Liz Maria de Almeida. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
·  A 4ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco (COP4), em novembro de 2010, deliberará sobre 
a minuta de diretrizes para a implementação dos Artigos 09 e 10 do 
tratado (regulação dos conteúdos e emissões dos produtos de tabaco 
e divulgação destas informações). 
·  Existe uma situação de forte oposição articulada pela indústria do 
tabaco contra a aprovação da minuta de diretrizes para os Artigos 
09 e 10 na COP4. 
·  Essa divergência tem como foco a recomendação do parágrafo 38 
da minuta que orienta os Estados Partes da Convenção que 
proíbam ou restrinjam “ingredientes que podem ser usados para 
aumentar a palatabilidade, tais como açúcares e doces, substâncias 
flavorizantes, temperos e ervas, em cigarros e produtos de tabaco 
similares a cigarros”. 
·  Esta recomendação está embasada nas seguintes evidências: 

o Os produtos de tabaco são elaborados para se tornarem 
atrativos e encorajarem a experimentação por novos 
consumidores  principalmente entre adolescentes. 
o A atratividade dos produtos de tabaco influencia a 
capacidade dos mesmos de gerar dependência química e, 
portanto deveria ser levada em consideração nas medidas para 
regulação desses produtos; 
o Muitos dos aditivos, inclusive o açúcar e licores, ao serem 
queimados durante o ato de fumar, se transformam em 
substâncias altamente tóxicas e carcinogênicas contribuindo 
para aumentar toxicidade dos produtos de tabaco. 
o Através de medidas que reduzam a atratividade e a 
capacidade dos produtos de tabaco em causar dependência, a 
regulação dos produtos de tabaco contribui para prevenir a 
iniciação entre adolescentes e para reduzir a carga de doenças 
e mortes prematuras tabaco relacionadas. 

(...) 
·  Evidências científicas e os próprios documentos da indústria do 
tabaco mostram que os aditivos são usados pelos fabricantes para 
potencializar os efeitos farmacológicos da nicotina, tornar o sabor 
das marcas mais apelativo para os jovens aspirantes de fumantes, 
assim como mascarar o sabor e o desconforto imediato da fumaça. 
·  Estudos indicam que os adolescentes são especialmente 
vulneráveis a esses efeitos e têm uma maior probabilidade do que os 



 
 
 
 

 

adultos de desenvolverem dependência química aos produtos de 
tabaco. 
·  Pesquisas comprovam a preferência dos adolescentes por 
produtos com sabor. No Brasil o uso de cigarros flavorizados entre 
jovens e adolescentes brasileiros é muito alto: 44% dos estudantes 
brasileiros, que fumam regularmente, preferem os cigarros 
aromatizados. 
·  Qualquer tecnologia para aumentar o poder do produto em 
causar dependência química assim como sua capacidade de atrair  
consumidores, especialmente para adolescentes,deveria ser alvo de 
medidas regulatórias restritivas. 

 
 

Ausência de provas 
 

Como reconhecido na peça inicial desta ADI, os cigarros com sabor 
representam menos de 2% do mercado brasileiro de cigarros, o que resulta 
em pequena perda econômica para as empresas – ainda que a perda seja 
grande em termos de estratégia de marketing para atrair novos fumantes.  

Por outro lado, a CNI não traz uma prova sequer de que a proibição de 
aditivos atinja “mais de 98% (noventa e oito por cento) da produção 
nacional”. Não há uma única prova desta alegação, apenas a referência a 
parecer jurídico que a replica, também sem qualquer comprovação.  

Esse aspecto é fundamental, pois que se alardeiam inverdades que assim 
devem ser qualificadas já que destituídas de qualquer comprovação fática. 
Ainda que impactos econômicos não devam ser levados em conta quando 
a saúde está em jogo, nem nesse aspecto a indústria logrou comprovar 
seus dramáticos argumentos. 

Não só há marcas cadastradas na ANVISA que obedecem às novas regras, 
como a própria indústria do tabaco vem se reunindo com a ANVISA para 
discutir eventuais ingredientes indispensáveis à fabricação do cigarro com 
o objetivo de se adaptarem às novas regras ditadas pela RDC 14/2012, 
conforme reunião ocorrida em 27/12/2012, às 11h, na sede da ANVISA, 
relatada na página eletrônica da agência53. 
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VII – Argumentos econômicos 

A medida adotada pela ANVISA é plenamente justificável do ponto de vista 
legal, constitucional e da saúde. Os argumentos econômicos utilizados pela 
CNI, além de não poderem prevalecer frente ao direito à saúde, ou não 
foram demonstrados, ou são duvidosos, para não dizer inverídicos.  

O suposto “estudo” da FGV projetos que relaciona as medidas de controle 
do tabagismo ao aumento do contrabando não merece qualquer 
credibilidade, a começar por não indicar seu autor, não se sabe quem, qual 
pesquisador o assinou e por ele se responsabiliza. É destituído de 
metodologia e foi encomendado por entidades vinculadas à indústria do 
tabaco. 

O “estudo” foi contestado por pesquisadores de entidades como a 
Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, Campaign for Tobacco Free Kids e Aliança de 
Controle do Tabagismo, ora requerente (doc anexo, também disponível em 
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/664_RESPOSTA_FGV.pdf). 

O “estudo” baseia-se em hipóteses, sem as devidas referências no corpo 
do texto que pudessem ser checadas. Metade das referências bibliográficas 
estão vinculadas à indústria do tabaco. Os demais itens ou não foram 
efetivamente utilizados no “estudo” ou seus conteúdos foram 
simplesmente malversados. 

Com relação ao mercado ilegal, os dados do “estudo” da FGV não trazem 
as adequadas metodologia e referência para os números apresentados. A 
resposta das entidades nacionais e internacionais demonstra, através de 
documentos da própria indústria do tabaco disponibilizados por força de 
ações judiciais, que o mercado ilegal brasileiro origina-se da ação das 
grandes empresas produtoras, envolvidas nos anos 1990 com a exportação 
de cigarros sem a incidência de impostos para o Paraguai e que 
retornavam ao país sob a forma de contrabando54.  

Quanto ao argumento de que cigarros contrabandeados não estariam 
autorizados pela ANVISA e seriam um risco para os consumidores, 
importante esclarecer que a ANVISA não autoriza, apenas registra os 
produtos de tabaco, que fazem tão mal à saúde quanto aqueles 
contrabandeados. 

A resposta das entidades nacionais e internacionais ao “estudo” da FGV, 
por outro lado, traz valiosas informações demonstradas por evidências 
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científicas sobre o impacto sanitário e econômico das medidas de controle 
do tabagismo avaliadas, entre as quais a proibição de aditivos.  

Por fim, lançar mão de argumentos econômicos para evitar medidas que 
salvam vidas é o mesmo que precificar o valor da vida, o que não é ético. 
Ainda que apenas um único jovem se tornasse dependente de nicotina, e 
posteriormente adoecesse e falecesse, por ter iniciado no tabagismo com 
cigarro de sabor, isso já seria o suficiente para justificar a medida.   

 

VIII – Medida discutida e adotada em outros países 

Tanto a CQCT quanto as Diretrizes dos artigos 9 e 10  têm efeito sobre os 
países parte do tratado. O Brasil foi o primeiro país-parte da Convenção a 
adotar as medidas preconizadas pelas Diretrizes, mas os Estados Unidos da 
América, país que ainda não ratificou a CQCT, adotou medida similar, 
proibindo a adição de sabores a produtos de tabaco, porém excepcionando 
o mentol, cuja proibição segue em discussão naquele país.  
 
Em 22/9/2009, o Food and Drug Administration (FDA), órgão equivalente à 
ANVISA naquele país, proibiu a adição de sabores a produtos de tabaco.  
 
A justificativa foi que tais cigarros têm apelo especial para as crianças. O 
esforço da agência nacional daquele país para implementar essa medida e 
alertar os pais sobre os perigos dos cigarros com sabor foi considerado um 
importante passo inicial para uma regulação responsável de produtos de 
tabaco com objetivo de proteger o público americano55. 
 
De acordo com a página eletrônica da agência, a proibição de sabores nos 
cigarros revela a importância de se reduzir o número de crianças que 
começam a fumar, e que se tornam dependentes dos perigosos produtos 
de tabaco. O FDA segue examinando opções para regular cigarros de 
menta e outros produtos de tabaco com sabor56.  
 
Na Alemanha, a tentativa de empresa de cigarro de inserir cigarros 
mentolados no mercado daquele país foi barrada por câmara 
administrativa com fundamento na CQCT e nas Diretrizes dos artigos 9 e 
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10, conforme informa a página eletrônica da Organização Mundial de 
Saúde.57 
 
Em 19 de dezembro de 2012, a Comissão Europeia enviou proposta para a 
revisão da Diretiva Europeia sobre produtos de tabaco (Tobacco Products 
Directive, 2001/37/EC) ao Conselho e ao Parlamento Europeus que, juntos, 
são responsáveis para decidir sobre a legislação da União Europeia nesse 
campo. Entre os temas a serem discutidos está a questão dos flavorizantes 
adicionados a produtos de tabaco58. 
 
Como se vê, outros países já adotaram ou estão adotando medidas 
similares à adotada pelo Brasil. A proibição de aditivos que dão sabores aos 
produtos de tabaco é questão de tempo, já que todos os signatários da 
CQCT deverão adotar suas determinações.  
 
 
IX – Considerações Finais e Pedido 
 
Para finalizar, reitera-se que a Resolução da ANVISA questionada nesta ADI 
não proíbe, de forma geral e abstrata, a produção de cigarros no Brasil, 
alegação de resto destituída de qualquer comprovação.  
 
O que faz a ANVISA é, cumprindo seu mister, atacar diretamente a mais 
nova estratégia de marketing das empresas de cigarro: a adição de sabores 
a seus produtos com o objetivo de conquistar novos fumantes entre o 
público infanto-juvenil. Não é por outra razão que nos últimos anos o 
número de marcas com sabor registradas na ANVISA duplicou.  
 
O objetivo da medida é reduzir a atratividade de produto 
comprovadamente nocivo, que causa dependência, doença, incapacidade e 
morte, e cujos iniciantes no seu consumo têm, em sua maioria 
esmagadora, menos de 19 anos. A questão dos malefícios desses aditivos 
também está demonstrada, mas é questão secundária diante do objetivo 
primordial de evitar-se a iniciação.  
 
A gravidade do tema e os recursos, financeiros ou não, utilizados pela 
indústria do tabaco e seus aliados para evitar regulação devem ser 
considerados no julgamento da presente ação. A soberania do Estado 

                                                 
57

 http://www.who.int/fctc/implementation/news/news_germ/en/index.html 
http://www.who.int/fctc/implementation/news/Press_release_Germany.pdf 
58

 http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/index_en.htm  

http://www.who.int/fctc/implementation/news/news_germ/en/index.html
http://www.who.int/fctc/implementation/news/Press_release_Germany.pdf
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/index_en.htm


 
 
 
 

 

Brasileiro em regular esse setor do mercado e proteger a saúde dos 
cidadãos está em jogo.  
 
Cabe ao Judiciário enfrentar esse desafio com os olhos postos na 
Constituição e na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e suas 
Diretrizes.  
 
Diante desses fatos, requer-se a admissão da requerente na qualidade de 
amicus curiae, bem como a improcedência da ação.  
 
Nestes Termos,  
P. Deferimento, 
De São Paulo para Brasília, 26 de março de 2013 
 

    
Clarissa Menezes Homsi   Adriana Pereira de Carvalho 
OAB/SP 131.179    OAB/SP 148.379 
 
 

 


