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EMENTA: CONSTUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 14, DE 

2012, DA ANVISA. 

01 - A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco projeta a 

competência da União e, consequentemente, da ANVISA, para regular a 

proteção à saúde, conforme expressa o art. 24 da Constituição Federal. 

02 - A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco tem 

natureza de ser norma, no mínimo, supra legal, por regular direito 

fundamental de proteção à saúde. 

03 – A ANVISA tem competência explicitamente definida na 

Constituição Federal e na legislação ordinária para expedir regulamentos 

determinando controle na fabricação, na comercialização e no consumo do 

tabaco, haja vista comprovação científica dos malefícios que tal 

substância, quando consumida pelo ser humano, provoca à saúde. 

04 – A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, por 

disposição constitucional. É um direito fundamental que se sobrepõe sobre 

o princípio da livre iniciativa de conteúdo econômico. 

05 – A RDC 14, de 2012, expedida pela ANVISA, tem por 

objetivo fundamental proteger à saúde do ser humano, valorizando o seu 

bem estar, a sua dignidade e a sua cidadania. 

06 – O conflito entre a aplicação dos princípios da livre iniciativa 

de natureza econômica e do que exige do Estado a adoção de políticas 

públicas para proteger a saúde, leva a se fazer a opção pela prevalência do 

último, em razão de sua carga de valores em benefício do homem. 

07 – A Resolução n. 14, de 2012, da ANVISA, tem suporte jurídico 

nos artigos 196, 197 e 200, entre outros, da Constituição Federal de 1988, 

bem como na Lei 8.080/90(Lei Orgânica da Saúde), artigos 2º, 6º, incisos I, 

VI e VII, e na Lei n. 9.782, de 1999, que criou a ANVISA, artigos 7º, III, 
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IV e 8º, e nos artigos 9 e 10, da Convenção Quadro para o Controle do 

Tabaco, e nas respectivas Diretrizes Parciais para sua implementação. 

08 - O Estado, por determinação da Constituição Federal de 1988 e 

da legislação ordinária contemporânea, tem o dever de expedir, por via de 

seus órgãos da administração direta e da administração indireta, 

resoluções para proteger a saúde do ser humano contra o uso nocivo do 

tabaco, por tal se constituir um direito fundamental da cidadania. 

09 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) atesta que 90% 

(noventa por cento) dos fumantes iniciam o consumo do tabaco antes de 19 

anos de idade. No Brasil, pesquisas realizadas pela UFRJ e FIOCRUZ, no 

ano de 2011, indicam que 60% (sessenta por cento) dos adolescentes que 

fumam preferem cigarros mentolados. 

10 - INCA (Instituto Nacional do Câncer), conforme pesquisa que 

realizou, indica que 45% (quarenta e cinco por cento) dos fumantes de 13 

a 15 anos consomem o cigarro com sabor que atenua o gosto do tabaco. 

11 - A ciência comprova que os aditivos acrescidos à composição 

do cigarro o tornam com sabor agradável, contribuindo para aumentar o 

potencial de dependência dos produtos que tem tabaco em sua 

composição. 

12  - A indústria do tabaco, ao introduzir aditivos de sabor palatável 

nos cigarros, tem por finalidade atrair o seu consumo por adolescentes, 

abrindo portas para a instalação do vício, pelo efeito da dependência do 

tabaco. 

13 - A Associação Médica Brasileira (AMB), a Sociedade 

Brasileira de Pneumonia e Tisiologia (ASBT), a Sociedade Brasileira de 

Oncologia Clínica (SBOC), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a 

ProTeste (Defesa do Consumidor), o Instituto Brasileiro de Defesa do 
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Consumidor (IDEC), além de outras associações, aprovam a RDC 14, de 

2012, emitida pela ANVISA, por proibir o uso de aditivos em cigarros que 

proporcionam aromas e sabores agradáveis como o de menta, cravo, 

canela, baunilha e chocolate, atraindo adolescentes e adultos para o seu 

consumo, conduta que, cientificamente comprovada, provoca males à 

saúde. 

14 - É imperativa e cogente a determinação da Constituição 

Federal de 1988 no sentido de que a proteção à saúde é um direito 

fundamental da cidadania e dever do Estado, 

15 - Constitui obrigação do Estado instituir políticas públicas 

visando reduzir o risco de doenças e outros agravos, pelo que, por meios 

dos seus órgãos da administração direta e indireta, deve regulamentar e  

fiscalizar, controlando, pelo exercício do  poder de polícia, os 

procedimentos, produtos e substâncias que afetem a proteção da saúde 

publica, conforme ditam os artigos 196, 197 e 200, entre outros, da 

Constituição Federal de 1988. 

16 - A  RDC 14, de 2012, expedida pela ANVISA, pelo seu 

conteúdo de proteção à saúde humana, tem merecido reconhecimento 

internacional, conforme manifestação da Organização Mundial de Saúde, 

levada ao conhecimento público em 20.05.2012. 

17 - A RDC 14/2012, da ANVISA, tem por objetivo fazer 

cumprir, rigorosamente, os artigos 9 e 10, e as Diretrizes para sua 

implementação, da Convenção Internacional Quadro para o Controle do 

Tabaco, ratificada pelo Brasil pelo Decreto n. 5.658, de 2006, e por mais de 

170 (cento e setenta) países, nos termos em que foram expedidos, não 

extrapolando o âmbito de competência outorgada à ANVISA, autarquia 

especializada que atua como agência reguladora, com base no que dispõe a 
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Constituição Federal e as leis já citadas e comentadas no curso do presente 

parecer. 

18 – A RDC 14, de 2012, da ANVISA, está expedida de 

conformidade com os postulados, princípios e regras dispostos na 

Constituição Federal de 1988. 
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01 – IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONSULENTE 

A Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos 

Direitos Humanos – AC, pessoa jurídica de direito privado (sociedade 

civil) portadora do CNPJ/MF n. 08.658.766/0001-70, sediada na cidade de 

São Paulo, São Paulo, na rua Batataes, 602, conjunto 31, por sua Diretora 

Presidente Paula Dra. Johns, socióloga, Cédula de Identidade RG n. 

7.833.430-4, pela sua Vice-Diretora Presidente Dra. Mônica Andreis, 

psicóloga, Cédula de Identidade n.14.193.049-4, e por sua Coordenadora 

Jurídica a advogada Dra. ADRIANA PEREIRA DE CARVALHO, 

solicita-nos parecer a respeito de assuntos jurídicos postos em 

questionamento a seguir referido, tudo relativo ao controle pelos órgãos 

administrativos do Poder Executivo, especialmente, pela ANVISA, e pelo 

Poder Judiciário, do uso do tabaco pelos seres humanos. 

 

02 – OBJETO DA CONSULTA 

A consulente relata que a consulta formulada tem, entre outros 

objetivos, obter a nossa opinião a respeito dos temas jurídicos seguintes: 

a) o de a ANVISA, como agência reguladora, ter atribuições para 

controlar, em situação específica, o tabagismo; 

b) o da constitucionalidade ou não da Resolução da Diretoria 

Colegiada da ANVISA nº 14, de 15 de março de 2012 – RDC 14, que impõe 

restrição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco; 
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c) da procedência ou não do pedido de Suspensão de Liminar, 

Processo SLS 1764, apresentado, perante o Superior Tribunal de Justiça, 

pela Advocacia Geral da União; 

d) da juridicidade ou não do pedido formulado pela consulente, 

perante o Superior Tribunal de Justiça, para atuar como “amicus curiae” 

na Suspensão de Liminar SLS 1764; 

e) de outros aspectos correlatos com os temas acima elencados. 

Alega, ainda, a consulente que o Sindicato Interestadual da 

Indústria do Tabaco – SINDITABACO  ajuizou ação ordinária, com 

pedido de antecipação de tutela, pretendendo a declaração de ilegalidade 

dos artigos 6º e 7º da Resolução RDC 14, de 2012, da ANVISA, a qual 

dispõe sobre os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de 

carbono nos cigarros, bem como a restrição do uso de aditivos nos 

produtos derivados do tabaco. 

A consulente acrescenta que o pedido de tutela foi deferido para 

determinar a suspensão imediata dos efeitos dos mencionados artigos, 

isentando os destinatários de tais regras de serem sancionados ou 

tributados por não cumpri-las até o julgamento do mérito. Esclarece que a 

ANVISA interpôs Agravo de Instrumento contra a mencionada decisão, 

obtendo, no segundo grau, atribuição de efeito suspensivo, porém, em 

julgamento final, o agravo foi improvido. A ANVISA, a seguir, interpôs 

perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça pedido de suspensão da 

ordem de tutela antecipada, sob o fundamento de que a decisão causa 

grave lesão à ordem e a saúde públicas. 
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Diante dos objetivos definidos para o presente parecer, por parte da 

consulente, esta nos apresentou os quesitos seguintes: 

1. Qual o poder regulatório da ANVISA em relação ao produto 

tabaco? 

2. A ANVISA tem competência normativa para editar a RDC 

14? 

3. A aprovação da RDC 14 decorreu de uma decisão arbitrária 

da ANVISA? 

4. Qual a finalidade da RDC 14? 

5. O que dispõem e determinam os artigos 9 e 10, da Convenção 

Quadro para o Controle do Tabaco, e as correspondentes Diretrizes 

Parciais para sua implementação? 

6. A RDC 14 está de acordo com a Constituição Federal? A RDC 

atende ao princípio da razoabilidade? 

7. A RDC 14 está de acordo com os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor? 

8. A restrição ao uso de aditivos nos produtos fumígenos fere o 

princípio constitucional da livre iniciativa? 

Em face da definição da pretensão da consulente, conforme relatado 

nos itens antecedentes, passamos a tecer as nossas considerações em 

quadra de aspectos fundamentais sobre o que nos está sendo solicitado, 

ultimando com respostas objetivas às perguntas formuladas e já 

anunciadas, bem como, com a apresentação de conclusões. 

 

03 – A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL OSTENTADO, 

COM DESTAQUE, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
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As nossas primeiras reflexões sobre a solicitação que nos foi feita 

pela consulente estão concentradas no exame dos postulados presentes na 

Constituição Federal, em seus incisos II e III do artigo 1º, que impõem o 

respeito à dignidade humana e a valorização da cidadania como pilastras 

básicas do Estado Democrático de Direito pregado para o Brasil, certo de 

que a consagração de tais valores em benefício da cidadania compreende, 

entre outros benefícios, o de serem garantidos pelo Estado, aos seus 

jurisdicionados, a proteção à saúde como direito fundamental. 

A nossa Carta Magna considera a proteção à saúde como um dos 

principais objetivos do Estado Democrático vivenciado pelo Brasil, 

conforme revelado está, expressamente, em seus dispositivos, a começar 

pelo Preâmbulo, ao considerar que os Senadores e Deputados Federais, 

representantes do povo, reuniram-se em Assembleia Constituinte “para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias.....”. 

O valor bem-estar incluído no preâmbulo desse documento soberano 

compreende, entre outros valores inerentes ao cidadão e à dignidade 

humana, o da proteção à saúde como obrigação do Estado, atribuição que 

deve ser exercida do modo mais amplo possível para atender ao que está 

determinado como orientação filosófica da Constituição Federal de 1988. 

A fortalecer tal determinação da saúde ser considerada direito 

fundamental do cidadão a ser protegido pelo Estado, identificamos, no 
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corpo da Constituição Federal de 1988, os dispositivos a seguir 

enumerados que expressam carga de cláusulas com força pétrea, portanto, 

contendo características obrigatórias, só modificáveis por outra 

Assembleia Constituinte, insuscetível até de Emenda Constitucional. 

Na enumeração dos direitos sociais, temos o artigo 6º determinando: 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. 

A seguir, na mesma quadra jurídica dos direitos sociais, consagra o 

art. 7º, incisos IV e XXII, que “Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social:........IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 

capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família 

com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestiário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer 

fim”... XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança;....” 

A Carta Magna insiste, no art. 23, II, na afirmação da 

obrigatoriedade do Estado, pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, proteger o direito fundamental do cidadão à saúde, ao 

determinar: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 
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II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência; 

A União, os Estados e o Distrito Federal estão autorizados, pelo 

comando do art. 24 da Constituição Federal, a legislarem 

concorrentemente sobre a proteção e defesa da saúde: 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;....” 

A Carta Magna outorga aos Municípios a competência de prestar, 

com a  cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviços de 

atendimento à saúde da população: 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 

Em se tratando dos casos excepcionais de intervenção, a União 

poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para obrigar a aplicação 

do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais e 

transferências em serviços públicos de saúde: 

“Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 

exceto para: 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)”. 
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Os Estados, na mesma linha de excepcionalidade para a prática de 

intervenção, poderão obrigar os Municípios a aplicar o mínimo exigido da 

receita municipal para serviços públicos de saúde: 

“Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União 

nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: 

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal 

na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços 

públicos de saúde; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 

2000)”. 

Quanto ao regime dos servidores públicos, temos a proteção da 

saúde dos mesmos regulada, a nível constitucional, pelos dispositivos 

seguintes: 

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 

artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos 

de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

47, de 2005) 
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II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005) 

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005)”. 

No campo da regulação orçamentária, a Carta Magna dispõe: 

“Art. 167. São vedados: 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 

referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 

serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino 

e para realização de atividades da administração tributária, como 

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, 

previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

No capítulo regulatório da seguridade social, a Constituição Federal 

impõe que: 

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 

de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 

de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
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§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada 

de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência 

social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,      assegurada a cada área 

a gestão de seus recursos. 

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o 

sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os 

Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”. 

Culmina a Carta Magna em definir a proteção à saúde como direito 

fundamental do cidadão a ser protegido, de modo ilimitado pelo Estado, 

ao dedicar ao tema uma regulação específica exteriorizada na Seção II ( 

Da Saúde), do Capítulo I, do Título VIII (Da Ordem Social), contendo os 

dispositivos seguintes: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. 
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 

195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, 

de 2000) 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos 

mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei 

complementar prevista no § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29, de 2000) 

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 

tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as 

parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
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III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 

tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco 

anos, estabelecerá:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 

destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva 

redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 29, de 2000) 

III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 

com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir 

agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio 

de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de 

suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 51, de 2006) 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial 

profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a 
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regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de 

combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar 

assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010) Regulamento 

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 

169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às 

de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias 

poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos 

específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 51, de 2006) 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 

capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos 

previstos em lei. 

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 

remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 
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transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico 

e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho. 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
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termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) 

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de 

previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 

quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos 

definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005)”. 

Insiste a Constituição Federal, ao baixar regramentos para a 

Educação como dever do Estado, ao determinar que: 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à 

saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos 

provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários”. 
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A seguir, como a relembrar ser a saúde um direito fundamental do 

cidadão, a Constituição Federal, ao impor comandos para a Comunicação 

Social, dita: 

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 3º - Compete à lei federal: 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 

possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e 

televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda 

de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 

ambiente”. 

A Carta Magna determina, ainda, ao cuidar da instituição familiar, 

que: 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 

da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 

entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo 
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aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, 

de 2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde 

na assistência materno-infantil;...” 

No contexto acima apresentado, destacamos as regras 

constitucionais instituidoras do Sistema Único de Saúde: “Art. 200. Ao 

sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico 

e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos; 
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VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho. 

Os nossos propósitos em descrever todos os dispositivos postos na 

Constituição Federal a respeito da obrigatoriedade de o Estado  proteger o 

direito fundamental à saúde dos cidadãos, conforme acima anotado, têm o 

objetivo de destacar a natureza excepcional desse direito fundamental 

para que a dignidade do ser humano e a valorização da sua cidadania 

sejam atingidas em alto patamar compatível com o Estado Democrático de 

Direito que a Constituição formatou para o Brasil. 

O quadro constitucional que apresentamos sobre as regras 

reguladoras da saúde bem demonstra que é da obrigação de o Estado 

regular a sua proteção por todos os meios que lhe são outorgados pelo 

nosso ordenamento jurídico, sem possibilidade de nenhuma interpretação 

restritiva, especialmente, no campo do exercício das competências de seus 

órgãos. 

O que deve ser buscado, na essência, é, no exame de qualquer norma 

baixada pelo Estado, quer pela administração direta, quer pela 

administração indireta, que seja alcançado o objetivo de ser protegida a 

saúde do cidadão, por tal se constituir em um direito fundamental que lhe 

é assegurado pela Constituição Federal, impossível de sofrer quaisquer 

limitações. 

É desnecessário repetir-se a doutrinação de que, em se protegendo a 

saúde, por todos os meios legislativos que o Estado dispõe, estamos a 

assegurar o direito à vida, a sobrevivência do ser, um direito considerado 

pela ciência como superior a todos. 
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A obrigação do Estado em proteger o direito fundamental do 

cidadão à proteção à saúde não está, em nosso ordenamento jurídico, 

ordenado, apenas, na Carta Magna, nos dispositivos já citados. Esse 

direito é constituído por um complexo de postulados e princípios que 

decorrem do sistema para ele instituído, tendo como objetivo maior a 

valorização da dignidade humana e da cidadania, com o Estado 

assegurando ampla proteção à saúde, utilizando-se de todos os meios 

explicita e implicitamente possuídos. 

A nível infraconstitucional, dispõe o  art. 2º da Lei n. 8.080/90, que “ 

a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Este 

dispositivo, em harmonia com tudo o que está contido na Constituição 

Federal a respeito de ser a proteção à saúde um direito fundamental, exige 

que o Estado adote uma postura de se fazer cada vez mais presente para 

garantir a proteção da saúde dos seus cidadãos, atuando de modo eficaz e 

permanentemente, haja vista que o direito à vida deve ser protegido de 

forma plena, especialmente, com o combate pelo Estado de todos os males 

que afetam a sua vitalidade. 

Da mesma forma, temos a Lei n. 8.212/91 – Lei Orgânica da 

Seguridade Social, em seu art. 2º, disciplinando o direito à saúde e 

estabelecendo que tal direito deve ser acessível a todos mediante variadas 

políticas públicas, especialmente, as de natureza preventiva. 

O direito à saúde por ser um elemento significativo do direito de 

viver com dignidade é protegido por todas as Constituições estrangeiras, 

por Tratados e por inúmeros documentos internacionais, a significar a 

importância que a ele tem dado os pensadores do Século XXI. 
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Destacamos, em campo internacional, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), considerada como a mais fiel fonte das 

Constituições contemporâneas, a afirmar em seu art. XXV - “Art. XXV – 

Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.” 

 

04 – O DIREITO FUNDAMENTAL Á SAÚDE E A SUA 

PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO ESTADO. 

Abrimos espaço para, em linhas gerais, examinarmos outros 

aspectos relativos ao direito fundamental à saúde e a obrigação do Estado 

em torná-lo eficaz e efetivo por meio de políticas públicas e de adoção de 

regulamentos expedidos por seus órgãos da administração direta e 

indireta. 

De início, salientamos que os direitos fundamentais à saúde estão 

assegurados por princípios e diretrizes que o concretizam por vias de 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência em forma de sistema integral, este entendido como um 

conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de sua 

complexidade, conforme reconhece a doutrina e legislação 

infraconstitucional baixadas a respeito. 

Está evidenciado, quando se aprofunda na extensão da proteção dos 

direitos fundamentais à saúde, que a manutenção da vida humana sadia 
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exige ações e políticas do Estado e também dos particulares. A ação do 

Estado ocorre, naturalmente, por ações na área da segurança e da 

prevenção públicas que impeçam atividades de qualquer natureza que 

ofendem à saúde, pelo que está autorizado a expedir regulamentos 

específicos que devem ser interpretados com posturas voltadas a fazer 

prevalecer os objetivos centrais a serem alcançados. 

Nessa linha de pensar, entendemos, seguindo a predominância dos 

posicionamentos doutrinários, que “o  assim que o direito à saúde não é 

um direito subjetivo público, o qual faz parte do patrimônio jurídico da 

cada cidadão brasileiro, mas sim é um dever objetivo do Estado o qual 

deve programar políticas públicas para o setor, assegurando a todos o 

acesso universal e igualitário
2
”. 

No contexto assinalado, ganha relevo, conforme revelado pela autora 

acima referida (ver nota de rodapé), as afirmações do Ministro Celso de 

Mello, do Supremo Tribunal Federal: “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e 

art. 196) ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ética jurídica impõem ao julgador 

uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à 

vida e saúde humanas”. 

Para Celso de Melo: 

                                                           
2 Leny Pereira da Silva – Subprocuradora Geral do Distrito Federal, in “DIREITO À SAÚDE E O 

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSIVEL”, in 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/DIREITO_A_SAUDE_por_Leny.pdf. 
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“[...] o alto significado social e o irrecusável valor constitucional de 

que se reveste o direito à saúde não podem ser menosprezados pelo 

Estado, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável 

compromisso constitucional [...]. 

Idem do Ministro Carlos Ayres Brito: 

“[...] e muito bem – não apenas da saúde como direito público 

subjetivo, como direito fundamental, mas também da saúde como política 

pública, politicamente onipresente [...]. Além disso, sugeriu que, no caso 

concreto, o problema não é do demandante das ações dos serviços de 

saúde, mas do Poder Público, que, muitas vezes, não entende, não sabe 

como acudir a essa demanda [...]”. 

Idem do Ministro Marco Aurélio: 

“[...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde [...] 

ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse 

financeiro e secundário do Estado, impõe-se ao julgador, uma vez 

configurado esse dilema, uma só e possível opção: precisamente aquela 

que privilegia, por razões de natureza ético-jurídica, o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana”. 

É de se repetir o afirmado no trabalho ultimamente citado que “a 

Constituição impõe como obrigação do Estado o reconhecimento dos 

direitos fundamentais em forma de políticas públicas voltadas ao bem 

estar da pessoa”, bem como o doutrinado por Konrad Hesse ao defender a 

força normativa da Constituição: “Embora a Constituição não possa, por 

si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-se 

em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a 

disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela 
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estabelecida [...] (HESSE. Konrad. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. A 

Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Fabris Editor, 1991, pág. 

19.)
3
 

Ora, conforme visto pelo que acabamos de registrar, a supremacia 

da proteção ao direito à saúde e, consequentemente, e ao direito do 

cidadão exigir do Estado a adoção de imediatas medidas para evitar a 

prática de ações que lhe causem danos por quaisquer dos estamentos 

sociais, quer sejam os responsáveis pela indústria, pelo comércio, pelo 

meio ambiente, etc., apresenta-se como de natureza absoluta e sem 

possibilidade de sofrer quaisquer restrições, pelo que qualquer órgão do 

Estado, quer da administração direta, quer da administração indireta, está 

autorizado a expedir normas para que os objetivos elencados sejam 

alcançados. 

 

05 – OS LIMITES DA ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS PARA EMITIR RESOLUÇÕES VISANDO A 

ADOÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS A PROTEGER A SAÚDE. 

As agências reguladoras foram criadas, em nosso sistema 

administrativo, inspiradas na experiência norte-americana de 

descentralização das atribuições inerentes ao Estado. 

As agências reguladoras são regidas, em nossa ordem jurídica, pelos 

princípios e regras que passamos a anunciar em forma de enunciados: 

i) -  exercem funções de natureza regulatórias para ajudar a 

Administração Direta a corrigir falhas no mercado ou nas políticas de 

                                                           
3 Idem, idem. 
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proteção de direitos fundamentais que o Estado tem obrigação de garantir 

aos seus administrados; 

ii) elas prestam, em razão das nobres funções que, por lei, lhe são 

atribuídas, indispensável apoio aos serviços públicos absolutamente 

necessários exigidos pela cidadania, a fim de conviver, no ambiente social, 

com segurança e bem-estar, inclusive no campo da saúde; 

iii) são dotadas de certa independência e autonomia, pelo que 

podem impor regulamentação nos setores que visam controlar, a fim de 

diminuir a potencialização de problemas sociais; 

iv) são organizadas em forma de autarquias especiais, criadas por 

lei, e destinação específica a respeito do setor que lhes é permitido exercer 

regulamentação; 

v) as atribuições regulatórias das agências não devem se 

confundir com as políticas governamentais, por se dirigem a controlar 

determinadas situações específicas ligadas à necessidade de o Estado 

proporcionar um bem-estar aos membros da sociedade, incluindo-se a 

proteção à saúde; 

vi) em se tratando de proteção aos direitos fundamentais do 

cidadão, as competências regulatórias das agências não podem ser 

interpretadas de modo estrito, isto é, se observar a extensão do bem 

jurídico a ser alcançado, especialmente, quando o mesmo de natureza de 

universalidade, como é a proteção à saúde do ser humano. 

 

06 – AS NORMAS POSITIVAS FIXADORAS DA  

COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE 

DE LHES SER DADA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELOS 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 31 
 

OBJETIVOS DE POTENCIAL RELEVO A SEREM ALCANÇADOS: O 

DE PROTEÇÃO À SAÚDE. 

A ANVISA é uma Agência Nacional com competência fixada na Lei 

n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para fazer cumprir os princípios e 

regras que formam o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária definido no 

art. 1º da norma positiva citada: “Art. 1º O Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e 

pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado 

por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de 

regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância 

sanitária” 

O art. 2º define a competência que a União deve exercer para fazer 

cumprir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estipulando que: 

“Art. 2º  Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária: 

I - definir a política nacional de vigilância sanitária; 

II - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e 

serviços de interesse para a saúde; 

IV - exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, 

podendo essa atribuição ser supletivamente exercida pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios; 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 32 
 

V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e 

municipais de vigilância sanitária; 

VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; 

VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; e 

VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em 

cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

§ 1º  A competência da União será exercida: 

I - pelo Ministério da Saúde, no que se refere à formulação, ao 

acompanhamento e à avaliação da política nacional de vigilância sanitária 

e das diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, em 

conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por esta Lei; e 

III - pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, 

cujas áreas de atuação se relacionem com o sistema. 

§ 2º  O Poder Executivo Federal definirá a alocação, entre os seus 

órgãos e entidades, das demais atribuições e atividades executadas pelo 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, não abrangidas por esta Lei. 

§ 3º  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fornecerão, 

mediante convênio, as informações solicitadas pela coordenação do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária”. 
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A interpretação dos dispositivos legais acima mencionados conduz 

ao entendimento de que: 

a) a vigilância sanitária é exercida pela União, através do 

Ministério da Saúde, órgão da administração direta,  e  pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVS, órgão da administração 

indireta; 

b) o  Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende a 

atuação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária,  de forma concorrente, além de outras atribuições definidas em 

lei, a de atuar  em circunstâncias especiais de risco à saúde; 

c) a atuação em circunstâncias especiais de risco à saúde 

compreende a adoção de políticas preventivas e concretas de proteção à 

saúde, permitindo, portanto, ao Ministério da Saúde e à ANVISA expedir 

regulamentos, instruções, portarias referentes ao cumprimento de tais 

objetivos, conforme explicitado no art. 7º da Lei n. 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999, acima referida. 

O art. 7º, seus incisos e parágrafos da Lei n. 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999, de modo expresso, detalham  a competência da ANVISA, 

determinando que: 

“Art. 7º  Compete à Agência proceder à implementação e à execução 

do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: 

I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

II - fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas 

atribuições; 
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III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as 

políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; 

IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, 

resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco 

à saúde; 

V - intervir, temporariamente, na administração de entidades 

produtoras, que sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos 

públicos, assim como nos prestadores de serviços e ou produtores 

exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do mercado nacional, 

obedecido o disposto no art. 5º da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, 

com a redação que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei nº 9.695, de 20 de agosto 

de 1998; 

VI - administrar e arrecadar a taxa de fiscalização de vigilância 

sanitária, instituída pelo art. 23 desta Lei; 

VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, 

distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8
o
 desta Lei e 

de comercialização de medicamentos; 

VIII - anuir com a importação e exportação dos produtos 

mencionados no art. 8º desta Lei; 

IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área 

de atuação; 

X - conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas 

práticas de fabricação; 
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(...) 

XIV - interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de 

fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de 

produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação 

da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; 

XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a 

distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de 

violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; 

XVI - cancelar a autorização de funcionamento e a autorização 

especial de funcionamento de empresas, em caso de violação da legislação 

pertinente ou de risco iminente à saúde; 

XVII - coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas por 

todos os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de 

controle de qualidade em saúde; 

XVIII - estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância 

toxicológica e farmacológica; 

XIX - promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia; 

XX - manter sistema de informação contínuo e permanente para 

integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com prioridade às 

ações de vigilância epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar; 

XXI - monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e 

municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 

incluindo-se os laboratórios oficiais de controle de qualidade em saúde; 
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XXII - coordenar e executar o controle da qualidade de bens e 

produtos relacionados no art. 8º desta Lei, por meio de análises previstas 

na legislação sanitária, ou de programas especiais de monitoramento da 

qualidade em saúde; 

XXIII - fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o 

sistema e a cooperação técnico-científica nacional e internacional; 

XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. 

XXV - monitorar a evolução dos preços de medicamentos, 

equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde, podendo para 

tanto: 

a) requisitar, quando julgar necessário, informações sobre 

produção, insumos, matérias-primas, vendas e quaisquer outros dados, em 

poder de pessoas de direito público ou privado que se dediquem às 

atividades de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços 

previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso; 

b) proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer 

empresas ou pessoas de direito público ou privado que se dediquem às 

atividades de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços 

previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso; 

c) quando for verificada a existência de indícios da ocorrência de 

infrações previstas nos incisos III ou IV do art. 20 da Lei n
o
 8.884, de 11 de 

junho de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de 

preços excessivos, dos bens e serviços referidos nesses incisos, convocar os 
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responsáveis para, no prazo máximo de dez dias úteis, justificar a 

respectiva conduta; 

d) aplicar a penalidade prevista no art. 26 da Lei n
o
 8.884, de 1994; 

XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da 

legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos submetidos 

ao regime de vigilância sanitária; 

XXVII - definir, em ato próprio, os locais de entrada e saída de 

entorpecentes, psicotrópicos e precursores no País, ouvido o Departamento 

de Polícia Federal e a Secretaria da Receita Federal. 

§ 1º  A Agência poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios a execução de atribuições que lhe são próprias, excetuadas as 

previstas nos incisos I, V, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX deste 

artigo. 

§ 2º  A Agência poderá assessorar, complementar ou suplementar as 

ações estaduais, municipais e do Distrito Federal para o exercício do 

controle sanitário. 

§ 3º  As atividades de vigilância epidemiológica e de controle de 

vetores relativas a portos, aeroportos e fronteiras, serão executadas pela 

Agência, sob orientação técnica e normativa do Ministério da Saúde. 

§ 4
o
  A Agência poderá delegar a órgão do Ministério da Saúde a 

execução de atribuições previstas neste artigo relacionadas a serviços 

médico-ambulatorial-hospitalares, previstos nos §§ 2
o
 e 3

o
 do art. 8

o
, 

observadas as vedações definidas no § 1
o
 deste artigo. 
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§ 5
o
  A Agência deverá pautar sua atuação sempre em observância 

das diretrizes estabelecidas pela Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dar seguimento ao processo de descentralização da execução de 

atividades para Estados, Distrito Federal e Municípios, observadas as 

vedações relacionadas no § 1
o
 deste artigo 

§ 6
o
  A descentralização de que trata o § 5

o
 será efetivada somente 

após manifestação favorável dos respectivos Conselhos Estaduais, Distrital 

e Municipais de Saúde”. 

A competência outorgada à ANVISA,  pelo art. 7º da Lei acima 

referida, decorre, originariamente, do que preceitua o art. 6º do mesmo 

diploma legal acima referido, ao estipular que: 

“Art. 6º  A Agência terá por finalidade institucional promover a 

proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da 

produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 

vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e 

das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos e de fronteiras”. 

O art. 8º da Lei em comento fixa, para que  seja respeitada, a 

finalidade institucional da ANVISA, que é da sua incumbência, para fazer 

cumprir a sua competência, “ regulamentar, controlar e fiscalizar os 

produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública”. 

A seguir, os §§ 1º e 2º do artigo 7º, em exame, fixam o que deve ser 

considerado como sendo bens, produtos e serviços submetidos ao controle 
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e fiscalização sanitária da ANVISA. Eis a redação dos mencionados 

dispositivos: 

“§ 1º  Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 

fiscalização sanitária pela Agência: 

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 

insumos, processos e tecnologias; 

II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, 

suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, 

resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários; 

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 

IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou 

desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; 

V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico; 

VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e 

hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem; 

VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e 

hemoderivados; 

VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em 

transplantes ou reconstituições; 

IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e 

produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; 
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X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 

fumígero, derivado ou não do tabaco; 

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à 

saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda 

submetidos a fontes de radiação. 

§ 2º  Consideram-se serviços submetidos ao controle e fiscalização 

sanitária pela Agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja 

de rotina ou de emergência, os realizados em regime de internação, os 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que 

impliquem a incorporação de novas tecnologias. 

§ 3º  Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-

se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, 

tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos 

processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e 

fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos. 

§ 4º  A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de 

interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

§ 5
o
  A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, 

inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando 

adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, 

para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas 

entidades vinculadas”. 
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Em razão das normas constitucionais e infraconstitucionais que 

acabamos de citar, todas elas tendo por objetivo tornar efetiva a obrigação 

de o Estado,  pela administração direta e pela administração indireta, 

conforme se depreende do conjunto legislativo referido, não deve ser 

imposto qualquer limite à atuação da ANVISA,  quando, de modo 

fundamentado, com apoio em lei existente, baixa resoluções adotando 

medidas absolutamente necessárias, com base em pronunciamentos 

científicos, de proteção à saúde. 

Para cumprir as suas atribuições, cabe a ANVISA editar resoluções 

no que tange a adoção de medidas regulatórias de controle para a 

fabricação de produtos e do seu lançamento no mercado quando, 

evidentemente, por investigações científicas, existir comprovação de que 

contêm substâncias que causa malefícios à saúde. 

Não há ambiente jurídico para se exigir que tais resoluções só 

pudessem ser baixadas pela ANVISA quando houver autorização 

específica e detalhada constante em lei, definindo a medida da restrição. 

Entendemos que tal autorização legal já existe, conforme demonstrado 

com o registro dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais já 

enumerados, pelo simples fato de a lei especificar substâncias nocivas à 

saúde.  Tal disposição é necessária para juridicizar a atuação da ANVISA. 

A ANVISA está devidamente autorizada, pelas normas já citadas, 

para dispor, por via de Resolução, acerca do que seria um produto 

ofensivo à saúde, pelo que necessita de sua autorização para ser fabricado 

e vendido, bastando que o faça de modo motivado com amparo em 

pesquisas e conclusões científicas. Correto, no particular, a doutrinação de 

Simone Lopes da Costa, autora do trabalho intitulado “Função Normativa 
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das Agências Reguladoras”, apresentado no VII Forum Brasileiro sobre 

Agências Reguladoras
4
, ao afirmar, primeiramente, que as Agências 

Reguladoras agem em prol da sociedade, o que se aplica para as 

Resoluções de controle de produtos que contenham substâncias 

prejudiciais à saúde, defender o seguinte sobre a questão enfocada: 

“Todo problema versa sobre a definição dos limites do poder 

regulatório. A lei que criou a ANVISA (9782/99) concedeu funções amplas, 

mas não estabeleceu o limite de sua atuação. É certo que há o exercício da 

capacidade técnica das entidades centralizadas, que detêm poder de 

polícia, ainda que disfarçado. O Superior Tribunal de Justiça tende a 

confirmar os atos regulatórios em sua grande maioria, considerando que o 

sistema não pode ser visto apenas como as categorias do direito 

administrativo do passado. Há preocupação com a visão sistêmica e a 

certeza de que a Agência Reguladora controla a atividade econômica e tem 

poder político reforçado......”. 

A concessão de funções amplas à ANVISA, conforme vem sendo 

demonstrado, pela Lei n. 9782, de 1999, está de acordo com a nova visão 

do Direito Administrativo no concernente ao Poder Regulamentar das 

Agências Reguladoras, conforme anuncia Sérgio Guerra
5
, em artigo 

intitulado “Função normativa das agências reguladoras: uma nova 

categoria de direito administrativo?”, publicado na Rev. direito 

                                                           
4Publicado no site da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, acessado em 10 de julho de 2013,com o 

endereço: www.emerj.tjrj.jus.br/.../paginas/series/1/Agencias_Reguladoras_13.p, acessado em 10.julho.2013. 
5
 Pós-Doutor em Administração Pública, FGV/EBAPE. Doutor e Mestre em Direito. 

Professor Titular de Direito Administrativo dos Cursos de Graduação e de Mestrado em 

Poder Judiciário da Direito GV/ RJ 
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GV vol.7 no.1 São Paulo Jan./June 2011, bem como no site abaixo 

indicado,
6
 
7
acessado em 26.08.2013, com as conclusões seguintes: 

“Após examinarmos a teoria da delegação legislativa inominada, a 

teoria do regulamento autônomo e a teoria da deslegalização, pode-se, 

então, trazer conclusões sobre essas teorias vis-à-vis as normas 

regulatórias expedidas por autoridades reguladoras independentes. 

Se, de um lado, parte da interpretação doutrinária refere-se à 

atuação normativa das entidades reguladoras independentes como sendo 

uma forma de “delegação”, parece certo afastar esse rótulo ao perfilhar o 

entendimento de que não se trata da transferência de funções legislativas 

para entidades do Poder Executivo.
8
 Nestes casos, há execução, pela 

administração pública, da Lei, que, contudo, deixou de estabelecer 

maiores detalhes sobre a matéria legislada, fixando apenas standards e 

finalidades gerais.
9
 

As normas reguladoras são opções administrativas, também 

abstratas, embora formuladas com maior densidade técnica, visando à 

incidência sobre específicas relações interprivadas críticas que foram 

                                                           
6
 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-

24322011000100007&script=sci_arttext, 
 

8 Leila Cuéllar não compartilha do entendimento de que se trata de delegação de 

“poder normativo”, na medida em que a delegação é sempre precária e excepcional. 

Caso a função normativa das entidades reguladoras derivasse de delegação, poderia, 

em tese, ser cassada essa competência, o que acarretaria extinção dos reguladores ou 

a frustração de sua natureza jurídica essencial, além do controle dessas funções ser 

inviável no sistema brasileiro (Cuéllar, As agências reguladoras e seu poder 

normativo, p. 116). No mesmo sentido, Bacellar Filho (O poder normativo dos entes 

reguladores e a participação dos cidadãos nesta atividade. Serviços públicos e direitos 

fundamentais: os desafios da regulação na experiência brasileira. Revista de Direito 
Administrativo, p. 160). 

 
9
 Aragão, Agência reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico, p. 411. 
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previamente deslegalizadas, voltadas, assim, não mais a aplicar uma regra 

legislativa predefinida, mas a equilibrar interesses e valores em 

concorrência por meio de uma nova regra a ser administrativamente 

definida pelo método da ponderação.
10

 

Entende-se, dessa forma, que só há delegação quando se faculta ao 

regulamento a inovação absoluta como se lei fosse – o que, no caso, parece 

não ocorrer. Vale dizer, só se delega aquilo que se tem: a nova categoria de 

escolha administrativa batizada de “regulação” é mais do que 

simplesmente baixar regras normativas. 

Pelas normas regulatórias permite-se o exercício da capacidade 

técnica para dispor com maior densidade sobre as matérias necessárias 

para equilibrar o subsistema regulado, diversamente das leis que, editadas 

pelo Poder Legislativo, assumem caráter genérico, distante do cidadão e 

sem concretude; e dos regulamentos elaborados pelo chefe do Poder 

Executivo em gabinetes herméticos à participação e controle da 

sociedade.
11

 Sobre o enquadramento na teoria do Regulamento Autônomo, 

nos parece que conduz o tema para o sítio da discricionariedade, o 

conhecido “cheque em branco” que se sustenta em bases axiológicas 

próprias do administrador público, impermeável à atuação dos regulados 

                                                           
10

 Moreira Neto, Direito regulatório: a alternativa participativa e flexível para a administração pública de 
relações setoriais complexas no estado democrático, p. 114. 

11 Nas palavras de Marcos Juruena Villela Souto o legislador não tem, 

necessariamente, o conhecimento técnico nem a proximidade dos fatos para editar a 

norma. Por isso, deve-se manter em um plano de generalidade para abrigar todas as 

situações inviabilizando que se adentre em detalhes. Ademais, as normas sobre o 

funcionamento do mercado tendem a ser normas técnicas, econômicas e financeiras, 

que mudam com a evolução tecnológica ou comercial. Se a lei cuidasse de cada 

detalhe, estaria constantemente desatualizada e provocaria a frequente necessidade 

de movimentação do Poder Legislativo. Conclusivamente, não há de se falar, em sede 

de normatização por reguladores independentes, de delegação do Poder Legislativo 
(Souto, Direito administrativo regulatório, p. 46). 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 45 
 

e da sociedade em geral. E a categoria de escolha administrativa 

discricionária não é o melhor caminho a ser trilhado.
12

 

A doutrina vem sustentando que “aos poucos, o caráter totalmente 

livre invocado na ideia originária de discricionariedade vai se 

atenuando”,
13

 o que requer uma visão diversa do atual quadro que ainda 

se mantém na interpretação doutrinária e pretoriana brasileira. 

O momento por que passa a humanidade requer a atuação estatal 

por meio de escolhas administrativas que, para além de uma suposta 

prevalência do interesse público, efetivamente sopesem interesses, 

examinem custos e benefícios à luz de questões técnicas e 
14

científicas, 

atuem nos riscos
15

 à sociedade pluriclasse e a cada cidadão, isto é, de 

acordo com a realidade. 

Segundo a nova compreensão do direito administrativo no 

constitucionalismo atual, e de modo aparentemente paradoxal, se de um 

                                                           
12 Floriano Marques Neto chega a afirmar que, se fosse o caso, deveria ser, então, uma 

“nova discricionariedade”. Segundo o autor, “a relação das agências reguladoras com 

o Direito se dá em face de uma nova legalidade: a lei define as metas principais e os 

contornos da atividade do órgão regulador, cometendo-lhe (nestes limites e sob 

controle do Judiciário e do próprio Legislativo) ampla margem de atuação. Atuação, 

esta, que segue um novo tipo de discricionariedade, pautado fundamentalmente pelos 

objetivos definidos na lei para serem implementados no setor regulado” (Marques 
Neto, A nova regulação estatal, in, Sundfeld, Direito administrativo econômico, p. 95). 

 
13

 Medauar, O direito administrativo em evolução, p. 195. 

14 48 Vale trazer a advertência de Andreas Krell: “Há inúmeros juízes, promotores, 

procuradores e advogados que evitam uma discussão mais profunda e acabam 

aderindo à jurisprudência tradicional, que costuma usar uma classificação 

ultrapassada referente à discricionariedade administrativa, a qual não consegue 

fornecer soluções aos problemas” (Krell, A recepção das teorias alemãs sobre 

“conceitos jurídicos indeterminados” e o controle da discricionariedade no Brasil, p. 22 
[grifo do autor]). 

 
15

 Nesse sentido, ver Krell, op. Cit. P. 24 
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lado há uma “tendência a reduzir margem”,
16

 um “decréscimo”
17

 e mesmo 

“limitação”
18

 da discricionariedade na atuação do administrador público, 

uma verdadeira “restrição à dimensão constitucional e democrática”
19

 e 

“mayor objetividad en la apreciación de los elementos”,
20

 importando 

“redefini-la, de acordo com os postulados do constitucionalismo 

pospositivista, a partir da noção do princípio da juridicidade”;
21

 de outro 

lado, a complexidade cotidiana, que conduz ao permanente ambiente de 

ambivalência, impõe uma maior maleabilidade legiferante, atuação 

executiva e, portanto, espaços para a escolha administrativa.
22

 Esses 

fatores trazem mais imprevisibilidade à atuação executiva reguladora, 

afetando direitos fundamentais dos cidadãos. 

Como se vê, tanto a teoria da delegação legislativa inominada quanto 

a teoria dos regulamentos autônomos não trazem respostas seguras para o 

enfrentamento da regulação normativa por meio das entidades 

reguladoras, por não se enquadrarem na modalidade piramidal, 

tradicional, de regulamentação secundária.
23

 

                                                           
16

 Garcia de Enterria, Democaracia, jueces Y controle de la administración, p. 135. 
17

 Medauar, op. Cit. P. 230. 

18 Barroso, Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do 

direito constitucional no Brasil, Revista da Emerj, p. 58. 

19
 Justen Filho, Curso de direito administrativo, p. 14. 

20
 Madariaga Gutiérrez. Seguridad juridica y administración publica en el siglo XXI, p. 

47. 
21

 Moraes, Controle jurisdicional da administração pública, p. 37. 
22

 Medauar: “A partir da segunda metade do século XX, com a dinâmica 

intervencionista, ampliaram-se as atribuições administrativas; um número crescente 

de decisões passou a afetar com mais amplitude direitos e interesses dos indivíduos. 

Ficava a impressão de que aumentara o campo de atuação livre da Administração” 

(Medauar, op. cit., p. 195). 
23

 Até porque o art. 84 da Constituição Federal dispõe que compete privativamente ao 

chefe do Poder Executivo o poder regulamentar. 
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Quanto à teoria da deslegalização, ela representa, a nosso sentir, um 

avanço na possibilidade de se acompanhar a necessária abertura e o 

crescimento dos espaços para a atuação do Poder Executivo na busca de 

soluções para o equilíbrio cíclico dos subsistemas e do exercício legítimo de 

políticas distributivas, com a redução da escolha discricionária, e 

inconclusivos debates acerca da impossibilidade ou limitação da 

sindicância dessas escolhas pelo Poder Judiciário. 

Nessa senda, a deslegalização pode ocorrer pela exclusão legal de um 

comportamento a qualquer tipo de regra ou pela substituição do 

referencial normativo, indicando a nova fonte regradora; mas sempre com 

vistas à maior efetividade (e, não, transferência de competência, desprezo 

ou inexistência) da norma legalitária.
24

 Com efeito, no que tange às 

entidades reguladoras estas não recebem competências do Legislativo para 

formular normas abertas conformadas por aspectos políticos; por isso, e 

considerando ser “extremamente difícil submetê-las a uma ordem 

hierárquica definida”,
25

 devem merecer um novo enquadramento na 

clássica pirâmide normativa
26

 prevista no vigente texto constitucional 

brasileiro. 

                                                           

24 Para Moreira Neto: “a alternativa participativa e flexível para a administração pública 

de relações setoriais complexas no estado democrático, p. 125. Nos termos do art. 48 

da Constituição Federal: Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da 

República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 

todas as matérias de competência da União” (Moreira Neto, Direito regulatório: a 

alternativa participativa e flexível para a administração pública de relações setoriais 
complexas no estado democrático, p. 125). 

 
25

 Moreira Neto, Mutações do direito público, p. 40. 
26

 Há de se interpretar a questão da hierarquia à luz da teoria principiológica e dos 

valores, pois não se interpreta a lei em tiras, ou aos pedaços, muito menos a 

Constituição. Como observa Pietro Perlingieri, “pensar que se possa interpretar a 

norma singular ‘na sua nudez linguística, como realidade solitária, irregular, errante’, 
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Daí que a missão das entidades reguladoras, como pré-intérpretes da 

Constituição
27

 mediante um trabalho exegético que procure encontrar, na 

“autorreferência do subsistema”, uma solução de concordância prática 

entre as normas constitucionais em tese aplicáveis a um determinado caso 

concreto submetido à regulação é fugir dos reducionismos do pensamento 

catalogador da hierarquia normativa e simplificado sob a forma 

piramidal
28

. 

Com isso, editar atos normativos regulatórios por via da 

deslegalização representa a materialização de escolhas que busquem 

confrontar o problema a ser solucionado em face da Constituição e os bens 

                                                                                                                                                                                
torna-se, de um ponto de vista lógico, uma petição de princípio e, de um ponto de 

vista axiológico, uma escolha não conforme à vigente hierarquia das fontes e dos 

valores” (Perlingieri, Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional, p. 

79, 101). 

27 Com predomínio do papel do julgador na “filtragem” constitucional, Peter Häberle 

apresentou uma teoria metodológica (1975) sob o ponto de vista epistemológico, 

voltada à sociedade aberta. A essência dessa metódica se atém à ampliação dos 

intérpretes da constituição, que inclui, além do Poder Judiciário, os cidadãos e os 

órgãos estatais, que passam a constituir força produtiva de interpretação, ao menos 

como pré-intérpretes (Vorinterpreten) do complexo normativo constitucional (Häberle, 

Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição). Gilmar 

Ferreira Mendes esclarece esse ponto na apresentação da obra de Häberle (op. cit., p. 

9-10): “A norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, tem-se, 

necessariamente, de indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional 

sobre as forças ativas da law in public action. A ampliação do círculo dos intérpretes 

constituiria para Häberle apenas uma consequência da necessidade de integração da 
realidade no processo de interpretação”. 

 
28

 Aragão afirma: “O marco regulatório dos serviços públicos é constituído de 

elementos que não se relacionam apenas de maneira piramidal, havendo uma teia 

normativa disposta de forma flexível e inter-relacionável, que produz fluxos 

normativos multidirecionais, tanto de forma horizontal (normas de idêntica 

hierarquia), como vertical (normas de hierarquia diversa integrantes do mesmo setor 

normativo) e diagonalmente (normas de hierarquia diversa integrante de distintos 

setores normativos – ex.: resolução da Anatel versus lei consumerista)” (Aragão, 

Direito dos serviços públicos, p. 370 [grifo do autor]). 
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e valores jurídicos que ali estariam conflitando, estabelecendo-se qual ou 

quais desses valores em conflito deverá prevalecer. 

Desse modo, não parece haver dúvidas de que as normas editadas 

por entidades reguladoras devem obedecer aos preceitos legais – 

standards
29

 –, pois a administração pública não tem um poder normativo 

incondicional e geral, como ocorre com o Poder Legislativo.
30

 Entretanto, 

não se pode enquadrar essas normas como sendo delegação inominada ou 

função regulamentar da lei, de competência do presidente da República e 

                                                           
29

 Cf. Cabral de Moncada, op. Cit. P. 23. 

30 Nesse sentido, tem-se a oportunidade de transcrever a manifestação de Celso 

Antônio Bandeira de Mello adotada contra a função normativa das agências 

reguladoras: “Reitera-se, pois, neste campo, a submissão total ou parcial dos atos 

administrativos à lei, ao encarecer-se que só por lei é possível restringir a liberdade 

econômica. [...] Esse último traço é que faz do regulamento, além de regra de menor 

força jurídica que a lei, norma dependente dela, pois forçosamente a pressupõe, sem 

o quê nada poderia dispor. No Direito pátrio, sem lei não haveria espaço jurídico para 

o regulamento” (Bandeira De Mello, Curso de direito administrativo, p. 315). Em 

complemento ao mesmo entendimento, Castro já se pronunciou sobre o tema, nos 

termos seguintes: “Assim, qualquer excesso do poder regulamentar, ou seja, qualquer 

desconformidade com a lei matriz v.g., a criação de obrigações ou supressão de 

direitos não previstos na lei regulamentada, importa em quebra da legalidade por 

abuso de poder, segundo a festejada lição de San Tiago Dantas, ao expor: ‘sempre 

que um regulamento sobre matéria já disciplinada em lei, depara-se-nos o problema 

da perfeita adequação do regulamento ao texto da lei. E isso porque, sendo o 

regulamento uma simples particularização ou desenvolvimento da lei, a cujo espírito 

deve incondicional obediência, será ilegal e, portanto, inaplicável a disposição 

regulamentar que se puser em oposição ao comando do Legislativo, seja por 

contradizê-lo, seja por alargar ou reduzir o âmbito de suas palavras’. E mesmo a sua 

utilização para finalidades espúrias e não visadas pelo legislador do diploma 

subordinante pode deflagrar os mecanismos para a anulação por desvio de poder” 

(Castro, O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova Constituição do 

Brasil, p. 125). Edmir Netto de Araújo, admitindo a edição de atos administrativos que 

significam o exercício do “poder normativo” das entidades reguladoras, denota que a 

função normativa das agências reguladoras, ou seja, a “função não regulamentar”, 

vincula-se às normas legais pertinentes, sem inovar na ordem jurídica, e não é o de 

regulamentar leis e muito menos situações jurídicas autônomas (leis em sentido 

material) que criem direitos, deveres ou penalidades (Araújo, A aparente autonomia 
das agências reguladoras, in, Alexandre Moraes, org., Agências reguladoras, p. 41). 
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de outros entes, pois, em termos de regulação de atividades econômicas, a 

lei não consegue tudo prever. 

A polêmica acerca da função normativa das entidades reguladoras 

se insere em uma discussão mais profunda, que envolve sua adaptação ao 

sistema tripartite oitocentista, subsumido no princípio da separação e do 

equilíbrio entre os poderes estatais, que impõe também uma revisão da 

hierarquia normativa. 

Nessa ordem de convicções, é jurídico sustentar a 

constitucionalidade do exercício da função normativa “secundária” pelas 

entidades reguladoras por não se detectar, pela via da deslegalização, 

qualquer usurpação da função legiferante, de competência do Poder 

Legislativo, nem, tampouco, do poder regulamentar de atribuição 

precípua do chefe do Poder Executivo
31

. 

Só há delegação quando faculta-se ao regulamento a inovação da lei 

– o que não parece ser o caso. Também não é regulamento autônomo, pois 

a escolha regulatória não decorre de ato fora da lei. Pela escolha 

regulatória se permite o exercício da capacidade técnica das entidades 

descentralizadas para dispor com maior densidade sobre as matérias que 

lhe competem para equilibrar o subsistema regulado, diversamente das 

                                                           

31 Diogo de Figueiredo Moreira Neto é taxativo: “Uma vez operada a deslegalização, a 

regulação, como produção normativa decorrente, não se confunde com as normas de 

regulamentação editadas pelo Poder Executivo e, muito menos, com as normas 
emanadas das Casas Legislativas” (Moreira Neto, Mutações do direito público, p. 400). 
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leis que, editadas pelo Poder Legislativo, assumem caráter genérico e sem 

concretude.
32

 

Resta dizer, “regular” abrange outros institutos muito mais densos 

do que a “regulamentação” de uma lei, seja de execução ou autônoma. 

A função regulamentar de competência do chefe do Poder Executivo 

não é somente reproduzir a lei, analiticamente, mas ampliá-la e completá-

la, segundo seu espírito e seu conteúdo, sobretudo nos aspectos que a 

própria lei, expressa ou implicitamente, outorga à esfera regulamentar. 

Por outro lado, a função regulatória (ou reguladora) visa a realizar o 

gerenciamento dos múltiplos e antinômicos interesses da sociedade, 

traduzindo-se “em restrições à autonomia privada para evitar que o 

exercício abusivo de certas prerrogativas ponha em risco a realização de 

outros valores”.
33

 

A regulamentação é cometida a chefes de Estado ou Governo, é uma 

função política, que visa a impor regras de caráter secundário em 

complementação às normas legais, com o objetivo de explicitá-las e dar-

lhes execução. A regulação é uma função administrativa, que não decorre 

da prerrogativa do poder político, e, sim, da abertura da lei para que o 

                                                           
32 Alexandre Santos de Aragão adverte que muitas vezes a lei confere “poder 

regulamentar” a titular de órgão ou a entidade da Administração Pública distinta do 

chefe do Poder Executivo. O autor se vale da expressão cunhada por San Tiago 

Dantas, “descentralização do poder normativo do Executivo” para órgãos ou entidades 

tecnicamente mais aparelhados. Por essa descentralização o poder de estatuir normas 

jurídicas inferiores e subordinadas à lei, mas que nem por isso deixam de reger 

coercitivamente as relações sociais, é uma atribuição constitucional do presidente da 

República, mas a própria lei pode conferi-la, em assuntos determinados, a um órgão 

da Administração pública ou a uma dessas entidades autônomas que são as 

autarquias (Aragão, Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico, p. 381). 

33
 Justen Filho, O direito das agências reguladoras independentes, p. 556. 
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agente regulador pondere, de forma neutra, os interesses concorrentes em 

conflitos setoriais, sejam eles potenciais ou efetivos.
34

 

Por esses argumentos, a competência normativa exercida pelas 

entidades reguladoras, inserida no sistema de separação de poderes e 

considerando-se a proeminência da instituição legislativa para a 

positivação das regras jurídicas (“legalidade formal axiológica, legalidade 

material leve ou legalidade principiológica”),
35

 é inconfundível com o 

“poder regulamentar” primário, de competência do chefe do Poder 

Executivo
36

. 

Diante do exposto, e considerando que entidades reguladoras editam 

normas que dificilmente podem ser submetidas a uma ordem hierárquica 

definida no modelo tradicional, normas essas que vêm sendo admitidas em 

quase a totalidade dos julgamentos proferidos sobre o tema pelo Superior 

                                                           

343434 Moreira Neto, Direito regulatório: a alternativa participativa e flexível para a 

administração pública de relações setoriais complexas no estado democrático, p. 132-

133. Nesse mesmo sentido, Marcos Juruena Villela Souto afirma que enquanto a 

regulação é técnica, a regulamentação é política, havendo legitimidade eleitoral para 

tanto. O mesmo não ocorre na regulação, que se limita a implementar a decisão 

política. A regulação atende a interesses coletivos (setoriais), enquanto que a 

regulamentação a interesses públicos, gerais (Moreira Neto, Direito administrativo 

regulatório, p. 233). 

 
35

 Aragão, Direito dos serviços públicos, p. 335. 
36

 Em igual pensamento, Sebastião de Botto Barros Tojal expõe que pelas 

competências conferidas às agências reguladoras estas projetam as iniciativas do 

Poder Público para o futuro, à medida que dizem respeito a objetivos, diretrizes, 

metas a serem traçadas com vista em consolidar o processo de intervenção estatal. 

Destaca que essas funções são diversas do papel exercido pelo regulamento 

administrativo, cuja utilidade consiste, fundamentalmente, em complementar a lei, 

facilitar a aplicação da lei, em suma, torná-la útil, facilitando sua implementação 

(Tojal, Controle judicial da atividade normativa das agências reguladoras, in, Moraes, 

Agências reguladoras, p. 161). 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 53 
 

Tribunal de Justiça
37

, devem merecer um novo enquadramento na clássica 

pirâmide normativa, independentemente do nomen juris”. 

A consulente defende, no que recebe a nossa concordância, de que a)  

“o ato da ANVISA é válido, porque privilegia a saúde da sociedade, o que 

confere legitimidade para o órgão regulador legislar ou seja, o fundamento 

de validade seria a própria Constituição;  e b) sustenta a existência lei, sem 

a qual não poderiam particulares sofrer qualquer tipo de restrição”. Neste 

ponto, registramos acima que existe lei autorizando a ANVISA a expedir 

Resoluções, de modo fundamentado, para proteger a saúde de modo 

preventivo ou efetivo (veja-se o inciso VII do art. 2º da Lei n. 9.782, de 26 

de janeiro de 1999, já citado, quando autoriza o Sistema de Vigilância 

Sanitária, do qual a ANVISA é órgão executor, a atuar em circunstâncias 

especiais de risco à saúde. 

Lembra, com muita propriedade, a autora acima referida, que o 

Conselho Nacional de Saúde, órgão subordinado a chefe do Poder 

Executivo, pediu apoio de todos os setores do Poder Judiciário para fazer 

valer as medidas adotadas pela ANVISA”. O conselho de saúde sustenta 

                                                           
37

 Tome-se como exemplo o aresto a seguir: LIMINAR E TELEFONIA. SERVIÇO PRÉ-

PAGO. DEFESA AO CONSUMIDOR. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO 

ESPECIAL ADMITIDO. CAUTELAR E EFEITO SUSPENSIVO. FUMUS BONI IURIS E 

PERICULUM IN MORA PRESENTES. ATUAÇÃO CONFORME ATO DA AGÊNCIA 

REGULADORA. Vigente ato normativo da Agência Reguladora cujo escopo é regular o 

segmento, não podem os estabelecimentos regulados absorverem danos e punições 

pelo fato do cumprimento das regras maiores, posto engendrarem exercício regular do 

direito. modificação ex abrupto dessas regras da Agência Reguladora por tutela 

provisória em liminar concedida em ação, acarreta periculum in mora, mercê de o 

fumus boni iuris repousar no cumprimento do ato da Agência. Deveras, somente a 

ausência de nulificação específica do ato da Agência autoriza o Judiciário e intervir no 

segmento, sob pena de invadir seara administrativa estranha ao Poder Judiciário. 

(Sérgio Guerra, Controle Judicial dos Atos Regulatórios, p. 355, 369). Impossibilidade 

de atendimento técnico da decisão liminar, que configurou para o relator periculum in 

mora inverso, máxime porque a adoção da providência contrária ao ato da ANATEL 

(art. 55 da Resolução 316/2002, e itens 4.6 e 4.6.1, da Norma 03⁄98). MINISTRO 

LUIZ FUX – MARÇO/2006. STJ AGRG na MC 10443-PB 
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que se devem privilegiar as resoluções da ANVISA que visam proteger a  

saúde, com olhos voltados para as determinações postas na Constituição 

Federal. 

Tais posicionamentos, ao nosso pensar, encontram absoluto apoio 

em nosso ordenamento jurídico que, na época contemporânea, adota a 

técnica de interpretação e aplicação sistêmica dos dispositivos legais, que 

não se limita a visualizar a norma de forma isolada, porém, como 

integrando uma unidade de propósitos harmonizados com todas as 

diretivas fixadas para a situação específica regulada, que, no caso, em 

exame, é o alcance do objetivo de proteção à saúde. 

No trabalho que estamos a destacar, está afirmado com rigorosa 

razão que “a lei que criou a ANVISA (9782/99) concedeu funções amplas, 

mas não estabeleceu o limite de atuação. É certo que há o exercício da 

capacidade técnica das entidades descentralizadas, que detêm poder de 

polícia, ainda que disfarçado”. Esse panorama projeta um posicionamento 

do Superior Tribunal de Justiça, como sugere Simone Lopes da Costa, 

trabalho citado, tendente a “confirmar os atos regulatórios em sua grande 

maioria, considerando que o sistema não pode ser visto apenas como as 

categorias do direito administrativo do passado. Há preocupação com a 

visão sistêmica e a certeza de que a Agência Reguladora controla a 

atividade econômica a que lhe diz respeito e tem poder político reforçado, 

mas não há como precisar se o Poder Judiciário se posicionará no sentido 

de que se trata de matéria afeta ao direito da saúde, com fundamento 

constitucional ou no sentido de que a limitação de interesses é tamanha 

que requer lei específica”. A legitimidade das Resoluções da ANVISA no 

referente à proteção à saúde está, também, amparada pelo que determina 

a  LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, que dispõe sobre as 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 55 
 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. 

Os artigos  1º, 2º e 3º da referida Lei determinam que: 

“Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público ou privado. 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 
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aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por 

força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social”. 

A interpretação dos dispositivos que acabamos de enumerar, de 

modo conjugado com a legislação que criou e fixou a competência da 

ANVISA, conduz a formação do nosso convencimento na linha de 

defender a constitucionalidade e, consequentemente, a legalidade das 

Resoluções da ANVISA que são dirigidas a proteger a saúde. 

No particular, não devemos nos afastar da ideia de que o conceito de 

vigilância sanitária, em nossa ordem jurídica, é fixado pela lei, conforme 

expressado está no § 2º do artigo 6º da Lei n. LEI Nº 8.080, DE 19 DE 

SETEMBRO DE 1990, já citada: “Entende-se por vigilância sanitária um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo; e 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde”. 
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A ANVISA, conforme já demonstramos, é uma agência reguladora 

(autarquia especial) que, por determinação legal, compõe o Sistema Único 

de Saúde instituído pela Constituição Federal. Em assim sendo, como 

assim o é, recebe competências legais de atuar no cumprimento dos 

objetivos assumidos pelo Estado de proteger a saúde, especialmente, os 

previstos nos artigos seguintes da Lei n. 8.080. DE 19 DE SETEMBRO DE 

1990, aqui novamente referida: 

“Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos 

campos econômicos e sociais, a observância do disposto no § 1º do art. 2º 

desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 
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d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

II - a participação na formulação da política e na execução de ações 

de saneamento básico; 

III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de 

saúde; 

IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido 

o do trabalho; 

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção; 

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias 

de interesse para a saúde; 

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 

consumo humano; 

IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos; 

X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 

científico e tecnológico; 

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 
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§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz 

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo; e 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde. 

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações 

que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 

conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho, abrangendo: 

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho; 
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II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 

agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 

Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de 

produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio 

de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que 

apresentam riscos à saúde do trabalhador; 

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e 

às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e 

do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações 

ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, 

respeitados os preceitos da ética profissional; 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos 

serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e 

privadas; 

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no 

processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades 

sindicais; e 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao 

órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo 

ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a 

vida ou saúde dos trabalhadores”. 
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A ANVISA, no cumprimento da vocação administrativa que lhe foi 

determinada por Lei, está comprometida com o cumprimento dos 

princípios e diretrizes que estão fixados no artigo 7 º da Lei n. 8.080 já 

mencionada, a saber: 

“CAPÍTULO II 

Dos Princípios e Diretrizes 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 

de qualquer espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
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VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 

saúde e a sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 

cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente 

e saneamento básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 

assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos”. 

Não há dúvida, ao nosso pensar, que há um complexo jurídico a 

amparar a constitucionalidade e a legalidade das Resoluções da ANVISA 

que estipulam medidas de proteção preventiva ou efetiva à saúde, 

especialmente a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA N. 14, DE 
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15 DE MARÇO DE 2012 – RDC 14, que passa a ser, especificamente, a 

seguir, examinada. 

 

07 – DA CONSTITUCIOALIDADAE E DA LEGALIDADE DA 

RESOLUÇÃO COLEGIADA DA ANVISA N. 14, DE 15 DE MARÇO DE 

2012 – RDC 14. POR VISAR PROTEGER A SAÚDE DO CIDADÃO 

CONTROLANDO O USO, PELA INDÚSTRIA, DE ADITIVOS COM 

SABORES AGRADÁVEIS AO PALADAR EM PRODUTOS QUE 

CONTENHAM TABACO. 

A Resolução Colegiada da ANVISA de n. 14, de 15 de março de 2012 

– RDC 14, devidamente publicada, tem a redação seguinte: 

“DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 14, DE 15 DE MARÇO DE 2012 

Dispõe sobre os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de 

carbono nos cigarros e a restrição do uso de aditivos nos produtos 

fumígenos derivados do tabaco, e dá outras providências. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento 

aprovado pelo Decreto n. 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o 

disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno 

aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n. 354 da Anvisa, de 11 de 

agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião 

realizada em 13 de março de 2012, adota a seguinte Resolução de Diretoria 

Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 
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Art. 1º Ficam estabelecidos os limites máximos de alcatrão, nicotina 

e monóxido de carbono na corrente primária da fumaça dos cigarros e a 

restrição do uso de aditivos em todos os produtos fumígenos derivados do 

tabaco comercializados no Brasil, nos termos desta Resolução. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Seção I 

Abrangência 

Art. 2º Esta Resolução se aplica aos produtos fumígenos derivados 

do tabaco comercializados no país, de fabricação nacional ou importados. 

Seção II 

Definições 

Art. 3º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes 

definições: 

I - aditivo: qualquer substância ou composto, que não seja tabaco ou 

água, utilizado no processamento das folhas de tabaco e do tabaco 

reconstituído, na fabricação e no acondicionamento de um produto 

fumígeno derivado do tabaco, incluindo açúcares, adoçantes, edulcorantes, 

aromatizantes, flavorizantes e ameliorantes; 

II - açúcares: monossacarídeos e dissacarídeos, incluindo a sacarose 

obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) ou 

de beterraba (Beta alba L.), podendo apresentar-se em diversas 

granulometrias e formas de apresentação; 

III - adoçante: produto constituído de edulcorante(s), podendo 

conter outro(s) ingrediente(s), que confere sabor doce ao produto 

fumígeno derivado do tabaco; 
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IV - ameliorante: substância que reduz os aspectos irritantes da 

fumaça de produtos fumígenos derivados do tabaco; 

V - aromatizante: substância natural ou sintética ou mistura de 

substâncias que confere, modifica, melhora ou intensifica aroma em 

produtos fumígenos derivados do tabaco; 

VI - corrente primária: fumaça que sai da extremidade do produto 

fumígeno que vai à boca e aspirada pelo fumante durante o processo de 

fumada, também denominada fumaça principal; 

VII - edulcorante: substância diferente dos açúcares que confere 

sabor doce ao produto fumígeno derivado do tabaco; 

VIII - embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de 

acondicionamento destinado a conter os produtos fumígenos derivados do 

tabaco; 

IX - flavorizante: substância natural ou sintética ou mistura de 

substâncias que confere, modifica, melhora ou intensifica sabor e aroma 

em produtos fumígenos derivados do tabaco; 

X - produto fumígeno: produto manufaturado, derivado do tabaco 

ou não, que contém folhas ou extratos de folhas ou outras partes de 

plantas em sua composição; e 

XI - produto fumígeno derivado do tabaco: qualquer produto 

manufaturado derivado do tabaco, que contém em sua composição folhas 

de tabaco, ainda que seja parcialmente constituído por tabaco. 

CAPÍTULO II 

DOS LIMITES MÁXIMOS DE ALCATRÃO, NICOTINA E 

MONÓXIDO DE CARBONO NOS CIGARROS 
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Art. 4º Nos cigarros comercializados no Brasil, os limites máximos 

permitidos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono na corrente 

primária da fumaça são: 

I - alcatrão: 10 mg/cigarro (dez miligramas por cigarro); 

II - nicotina: 1 mg/cigarro (um miligrama por cigarro); e 

III - monóxido de carbono: 10 mg/cigarro (dez miligramas 

por cigarro). 

§ 1º Os limites máximos estabelecidos no caput referem-se ao teor 

médio determinado por análise laboratorial qua ntitativa, acrescidos dos 

respectivos desvios padrão analíticos. 

§ 2º Nas quantificações dos teores, devem ser utilizadas quaisquer 

metodologias analíticas aceitas internacionalmente ou aquelas adotadas 

por força de lei, acordo ou convênio internacional ratificado 

e internalizado pelo Brasil. 

CAPÍTULO III 

DAS EXPRESSÕES NAS EMBALAGENS 

Art. 5º Fica proibida, em embalagens de todos os produtos 

fumígenos derivados do tabaco, a utilização de qualquer expressão que 

possa induzir o consumidor a uma interpretação equivocada quanto aos 

teores contidos nestes produtos, como: classe(s), ultra baixo(s) teor(es), 

baixo(s) teor(es), suave, light, soft, leve, teor(es) moderado(s), alto(s) 

teor(es), dentre outras. 

CAPÍTULO IV 

DOS ADITIVOS 

Art. 6º Ficam proibidas a importação e a comercialização no país de 

produto fumígeno derivado do tabaco que contenha qualquer um dos 

seguintes aditivos: 
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I - substâncias sintéticas e naturais, em qualquer forma de 

apresentação (substâncias puras, extratos, óleos, absolutos, bálsamos, 

dentre outras), com propriedades flavorizantes ou aromatizantes que 

possam conferir, intensificar, modificar ou realçar sabor ou aroma do 

produto, incluindo os aditivos identificados como agentes  romatizantes ou 

flavorizantes: 

a) pelo Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives - JECFA (Comitê Conjunto da Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO)/ 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de Especialistas em 

Aditivos Alimentares); ou b)pela Flavor and Extract 

Manufacturers Association – FEMA (Associação dos 

Fabricantes de Aromas e Extratos). 

II - coadjuvantes de tecnologia (ou auxiliares de processo) para 

aromatizantes e flavorizantes; 

III - aditivos com propriedades nutricionais, incluindo: 

a)aminoácidos; 

b)vitaminas; 

c)ácidos graxos essenciais; e 

d)minerais, exceto aqueles comprovadamente essenciais para a 

fabricação dos produtos derivados do tabaco. 

IV - aditivos associados com alegadas propriedades estimulantes ou 

revigorantes, incluindo taurina, guaraná, cafeína e glucuronolactona; 

V - pigmentos (ou corantes); 

VI - frutas, vegetais ou qualquer produto originado do 

processamento de frutas e vegetais, exceto carvão ativado e amido; 
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VII - adoçantes, edulcorantes, mel, melado ou qualquer outra 

substância que possa conferir aroma ou sabor doce, diferente de açúcares; 

VIII - temperos, ervas e especiarias ou qualquer substância que 

possa conferir aroma ou sabor de temperos, ervas e especiarias; 

IX - ameliorantes; e 

X - amônia e todos os seus compostos e derivados. 

Art. 7º Fica permitida a utilização dos seguintes aditivos em 

produtos fumígenos derivados do tabaco: 

I - açúcares, exclusivamente para recomposição do teor de açúcar 

presente originalmente na folha de tabaco antes do processo de secagem; 

II - adesivos; 

III - agentes aglutinantes; 

IV - agentes de combustão; 

V - coadjuvantes de tecnologia (ou auxiliares de processo) que não 

sejam para aromatizantes e flavorizantes; 

VI - pigmentos (ou corantes) utilizados no branqueamento do papel 

ou do filtro, para imitar o padrão de cortiça no envoltório da ponteira e 

aqueles utilizados para impressão de logotipos ou marcas; 

VII - glicerol e propilenoglicol; e 

VIII - sorbato de potássio. 

§ 1º A adição de açúcares prevista no inciso I fica condicionada à 

declaração das perdas e da necessidade de reposição, a ser apresentada 

pelas empresas no ato do peticionamento de Registro ou Renovação de 

Registro de Produto Fumígeno Derivado do Tabaco - Dados Cadastrais ou 

de Alteração de Dados. 

§ 2º A Diretoria Colegiada poderá, mediante ato normativo próprio, 

aprovar o uso de outros aditivos, considerando as justificativas 
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apresentadas pelas empresas quanto à sua necessidade para o produto 

fumígeno derivado do tabaco, desde que não alterem seu sabor ou aroma. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 8º Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da 

data da publicação desta Resolução, para que as empresas fabricantes e 

importadoras de produtos fumígenos derivados do tabaco que já 

detenham Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais atendam ao 

disposto no artigo 5º. 

§ 1º Findo o prazo referido no caput, os produtos que não estejam 

em conformidade com o artigo 5º poderão ser comercializados no 

comércio varejista pelo prazo de 6 (seis) meses. 

§ 2º Findo o prazo estabelecido no § 1º, os produtos deverão ser 

recolhidos do comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes. 

§ 3º Os prazos dispostos neste artigo não se aplicam aos cigarros. 

Art. 9º Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da 

data da publicação desta Resolução, para que as empresas fabricantes e 

importadoras de produtos fumígenos derivados do tabaco que já 

detenham Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais atendam ao 

disposto no artigo 6º. 

§ 1º Findo o prazo referido no caput, os produtos que não estejam 

em conformidade com o artigo 6º poderão ser comercializados no 

comércio varejista pelo prazo de 6 (seis) meses. 

§ 2º Findo o prazo estabelecido no § 1º, os produtos deverão ser 

recolhidos do comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes. 
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Art. 10. Qualquer alteração na composição, na embalagem ou no 

nome da marca do produto, para fins de cumprimento dos artigos 5º e 6º 

desta Resolução, deverá ser realizada por meio de petição de Alteração de 

Dados ou petição de Renovação  de Registro de Produto Fumígeno - Dados 

Cadastrais. 

Art. 11. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução 

constitui infração sanitária, nos termos da Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 

1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal 

cabíveis. 

Art. 12. Fica revogada a Resolução RDC n. 46, de 28 de março de 

2001. 

Art. 13. Esta Resolução de Diretoria Colegiada entra em vigor na 

data de sua publicação. 

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO”. 

É oportuno registrar que a Confederação Nacional da Indústria, na 

ADIN n. 4874, em curso no Supremo Tribunal Federal, pretende a 

declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, 

mediante interpretação conforme a Constituição, da parte final do inciso 

XV do art. 7º da Lei Federal nº 9.782/99 , a qual “define o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, e dá outras providências”, bem como, por arrastamento, da 

Resolução da Diretoria Colegiada (“RDC”) da ANVISA nº 14/2012. 

O dispositivo questionado pela autora da ADIN n. 4874, é salutar 

relembrar, tem a redação seguinte: “Art. 7º - Compete à Agência proceder 

à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º 

desta Lei, devendo: 

................................................................................................................. 
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XV – proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a 

distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de 

violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde”....”. 

Em síntese, a pretensão da Confederação Nacional da Indústria é no 

sentido de conseguir a proibição, por decisão da Justiça, de a ANVISA 

proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 

comercialização de produtos e insumos mesmo que fique caraterizada a 

ocorrência de produtos e insumos circulando no mercado em desrespeito a 

normas que a tanto proíbem por os mesmos serem capazes de produzires 

risco efetivo ou iminente à saúde. Em outras palavras: pretende a autora 

da ADIN restringir a proteção à saúde que a Constituição Federal  

proclama em nível de direito fundamental outorgado ao cidadão e 

esvaziar, consequentemente, a atuação da ANVIA no cumprimento de tal 

postulado constitucional. 

Destacamos, em face da pretensão da consulente, especialmente,  o 

contido no corpo da Resolução acima noticiada, a parte em que ela dispõe 

sobre a restrição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do 

tabaco. 

Começamos por apresentar a nossa fundamentação, em defesa da 

constitucionalidade e da legalidade da mencionada Resolução, registrando 

que a ANVISA, por determinação legal, tem competência legal definida 

para impor restrição ao uso de determinados componentes na fabricação 

de produtos derivados do tabaco, quando o faço motivadamente sob o 

propósito de controle e mitigação de riscos à saúde da população, em face 

do que determina o art. 6º da Lei n. 9.782, de 1999: 
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“Art. 6 º A Agência terá por finalidade institucional promover a 

proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da 

produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 

vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e 

das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle dos portos, 

aeroportos e fronteiras”. 

A referida competência é reforçada pelo que dispões o art. 8º, inciso 

X, da mesma Lei acima citada, ao expressar que entre as atribuições da 

ANVISA está a de regulamentar a produção e comercialização de 

cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígeno, 

derivado ou não do tabaco, por serem produtos que a  ciência, de modo 

não contestado, reconhece como produtores de risco à saúde dos cidadãos. 

O mencionado dispositivo está assim redigido: 

“Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvem 

risco à saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao 

controle e fiscalização sanitária pela Agência: 

....... 

X – cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 

fumígero, derivado ou não do tabaco”. 

A Resolução em exame tem por objetivo assegurar a eficácia e 

efetividade do direito fundamental de proteção à saúde que está 

consagrado na Constituição Federal, não só em seu Preâmbulo, bem como, 

de modo efetivo e integrado, nos artigos a seguir enumerados, que devem 

ser interpretados de modo sistêmico: artigos 1, incisos III e IV; 6º; 7º, IV E 

XXII; 23, II; 24; 30; 34, “e”; 35, III; 40, § 4º, I, II e III; 167, IV; 194, § 2º e 
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§ 10; 196 a 201; 208, VII E § 4º; 220, § 3º, II, e 227, § 1º, I, todos 

registrados no item 03 do presente parecer. 

A Resolução em destaque, ao impor controle e restrições às 

indústrias que usam aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, 

tem suas bases jurídicas e científicas assentada no entendimento 

inquestionável de, após anos de pesquisa pela ciência médica, encontrar-se 

comprovado os danos que tais produtos causam à saúde do ser humano e, 

consequentemente, aos cofres públicos pelo dispêndio de altas verbas para 

combater e tratar as doenças provocadas. 

É de se sublimar, no momento em que se afirma serem comprovados 

os danos que os produtos que contêm tabaco provocam à saúde do ser 

humano e aos cofres públicos, que seja destacada a Convenção-Quadro 

para o Controle do Tabaco (CQCT), primeiro tratado internacional de 

saúde pública da história da Organização Mundial da Saúde, assinada e 

ratificada por 192 países membros da Assembleia Mundial da Saúde, com 

propósitos dirigidos de combater a crescente epidemia do tabagismo em 

todo mundo, epidemia provocadora de mais de 6 milhões de morte. 

Registramos que a  Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 

fundamenta a sua existência no conteúdo do seu preâmbulo, conforme 

texto seguinte: 

“Preâmbulo 

As Partes desta Convenção, 

Determinadas a dar prioridade ao seu direito de proteção à saúde 

pública; 

Reconhecendo que a propagação da epidemia do tabagismo é um 

problema global com sérias consequências para a saúde pública, que 
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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 consequências 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 rodução 

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 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; 

Admitindo também que há evidências científicas claras de que a 

exposição pré-natal à fumaça do tabaco causa condições adversas à saúde 

e ao desenvolvimento das crianças; 

Profundamente preocupadas com o elevado aumento do número de 

fumantes e outras formas de consumo de tabaco entre crianças e 
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adolescentes em todo o mundo, particularmente com o fato de que se 

começa a fumar em idades cada vez menores; 

Alarmadas pelo aumento do número de fumantes e de outras formas 

de consumo de tabaco por mulheres e meninas em todo o mundo e tendo 

presente a importância da participação plena das mulheres em todos os 

níveis de elaboração e implementação de políticas, bem como da 

necessidade de estratégias de controle específicas para cada gênero; 

Profundamente preocupadas com o elevado número de fumantes e de 

outras formas de consumo do tabaco por membros de povos indígenas; 

Seriamente preocupadas com o impacto de todos os tipos de 

publicidade, promoção e patrocínio destinados a estimular o uso de 

produtos de tabaco; 

Reconhecendo que uma ação cooperativa é necessária para eliminar 

todas as formas de tráfico ilícito de cigarros e de outros produtos de 

tabaco, incluídos contrabando, fabricação ilícita e falsificação; 

Reconhecendo que o controle do tabaco em todos os níveis, e 

particularmente nos países em desenvolvimento e nos de economia em 

transição, requer recursos financeiros e técnicos suficientes e adequados às 

necessidades atuais e estimadas para as atividades de controle do tabaco; 

Reconhecendo a necessidade de estabelecer mecanismos apropriados 

para enfrentar as consequências sociais e econômicas que, a longo prazo, 

surgirão com o êxito das estratégias de redução da demanda de tabaco; 

Conscientes das dificuldades sociais e econômicas que podem gerar a 

médio e longo prazo os programas de controle do tabaco em alguns países 

em desenvolvimento ou com economias em transição, e reconhecendo suas 

necessidades por assistência técnica e financeira no contexto das 

estratégias de desenvolvimento sustentável formuladas no nível nacional; 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 76 
 

Conscientes do valioso trabalho sobre controle do tabaco onduzido 

por vários Estados, destacando a liderança da Organização Mundial de 

Saúde, bem como os esforços de outros organismos e entidades do sistema 

das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais 

internacionais e regionais no estabelecimento de medidas de controle do 

tabaco; 

Enfatizando a contribuição especial de organizações não-

governamentais e de outros membros da sociedade civil não vinculados à 

indústria do tabaco – incluindo as associações de profissionais da saúde, de 

mulheres, de jovens, de ambientalistas e de grupo de consumidores e 

instituições docentes e de atenção à saúde – às atividades de controle do 

tabaco no âmbito nacional e internacional, bem como a importância 

decisiva de sua participação nas atividades nacionais e internacionais de 

controle do 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; 

Recordando o Artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos  

Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966,  pelo qual se declara que toda 

pessoa tem direito de gozar o mais elevado nível de saúde física e mental; 

Recordando ainda o preâmbulo da Constituição da Organização 

Mundial de Saúde, que afirma que o gozo do mais elevado nível de saúde 

que se possa alcançar é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, 
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sem distinção de raça, religião, ideologia política, condição econômica ou 

social; 

Determinadas a promover medidas de controle do tabaco 

fundamentadas em considerações científicas, técnicas e econômicas atuais 

e pertinentes; 

Recordando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra as Mulheres, adotada pela Assembleia 

Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979, dispõe que os Estados  

Participantes daquela convenção devem tomar as medidas cabíveis para 

eliminar a discriminação contra as mulheres na área da atenção médica, 

Recordando ademais que a Convenção sobre os Direitos da  Criança, 

adotada pela Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, 

dispõe que os Estados Participantes daquela convenção reconhecem o 

direito da criança de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde, 

Acordaram o seguinte:....”. 

Não há questionamento a respeito do reconhecimento dos males à 

saúde do ser humano provocados pelo consumo do tabaco, quer de modo 

direto, quer de modo indireto, por ser universal o seu reconhecimento. 

A ANVISA, consciente dessa realidade científica e atenta à proteção 

que a Constituição Federal empresta à saúde do ser humano, tem por 

objetivo reduzir a atratividade e a palatabilidade dos produtos fumígenos 

no Brasil, quando consumidos, por via de introdução em sua composição 

de aditivos como menta e cravo que dão ao cigarro um sabor diferente, 

atraindo crianças e jovens para o seu consumo e, consequentemente, para 

serem vítimas do vício. Este é o objetivo essencial da Resolução: controlar 

o uso de tais aditivos para que não sejam veículos de atração para o uso do 

cigarro, por parte de crianças e adolescentes, por meio de tais mecanismos 
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não transparentes e enganosos, haja vista que provocam uma 

palatabilidade atrativa e escondem o grande prejuízo à saúde que o 

consumo do cigarro provoca.  É evidente que o uso de tais aditivos suaviza 

o gosto do tabaco e favorece o tabagismo. 

A literatura médica demonstra, com o registro de pesquisas bem 

fundamentadas, que, hoje, comprova-se a existência de mais de 50 

(cinquenta) doenças relacionadas com o tabagismo. Tais doenças atingem, 

de modo irreparável, os aparelhos respiratórios (doença pulmonar 

obstrutiva crônica – DPOC, algumas doenças intersticiais, agravamento 

da asma), cardiovascular (arteriosclerose, arterial coronariana, acidente 

vascular cerebral, aneurisma, tromboangeite obliterante), digestivo 

(refluxo gastresofágico, úlcera pética, cirrose hepática), geniturinário 

(disfunção erétil, infertilidade, etc.), neoplasias malignas (cavidade oral, 

faringe, esôfago, estômago, pâncreas, cólon, reto, fígado e vias biliares, 

rins, bexiga, mama, colo de útero, vulva, leucemia mieloide), na gravidez e 

no feto (abortamento espontâneo, descolamento prematuro da placenta, 

etc.) e outras (envelhecimento da pele, psoríase, osteoporose, artrite 

reumatóide, doença periodental, cárie dental, etc.). 

Os registros acima sobre os males que o uso do tabaco provoca à 

saúde humana nos foram transmitidos pela consulente, tomando como 

fonte as Diretrizes sobre Tabagismo elaboradas pela Associação Médica 

Brasileira, em 2009, e publicadas no site: 

WWW.amb.org.br/teste/comissoes/anti tabagismo/diretrizes.html, 

acessado em 07.06.2011. 

No mesmo documento que nos foi apresentado, consta, ainda, a 

afirmação de que o “tabaco é um fator de risco para seis das oito 
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principais causas de mortalidade do mundo”, conforme pesquisa anuncia 

pelo “WHO Reporto on The Global Tobacco Epidemic, 2008: The 

MPOWER  package”. Idem de que “o tabagismo causa dependência 

física, química e psíquica (CID 10) e é considerado doença pediátrica, pois 

a idade média de iniciação é 15 anos” 
38

 

Os dados acima anunciados bem demonstram o interesse da 

indústria tem, ao colocar aditivos de sabor agradável nos produtos que 

usam tabaco que dão um melhor sabor ao uso do produto, em atrair os 

jovens para o seu consumo. 

 

08 – CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO DA 

DIRETORIA COLEGIADA 14/02, DA ANVISA, EM FACE DA 

PREDOMINÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL 

CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE QUANDO EM 

CONFLITO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA 

LIBERDADE DE INICIATIVA PREVISTO NOS ARTS. 1 º, IV, E 170, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA MAGNA. 

A interpretação sistêmica da legislação constitucional e 

infraconstitucional aplicada ao dever do Estado e de todos em proteger a 

saúde, em quaisquer níveis, conduz ao entendimento no sentido de que a 

Resolução da Diretoria Colegiada 14/02 não fere a Constituição Federal. 

                                                           
38 (“Tabagismo: um grave problema de saúde pública. Instituto Nacional do Câncer – INCA. 2007), bem 

como que “noventa por cento dos fumantes iniciam-se antes dos 19 anos” (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;frfamesete.asp?item=jovem&link=namira.htm”. 
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Os comentários a respeito que já desenvolvemos, nos itens anteriores 

do presente parecer, justificam plenamente a conclusão que estamos a 

apontar, especialmente, pela natureza de direito fundamental que ostenta 

a proteção de tal bem absolutamente necessário para a boa qualidade de 

vida do ser humano. 

Improcede, em razão dessa postura jurídica, por inteiro, a 

pretensã0o da Confederação Nacional de Indústria, posta na ADI n. 4874,  

em obter a declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de 

texto, mediante interpretação conforme a Constituição, da parte final do 

inciso XV do art. 7º da Lei Federal n. 9.782/99, bem como, por 

arrastamento, da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA N. 

14/2002. 

Observamos, de início, que a pretensão da Confederação Nacional 

da Indústria tem sua base na afirmação de que os dispositivos acima 

anotados que atribuem à ANVISA competência normativa para, de forma 

genérica e abstrata, proscrever produtos e insumos, agridem, diretamente, 

a Constituição Federal 1988, de vez que, em suas próprias razões, “ (i) 

subverte o comando de impossibilidade de delegações legislativas “em 

branco” à Administração Pública (arts. 2º, 5º, II, 37, caput , da CRFB); e 

(ii) ignora que, na ordem econômica, vigora o princípio de liberdade , cuja 

limitação – sobretudo com viés ablativo – pressupõe a existência de lei 

formal (arts. 1º, IV e 170, parágrafo único, da CRFB)”. Com base em tais 

argumentos, a autora pretende que o Colendo Supremo Tribunal Federal 

determine “interpretação segundo a qual a competência ali instituída seja 

entendida não como uma atribuição normativa, mas como uma 

competência executiva , concreta e específica , além de verdadeiramente 

cautelar”. 
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Em síntese, conforme explicita a própria autora, o pedido expressa 

reivindicação para que seja declarada, pela técnica de  interpretação 

conforme à Constituição, “ uma interpretação segundo a qual a parte final 

do inciso XV do art. 7º da Lei nº 9.782/99 estabeleça apenas uma 

atribuição de polícia”, não “uma competência, não normativa, mas 

executiva, apta a permitir o exercício excepcional e temporário de 

aplicação do Direito a casos concretos, com destinatários certos , em que, 

diante de uma efetiva e comprovada urgência, clame-se a suspensão, por 

ato administrativo, de determinado produto ou substância” .  Em outras 

palavras, a Autora da ADI visa que, “por força da interpretação conforme 

a Constituição da parte final do art. 7º, inciso XV, da Lei nº 9.782/99, 

espera-se seja declarada a inconstitucionalidade, por arrastamento, da 

RDC nº 14/2012, que é ato normativo de caráter genérico e abstrato, 

editado com apoio em exegese inconstitucional do referido dispositivo”. 

Embora não seja necessário, lembramos, apenas por seguir a 

metodologia adotada para o presente parecer, que a técnica de se 

interpretar determinado dispositivo conforme a Constituição só é possível, 

em nosso ordenamento jurídico, quando o julgador depara-se com normas 

de caráter polissêmico ou, até mesmo, plurissubjetivo, pelo que há de 

adotar uma interpretação dos seus efeitos e adotar um comando de  sua 

eficácia conforme os postulados, os princípios e as regras da Carta Magna 

vigente. No caso, a lei não será declarada nula, porém, determinado que a 

sua aplicação seja feita em consonância com o texto constitucional. Aplica-

se, também, a mencionada técnica de controle da constitucionalidade das 

leis, quando o texto legislativo apresenta-se com características de 

ambiguidade ou de indeterminação, exigindo, assim, que o Colendo 

Supremo Tribunal, por provocação, empreste ao mesmo interpretação 
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coerente com os propósitos da Constituição Federal. A consequência desse 

controle de constitucionalidade das leis é o de que não há necessidade de 

anular o dispositivo legal, nem de alterar o seu conteúdo. Limita-se a 

Suprema Corte em, apenas, ajustar a vontade legislativa aos desígnios da 

Carta Magna, inspirada em seus postulados, princípios e regras. 

Na verdade, conforme ensina Paulo Bonavides, “Em rigor não se 

trata de um princípio de interpretação da Constituição, mas de um 

princípio de interpretação da lei ordinária de acordo com a 

Constituição”.( BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional . 

1993, p. 432). 

Considerando-se os objetivos da interpretação da lei ordinária de 

acordo com a Constituição, verificamos, sem dificuldades, que a parte 

final do art. 7º, inciso XV, da Lei nº 9.782/99, e, por arrastamento, a RDC 

nº 14/2012, da ANVISA, expressam normatividades que estão em 

harmonia com o postulado inserido na Carta Magna de 1988 que 

considera a proteção preventiva e em situação concreta de proteção à 

saúde como sendo direito fundamental, pelo que não contêm nenhuma 

vício de inconstitucionalidade, haja vista não terem sido emitidos em 

colisão com  o comando constitucional que proíbe delegações legislativas 

“em branco” à Administração Pública (arts. 2º, 5º, II, 37, caput , da 

CRFB), nem com o princípio de liberdade que vigora na ordem econômica 

que só admite qualquer restrição por lei formal (arts. 1º, IV e 170, 

parágrafo único, da CRFB). 

Há de se atentar que o art. 7º, inciso XV, da Lei n. 9782/90, não 

contêm delegação legislativa em branco à Administração Pública, ao 

determinar que: 
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“ Art. 7º  Compete à Agência proceder à implementação e à 

execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo 

:.... 

XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a 

distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de 

violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde”. 

O ‘caput’ do art. 7º e o seu inciso XV, da Lei n. 9.782/90, atribuem, 

expressamente, competência à ANVISA para baixar Resoluções proibindo 

a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 

comercialização de produtos e insumos que violem a legislação pertinente 

ou de risco iminente à saúde. Tal comando não substancia, datíssima 

vênia, delegação legislativa “em branco”, por nenhum vício de 

inconstitucionalidade conter a norma em questão porque estabelece 

parâmetros para a ANVISA atuar: proibir a fabricação, a importação, o 

armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, 

em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde.  

Ora, como visto, dois parâmetros foram estabelecidos pela norma para a 

imposição da proibição: a violação da legislação pertinente à fabricação, à 

importação, ao armazenamento, à distribuição e à comercialização de 

produtos e insumos quando violarem a legislação aplicadas a tais fatores 

econômicos; o risco iminente à saúde. 

A Resolução da ANVISA que é atacada pela Confederação 

Nacional de Indústria, na ADIN intentada, pretendendo a sua 

inconstitucionalidade, pelo sistema de arrastamento, restringe o uso de 

aditivos em produtos derivados do tabaco comercializados no Brasil. A respeito, 
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transcrevemos a notícia contida no site indicado abaixo39 (nota de rodapé) sobre 

os objetivos da referida Resolução: 

“De acordo com a Resolução RDC 14/2012 da Agência, os cigarros 

com sabor serão retirados do mercado brasileiro em dois anos. 

Alguns aditivos utilizados no processo de fabricação dos derivados de 

tabaco não foram banidos. A norma apresenta uma lista positiva de oito 

substâncias que poderão ser empregadas nessa fase.O açúcar continuará 

permitido  exclusivamente com a finalidade de recompor o que foi perdido 

no processo de secagem das folhas de tabaco. Os prazos para adequação da 

indústria às novas regras são de 18 meses para os cigarros e 24 meses para 

os demais derivados do tabaco, como charutos e cigarrilhas”. 

A seguir, explica a ANVISA: 

“Nossa ação terá um impacto direto na redução da iniciação de novos 

fumantes, já que esses aditivos tem como objetivo principal tornar os 

produtos derivados do tabaco mais atrativos para crianças e adolescentes”, 

afirma o diretor da Agência Agenor Álvares. 

De acordo com a representante da Aliança de Controle do Tabagismo 

Paula Johns, o cravo e o mentol são os principais aditivos utilizados nos 

produtos derivados do tabaco para conquistar novos fumantes. “A maioria 

dos jovens, cerca de 60%, experimentam cigarros com sabor. O cravo e o 

mentol são os principais aditivos consumidos pelos jovens”, aponta Paula. 

Prossegue a ANVISA a esclarecer na notícia acima registrada: 

                                                           
39

 http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-
+noticias+anos/2012+noticias/publicada+resolucao+que+restringe+aditivos+em+cigarros 
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“Substâncias que conferem sabor doce e que potencializam a ação da 

nicotina no organismo, como ácido levulínico, teobromina, gama–

valerolactona e amônia, também não serão mais permitidas. “Evidências 

científicas apontam que muitos desses aditivos aumentam o poder da 

nicotina, fazendo com que os cigarros fiquem mais viciantes”, explica o 

diretor da Agência. 

“O regulamento da Anvisa  não afeta os produtos derivados do tabaco 

 destinados à exportação”, informou o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu 

Barbano. 

Aditivos 

Os aditivos são substâncias adicionadas intencionalmente nos 

produtos derivados do tabaco para mascarar o gosto ruim da nicotina, 

disfarçar o cheiro desagradável, reduzir a porção visível da fumaça e 

diminuir a irritabilidade da fumaça para os não fumantes. 

Nesse sentido, a professora da Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz, Vera Luiza da Costa e Silva, alertou para a 

estratégia da indústria do tabaco no uso de aditivos em cigarros como 

artifício para diminuir aspectos irritantes do cigarro e conseguir novos 

fumantes. “Os aditivos são uma armadilha para crianças começarem a 

fumar”, afirma Vera Luiza. 

Expressões 

Outra novidade é a proibição da utilização, nas embalagens de 

charutos, cigarrilhas, fumos para cachimbo e outros produtos derivados do 

tabaco de qualquer expressão que possa induzir o consumidor a uma 
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interpretação equivocada quanto aos teores contidos em todos os produtos 

fumígenos. É o caso de termos como: ultra baixo(s) teor(es), baixo(s) 

teor(es), suave, light, soft, leve, teor(es), entre outros. 

Essas expressões eram proibidas apenas nas embalagens de cigarro 

desde 2001. 

Dados 

Estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo 

Cruz, divulgado na última terça-feira (13/3), feito com mais 17 mil 

estudantes em 13 capitais do Brasil, entre 2005 e 2009, aponta que 

30,4%dos meninos e 36,5% das meninas entrevistadas informaram que já 

haviam experimentado cigarro alguma vez na vida. Desse grupo, 58,2% dos 

meninos e 52,9% das meninas informaram que preferem cigarro com 

sabor. 

A pesquisa também mostra que o sabor é importante para 33,1% dos 

entrevistados. Dados do Instituto Nacional do Cancer (Inca) apontam que 

45% dos fumantes de 13 a 15 anos consomem cigarros com sabor. 

Cerca de 600 aditivos são utilizados na fabricação de cigarros e de 

outros produtos derivados do tabaco. O cigarro contém, em média, 10% da 

massa composta por aditivos. 

Entre 2007 e 2010, o número de marcas de cigarros com sabor, 

cadastradas na Anvisa,  cresceu de 21 para 40. Pesquisa realizada pelo 

Instituto DataFolha, em 2011, apontou que 75% dos entrevistados 

concordaram com a proibição de aditivos para diminuir a atratividade de 

produtos para fumantes”. 
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No Brasil, o tabagismo é responsável pela morte de 200 mil pessoas 

todos os anos. Atualmente, existem cerca de 25 milhões de fumantes e 26 

milhões de ex-fumantes em nosso país. A prevalência de fumantes é de 

17,2% da população de 15 anos ou mais. 

É evidente que não há necessidade de se retornar aos comentários já 

desenvolvidos no curso do presente parecer sobre a comprovação de que o 

consumo do tabaco pelo ser humano provoca, direta e indiretamente, 

profundos danos à saúde e às finanças públicas, pelo que se torna 

obrigação do Estado proteger tal direito fundamental restringindo e 

regulando o seu uso, especialmente, por jovens. 

Apresenta-se frágil, também, a pretensão contida na ADIN ora 

examinada, porque o art. 7º e o inciso XV que o compõe, tudo da Lei n. 

9.782/90, não contêm delegação legislativa EM BRANCO, conforme 

passamos a demonstrar. 

Alexis Sales de Paula e Souza, in “O decreto legislativo como 

instrumento de controle da atividade normativa das agências reguladoras
40

, 

citando Luís Roberto Barroso (Barroso, Luis Roberto, in “Regime jurídico 

da Petrobras, delegação legislativa e poder regulamentar: validade 

constitucional do procedimento licitatório simplificado instituído pelo 

Decreto nº 2.745/98”, p. 16
41

) doutrina que: 

“ Para BARROSO,  a fronteira entre o exercício tradicional do 

poder regulamentar e o que mais modernamente se passou a denominar 

de delegação legislativa é bastante tênue. Conforme o Autor, a expressão 

delegação legislativa é empregada, em geral, para descrever hipóteses nas 
                                                           
40

  http://jus.com.br/artigos/23428/o-decreto-legislativo-como-instrumento-de-controle-da-atividade-

normativa-das-agencias-reguladoras/2#ixzz2aWLbAJS7) 
41

Disponível:www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/regime_juridico_petrobras.pdf. Acesso em 16/8/2012) 
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quais o legislador fixa determinados parâmetros – mais ou menos gerais – 

e autoriza o Poder Executivo a disciplinar de forma mais detalhada um 

tema. Assim, alega BARROSO que, embora o ato expedido com 

fundamento na “delegação legislativa” seja inferior à lei e a ela vinculado, 

o espaço de criação outorgado ao Executivo pode ser substancialmente 

mais amplo aqui do que no exercício tradicional do poder regulamentar. 

Em resumo, o mecanismo da delegação consiste na concessão feita 

pelo Poder Legislativo, como Poder delegante, em favor do Executivo, 

Poder delegado, dentro de limitações previamente especificadas pelo 

Parlamento, para que o delegado possa expedir normas que inovem na 

ordem legal, sem a necessidade de participação do Congresso Nacional”. 

Ora, como visto, a Resolução da ANVISA questionada na ADI em 

debate, em nada inovou na ordem legal, haja vista que visa, unicamente, 

proteger a saúde do cidadão, direito fundamental assegurado pela 

Constituição Federal e por várias normas infraconstitucionais, conforme 

já demonstramos. O legislador não concedeu à ANVISA espaço amplo 

para regular situações abstratas ou concretas, haja vista que só permitiu a 

expedição de resoluções controlando a fabricação e a comercialização de 

produtos com insumos contendo substâncias que ocultem o sabor do 

tabaco, na fabricação de cigarros, quando violarem a lei ou possam causar 

danos à saúde. Fixou parâmetros de atuação, impedindo qualquer 

amplitude no exercício da sua competência. 

O Supremo Tribunal Federal, conforme lembra Luís Roberto 

Barroso, no parecer de sua autoria já citado, tem confirmado que só há 

delegação legislativa quando há parâmetros estabelecidos. Vejamos: 
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“28.   A possibilidade de delegação legislativa nesses termos, desde 

que acompanhada de standards, já foi implicitamente aceita pelo Supremo 

Tribunal Federal em várias ocasiões, que merecem registro. No Recurso 

Extraordinário nº 264.289/CE, de que foi Relator o Ministro Sepúlveda 

Pertence, a Corte considerou inválida determinada delegação exatamente 

porque não acompanhada de qualquer parâmetro”. 

O referido parecerista, atualmente Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, na época da elaboração do trabalho aqui citado, invocou os 

ensinamentos de  Carlos Mário da Silva Velloso, Delegação legislativa — A 

legislação por associações, Revista de Direito Público 92:150, 1989, p. 152, 

para, com ele concordando, registrar: 

“(...) o primeiro é que a delegação legítima é aquela que pode, a 

qualquer momento, ser retirada daquele que recebeu a delegação. Se isto 

não fosse possível, o Congresso teria simplesmente abdicado dos seus 

poderes legislativos, o que seria inconstitucional, porque a Constituição 

estabelece a doutrina da separação dos poderes e confere ao Congresso 

todos os poderes legislativos. O segundo critério é aquele que diz respeito à 

fixação de standards, ou de padrões que limitam a ação do delegado. A 

qualquer momento, então, a Corte Suprema pode ser chamada a verificar 

da constitucionalidade da delegação, assim do regulamento, porque 

poderá verificar se este obedeceu aos standards ou padrões fixados pelo 

Legislativo. (...) O terceiro critério utilizado pela Corte Suprema, para 

aferir da legitimidade da delegação legislativa, é o da razoabilidade desta.” 

(negrito no original). A Suprema Corte, de fato, já coibiu aquilo que 

considerou “delegações excessivas” de poder normativo. V., como um 

exemplo, o caso citado em Nowak, Rotunda e Young, Constitutional law, 

1986, p. 144, referente ao National Industrial Recovery Act, de 1933, o 
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qual, entre outras medidas, autorizava o Presidente a proibir o transporte 

de produtos do petróleo obtidos com violação da lei: “In Panama Refining 

Co. v. Ryan, the Supreme Court held that the Act was an excessive 

delegation of the legislative power to the executive because it did not set 

any standards for when the president should exercise his discretionary 

power to prohibit shipment of these products”. 

Luiz Roberto Barroso, no parecer acima citado, lembra, ainda, 

outros julgados do STF: 

“29.   Mais recentemente, o STF examinou recurso extraordinário 

em que se discutia a validade do § 2° do art. 1° do Decreto-lei n° 1.422/75. 

O dispositivo autorizou o Executivo a alterar a alíquota do salário-

educação tendo em conta a variação do custo real unitário do ensino de 1° 

grau, embora o art. 178 da Constituição de 1967/69, que tratava da 

matéria, tivesse empregado a expressão: “na forma que a lei estabelecer”. 

A seguir, analisando situação concreta que se adapta ao que está 

sendo discutido no presente parecer, expõe: 

“30.   A tese do recorrente era a de que o dispositivo seria 

inconstitucional desde sua origem, por representar delegação de 

competência em desrespeito aos princípios da legalidade e separação de 

Poderes (já consagrados na Carta de 1967/69), e, por eventualidade, a não 

recepção pela Carta de 1988. O STF, por maioria, entendeu que, na 

vigência da Constituição anterior, o salário- educação não tinha natureza 

tributária e, portanto, sua disciplina não estava submetida à reserva de lei 

formal. Mais que isso, a Corte entendeu que os parâmetros previstos em 

lei, que deveriam balizar a atuação do Executivo, não eram arbitrários 
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nem constituíam um “cheque em branco”, de modo que a delegação era 

válida. Confira-se trecho do voto do relator, Ministro Ilmar Galvão: 

“Na verdade, como facilmente se percebe, não foi sem motivo que o 

Decreto-Lei n° 1.422/75 deixou de instituir, diretamente, a alíquota do 

salário-educação: considerou as dificuldades para a mensuração das 

despesas educacionais com o ensino primário e sua variabilidade, fatores 

esses incompatíveis com o caráter estático da disciplina legal (...). 

Portanto, a atribuição de competência ao Poder Executivo para fixar e 

alterar a alíquota do salário-educação, em razão da flutuação do custo 

atuarial do ensino fundamental, não era arbitrária, ilimitada, verdadeiro 

cheque em branco, como se alega, mas sujeita a condições (critério 

previsto em lei) e limites (custo atuarial do ensino fundamental) também 

previstos em lei. (...) O que restaria verificar, portanto, já que, pelo 

critério estabelecido no decreto-lei, a determinação da alíquota do salário-

educação se revelou tarefa inadequada ao legislador, é se houve 

observância dos parâmetros legais, como preconizado no art. 178 da EC 

01/69 (...).”  38 STF, DJU 4 abr. 2003, RE 290079-6/SC, Rel. Min. Ilmar 

Galvão. 39 STF, DJU 23 out. 1997). 

De tudo quanto exposto, concluímos que o art. 7º e inciso XV, da Lei 

nº 9.782/99, e, por arrastamento, a RDC nº 14/2012, da ANVISA, 

estabelecem um maravilho equilíbrio jurídico entre três princípios 

constitucionais: o que institui a proteção à saúde como direito 

fundamental e os que proíbem delegação legislativa sem parâmetros 

definidos e garante liberdade de iniciativa na ordem economia, optando 

por determinar a prevalência do primeiro. 
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A Confederação autora da ADIN não demonstra, inequivocamente, 

que a parte final do art. 7 º, do inciso XV, da Lei n. 9.728/99, atribui 

competência à ANVISA para, de forma genérica e abstrata, proscrever 

produtos e insumos. Essa demonstração há de ser feita de forma 

inequívoca para se ter como violados, no caso em debate, os artigos 1º, IV,   

2º, 5º, II, 37, caput, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 

Por outro ângulo, apresenta-se sem qualquer apoio legal a afirmação 

da autora da ADI de que as normas infra constitucionais apontadas 

violam os princípios da isonomia, da segurança jurídica, da liberdade do 

consumidor, da proporcionalidade e do devido processo legal, haja vista, 

conforme já  demonstramos, prepondera, no caso, o postulado 

constitucional de proteção do direito à saúde, tido como direito 

fundamental do cidadão. 

Não há como ser afastada a ideia de que a ANVISA, na Resolução 

ora examinada, visa controlar a fabricação do cigarro que contenha 

substâncias que possam conferir, intensificar ou modificar o seu sabor ou 

aroma,  idem  produto ou que tenham propriedades nutricionais, 

estimulantes ou revigorantes, pigmentos ou corantes, idem frutas, vegetais 

ou derivados, idem adoçantes, mel, melado ou outras que possam conferir 

sabor ou aroma doce, idem temperos, ervas e especiarias, em razão de que 

tais elementos escondem o gosto do tabaco, incentivando e atraindo o seu 

consumo, especialmente, por jovens que são iludidos com a concepção que 

nenhum mal o consumo de tal produto lhes faz mal à saúde.  Há, não resta 

nenhuma dúvida, ao nosso pensar, comprovação de que a indústria, ao 

utilizar tais produtos na fabricação do cigarro, descaracterizam o produto 

fabricado reconhecidamente pela Ciência como provocador de profundos 

males à saúde. 
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Não se aplica ao tema debatido, como pretende a Autora da ADI 

analisada, o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, na Adi 

2075, da relatoria do Min. Celso de Mello, quando, de modo 

absolutamente jurídico e compatível com o nosso ordenamento jurídicos, 

fixou assentamento de que: 

“O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação 

ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A 

reserva de lei – analisada sob tal perspectiva – constitui postulado 

revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas 

matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas a título 

primário de órgãos estatais não legislativos . Essa cláusula constitucional, 

por sua vez projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência 

reforça o princípio que, fundado na autoridade da Constituição, impõe à 

administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos 

estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe ao poder 

executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na 

anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, assim agindo, 

proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os 

fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser 

legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o 

Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é 

institucionalmente estranha (a de legislar), usurpando, desse modo, no 

contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência 

que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio 

constitucional da separação de poderes. (ADI 2075 MC, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2001, DJ 27-06-

2003 PP-00028 EMENT VOL-02116-02 PP-00251)   ”. 
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Não se aplica o precedente invocado pela autora da ADIN haja vista 

que o tema nele tratado não tem qualquer semelhança com o ora debatido. 

No mencionado precedente, o que se discutiu foi a impossibilidade de, por 

meio de Decreto, o Poder Executivo Estadual, baixar sub-teto 

remuneratório para o servidor público. O Supremo, no caso específico, 

entendeu, de modo acertado, que não cabe ao Poder Executivo, em assunto 

regido pelo postulado da reserva de lei, atuar como se legislador fosse.  É 

completamente diferente da situação visada pela ADI proposta e em 

discussão: nesta o que se discute é de há delegação legislativa imposta à 

ANVISA sem parâmetros legais, o que já se demonstrou ser improcedente 

tal argumentação. 

Já se demonstrou que a legislação apontada como inconstitucional 

contêm parâmetros claros e objetivos para a delegação outorgada à 

ANVISA. Igualmente, em se tratando de aplicação do direito fundamental  

à proteção à saúde não há ambiente para se adotar interpretação restritiva 

à legislação que a assegura, como pretende a autora da ADI, sob pena de 

se violar os postulados de valorização da dignidade humana e da cidadania 

(art. 1º, III e IV, da CF). 

Não há como se considerar que as normas impugnadas contenham 

restrição extremamente grave à liberdade fundamental de iniciativa 

econômica, quando tais dispositivos legais visam proteger à saúde. Este é 

um valor preponderante sobre os demais valores jurídicos e morais 

protegidos pela Constituição Federal, pelo que há de prevalecer na 

interpretação de sua aplicação. 
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09 – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA 

CONSULENTE. 

Em fase final do presente parecer, após as considerações expostas, 

passamos, como alinhamento conclusivo do convencimento que expomos, 

responder aos questionamentos formulados pela consulente da forma 

seguinte: 

A - Qual o poder regulatório da ANVISA em relação ao produto 

tabaco? 

A resposta à pergunta acima formulada merece que, como 

fundamento antecedente a sustentá-la, que demonstremos o dano que o 

uso do tabaco provoca à saúde do ser humano. 

A Ciência Médica, após consistentes pesquisas sedimentadas por 

estudos através de muitos anos, vem afirmando e reafirmando que o uso 

do tabaco é, potencialmente, ofensivo à saúde humana, conforme opinião 

manifestada por todos os doutrinadores que se voltam ao exame do tema. 

A respeito, merece colher-se o afirmado por Margaret Chan, 

Diretora Geral da Organização Mundial de Saúde
42

, de que o uso do 

tabaco pelo ser humano provocou uma epidemia com 100 milhões de 

mortos no século XX.  Atualmente, 5,4 milhões de mortes a cada ano, a 

menos que medidas urgentes sejam tomadas: Em 2030, serão mais de 8 

milhões de mortes todos os anos. Em 2030, mais de 80% das mortes por 

tabaco ocorrerão. 

                                                           
42 In: “A Convenção-Quadro Sobre Controle do Uso do Tabaco – Correspondências para o ordenamento 

jurídico brasileiro, de Luís Renato Vedovato, capítulo do livro coletivo “Controle do Tabaco e o Ordenamento Jurídico 

Brasileiro, Ed. Lumen Juris, p. 3, citação. 
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É de se destacar, também, as observações feitas por Luís Renato 

Vedovato de que há uma preocupação mundial com o uso do tabaco, “que 

é identificado como uma grave questão de politica pública de saúde”, bem 

como que, “segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no século 

XX, foram 100 milhões de mortes causdadas pela epidemia do tabaco e, 

segundo a mesma fonte, tal número poderá chegar a um billhão de 

perssoas no século XXI”.
43

 ´ 

O referido autor, na mesma obra citada, p. 9, registra que a 

Convenção-Quadro firmada por vários países sobre Controle do Uso do 

Tabaco “reconhece formalmente que o tabaco causa danos à saúde, 

evidenciando, em seu texto, que a ciência demonstrou de maneira 

inequívoca que o consumo e a exposição à fumaça do tabaco são causas de 

mortalidade, morbidade e incapacidade de, também, 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 dele 

derivado, conforme exposto no art. 8º da Convenção. Nesse ponto, ou seja, 

na distância entre a exposição ou uso e a revelação da doença, talvez esteja 

o maior desafio do controle do uso do tabaco”’. 

Em razão da comprovada ação danosa à saúde decorrente do uso do 

tabaco, o controle do tabagismo por políticas estatais constitui, na 

atualidade, “um meio de efetivação de direitos humanos, não só 

diretamente, pois o direito à saúde é incrementado, mas também 

indiretamente, como forma de política pública de saúde e, portanto, 

permitindo que os recursos escassos para efetivação de direitos sociais 

sejam distribuídos de uma forma melhor”
44

. 

                                                           
43 Idem, PP. 8 e 9. 
44 Idem, p. 11. 
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Lembramos que a literatura especializada anuncia que atualmente 

mais de 6 milhões de mortes por ano no mundo estão relacionadas 

diretamente com o tabaco, e no Brasil há cerca de 25 milhões de fumantes. 

Dessa forma, se a nicotina puder ser administrada de um modo menos 

nocivo à saúde e aceitável pelos fumantes, milhões de vidas podem ser 

salvas. 

Em face do complexo quadro de valores a serem protegidos pelo 

Estado para que ações decorrentes do uso do tabaco provoquem o menor 

dano possível à saúde do ser humano, tornando eficaz e efetivo a proteção 

a esse direito de natureza humana e fundamental, entendemos que não 

pode haver qualquer restrição, nos limites fixados pela lei, para o poder 

regulatório da ANVISA em relação ao produto tabaco. 

No particular, concordamos, inteiramente, com o posicionamento da 

Advocacia Geral da União, ao se manifestar na ADI 4874, quando afirma 

que a competência legal dada à ANVISA para editar atos que 

complementam leis relacionadas à matéria de sua especialidade representa 

importante mecanismo técnico-jurídico para a Administração Pública 

desempenhar seu papel constitucionalmente reservado. 

A ANVISA não excede, portanto, os limites de sua competência 

legal, quando edita resoluções proibindo substâncias que potencializam os 

danos causados por um produto que, por si só, gera malefícios à saúde, 

como comprovadamente apresenta-se, conforme pesquisas científicas 

médicas, o caso do consumo do tabaco por modo direto ou indireto. 

A Advocacia Geral da União, na sua intervenção na ADI 4874, 

demonstra, ainda, a “a postura do Brasil na adoção de normas restritivas e 

proibitivas acerca de produtos e insumos submetidos à fiscalização 
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sanitária, a SGCT citou a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco. O 

documento é o primeiro tratado internacional de saúde pública da 

Organização Mundial de Saúde, ratificado por 176 países, incluindo o 

Estado brasileiro. Por meio dele é possível esclarecer a existência de 

estudos, elaboração e fabricação tendenciosas a tornar os derivados do 

tabaco mais atrativos ao público”. Afirma a AGU, em tal oportunidade, 

que é " incontestável que, praticamente todos os países do mundo 

reconhecem a utilização de aditivos para tornar os produtos de tabaco 

mais atrativos e assim, facilitar a iniciação ao tabagismo, especialmente 

por crianças e adolescentes". 

No tocante à Resolução nº 14/2012, certa está a Advocacia Geral da 

União, no mencionado documento, a afirmar que ela não proíbe todos os 

ingredientes utilizados na fabricação dos produtos de tabaco, de modo que 

não se constata abuso de poder regulamentar em sua edição, que se baseou 

na premissa constitucional de proteção à saúde, direito fundamental do ser 

humano. 

O Direito Constitucional contemporâneo vem consagrando que o 

exercício de determinados direitos e liberdades não se apresenta com 

caráter absoluto. Tais direitos podem ser legalmente restringidos quando 

há necessidade de serem compatibilizados com o exercício de outros 

direitos fundamentais, que pela relevância que ostentam, são superiores 

aos com eles confrontados. É o caso de se aplicar a prevalência da proteção 

dos direitos fundamentais à saúde sobre o direito de liberdade que se 

constitui em princípio dirigido ao exercício de qualquer atividade de 

ordem econômica. 
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Nesse campo aberto para meditações sobre o assunto, lembramos 

que o artigo 220, inciso II, a Constituição Federal prescreve que "compete 

à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 

possibilidade de se defenderem da propaganda de produtos, práticas e 

serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente". A seguir, o 

parágrafo 4º preceitua que "a propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas, 

agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais e 

conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios 

decorrentes de seu uso". A restrição da liberdade de praticar  atividade 

econômica lícita pode, portanto, ser exercida para o cumprimento do 

postulado fundamental de proteção à saúde do ser humano por medidas 

legais de controle do uso do tabaco. 

A ANVISA, ao expedir resoluções para o controle do tabaco, guarda 

rigorosa obediência à Constituição Federal e às leis ordinárias existentes 

na parte em que se dedicam a impor normas permitindo a adoção pelo 

Estado de políticas de controle do uso do tabaco, conforme amplamente 

demonstrado no curso do pressente parecer. 

Todas as normas regulamentares expedidas pela ANVISA são 

decorrentes de autorização legislativa constitucional e ordinárias,  quer de 

modo explícito, quer de modo implícito, pelo que não há lugar para serem 

arguidas de sujeitas ao controle do Poder Judiciário.  Elas visam proteger 

à saúde do ser humano controlando o uso do tabaco, haja vista que o 

Direito aplicado não pode ser insensível às realidades fáticas. Estas 

realidades referentes aos danos provocados à saúde do ser humano pelo 

uso e consumo do tabaco, quer de modo direito ou indireto,  já foram 

demonstradas, de modo aprofundado, no curso do presente parecer. 

Insistimos em destaca-las, mesmo correndo o risco da repetição, 
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registrando o que está contido no site 

www.uniad.org.br/desenvolvimento/images/.../fumo%20tratamento.pdf , em 

trabalho apresentado sob o título Tratamento do Tabagismo, acessado em 

15 de junho de 2013: 

“O tabaco é uma das principais causas evitáveis de mortes 

prematuras em todo o mundo. Segundo estimativa da Organização 

Mundial da Saúde, quatro milhões de pessoas morrem a cada ano devido a 

doenças causadas diretamente pelos derivados do tabaco. Pior ainda, 

mantida a tendência atual, no ano 2025, já serão dez milhões as mortes 

causadas pelo tabaco. Se nada for feito a este respeito, do 1,1 bilhão de 

fumantes, quinhentos milhões morrerão por causa dos cigarros ao longo 

das próximas décadas. Apenas nos próximos 25 anos, o tabaco causará 150 

milhões de mortes; nos 25 anos seguintes serão 300 milhões de mortes! 

Muitas destas mortes são potencialmente evitáveis se os tabagistas 

deixarem de fumar. 

A despeito de toda a mortalidade e morbidade causadas pelo tabaco, 

seu consumo global continua aumentando. A propalada diminuição do 

consumo deste produto acontece apenas em alguns países industrializados, 

como os Estados Unidos e a Inglaterra. Nestes países, taxas de prevalência 

de 50% de fumantes regulares entre adultos caíram para cerca de 22 a 

25% ao longo dos últimos trinta e cinco anos. No entanto, mesmo nestes 

países, verifica-se uma inquietante tendência à estabilização da proporção 

de fumantes na  última década. Mais ainda, mesmo em países 

industrializados, a queda da prevalência de tabagismo está inversamente 

associada à classe socioeconômica, sendo muito maior entre as pessoas 

mais favorecidas e cultas. Entre as minorias étnicas menos favorecidas, o 
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tabagismo continua a ser um problema extremamente comum (OMS, 

1999). 

Em resposta à diminuição de consumo de tabaco nos países 

desenvolvidos, a indústria do tabaco tem conseguido aumentar suas 

vendas nos países em desenvolvimento. Nas próximas décadas, 70% das 

mortes causadas pelo tabaco ocorrerão no terceiro mundo. 

Estima-se que, no Brasil, haja atualmente cerca de 25 milhões de 

pessoas que ainda fumam. É possível que este número — que apresentou 

algumas quedas em períodos de retração econômica durante a década de 

noventa — ainda continue a subir. 

A maioria das pessoas reconhece, hoje, que o cigarro faz mal à 

saúde. Mas estes malefícios são tão grandes que a maioria das pessoas 

provavelmente desconhece sua extensão. Cerca de 30% de todos os casos 

de câncer são causados pelo tabaco. Dentre os cânceres de pulmão, pelo 

menos 85% são causados pelo fumo. Também os cânceres da cavidade 

oral, da faringe, da laringe e do esôfago são estreitamente vinculados aos 

tabagismo. Mesmo cânceres mais distantes da via de entrada da fumaça do 

cigarro — como cânceres da bexiga, dos rins e do pâncreas — são mais 

comuns entre os fumantes do que entre os não fumantes (Peto, Lopez, 

Boreham et al., 1994). 

Além dos cânceres, outras doenças graves estão intimamente 

associadas ao cigarro. Cerca de 70 a 90% dos casos de bronquite e 

enfisema são causados pelo cigarro. Dentre as doenças cardiovasculares, 

de 20 a 30% dos enfartes podem ser atribuídos ao tabaco, além de uma 

quantidade apreciável de casos de arteriopatias periféricas e de 
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aneurismas da aorta. Até recentemente, mulheres fumantes que usavam 

anticoncepcionais hormonais estavam particularmente sujeitas a um 

aumento do risco de desenvolverem doenças cardiovasculares; este 

problema foi significativamente atenuado com as baixas dosagens de 

estrógenos dos contraceptivos atuais. 

Um trabalho recente de Peto e colaboradores — iniciado há quase 

cinqüenta anos por sir Richard Doll e colaboradores — vem seguindo 40 

000 médicos britânicos, 34 000 dos quais do sexo masculino. Este estudo 

chegou a determinar que metade dos fumantes estudados morreram mais 

cedo por causa do cigarro. Ainda mais, entre os 25% de fumantes mais 

atingidos pelo cigarro e que morreram entre os 35 e os 69 anos de idade, a 

perda média de anos de vida foi de 22 anos! Mesmo aqueles que morreram 

com setenta anos ou mais, perderam oito anos de vida em média quando 

comparados aos não fumantes (Peto, Lopez, Boreham et al., 1994). 

Diversas doenças menos fatais também são associadas ao tabaco: 

úlceras do estômago e do duodeno, osteoporose, infecções respiratórias — 

inclusive pneumonias —, diversos problemas dentários, etc. 

O tabagismo também afeta o desenvolvimento da gravidez de uma 

gestante fumante. Desta forma, a perda do concepto é mais frequente em 

todas as fases das gravidez. Filhos de mães fumantes nascem com cerca de 

200 gramas a menos do que filhos de não fumantes e estão particularmente 

sujeitos a apresentarem morte súbita e outras doenças peri e neonatais. 

A exposição ambiental à fumaça de cigarros também é 

comprovadamente nociva. Desta forma, não fumantes frequentemente 

expostos à fumaça de cigarros em ambientes fechados têm uma 
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probabilidade 20 a 30% maior de desenvolverem doença cardiovascular 

do que pessoas não cronicamente expostas a este tipo de poluição. 

Também o risco de se desenvolver câncer de pulmão é comprovadamente 

maior entre fumantes passivos, cerca de 30% maior do que entre pessoas 

não expostas à fumaça de cigarros. Crianças filhas de fumantes também 

estão sujeitas a desenvolverem infecções respiratórias, bronquite e a 

desencadearem crises de asma com maior frequência do que crianças que 

não convivem com fumantes em casa”. 

A Ciência do Direito não pode ficar alheia aos efeitos de tão grave 

ofensa à saúde do cidadão. Necessita, portanto, adequar os seus métodos e 

técnicas de interpretação para que a eficácia e efetividade do direito 

fundamental de proteção à saúde sejam realidades vivenciadas pelos 

cidadãos. 

O jurista brasileiro há de rever os seus conceitos interpretativos 

referentes à aplicação do Direito quando tem ciência que, atualmente. 

mais de 6 milhões de mortes por ano no mundo estão relacionadas 

diretamente com o tabaco, e no Brasil há cerca de 25 milhões de fumantes. 

Dessa forma, se a nicotina puder ser administrada de uma forma menos 

nociva à saúde e aceitável pelos fumantes, milhões de vidas podem ser 

salvas.  As reflexões sobre tal campo do direito projetam-se sobre as 

Resoluções expedidas pela ANVISA no referente ao controle do tabaco, 

pois, o único objetivo é o de proteger a saúde atual e futura de cada 

cidadão. 

 

B - A ANVISA tem competência normativa para editar a RDC 14? 

Em face de tudo quanto já exposto, a resposta é positiva. 
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A RDC 14, expedida pela ANVISA, conforme amplamente 

demonstrado no curso do presente parecer, não viola os princípios da 

legalidade e da separação de poderes, além de conter motivação própria 

baseada em dados científicos e não ofende ao devido processo legal. 

Está juridicamente evidenciado que a ANVISA, ao expedir a RDC 

14/2012, regulou, usando da competência legislativa que lhe foi outorgada, 

apenas, a inclusão, na fabricação de cigarros, de substâncias que ocultem o 

seu real sabor e seja motivo de atrair consumidores, especialmente, jovens 

para o seu uso, pelo paladar agradável, porém falso, que oferecem. 

A mencionada Resolução não proibiu a fabricação do cigarro. 

Regulou, com absoluto respaldo na lei e nas evidências cientificas, a sua 

fabricação, não permitindo que, em sua composição, ingressem produtos 

que contribuam para ser via atrativa para o seu uso, escondendo, assim, o 

conhecimento pelos usuários dos males que ele faz à saúde. 

Além da Resolução 14/2002 ter rigoroso e absoluto apoio legal, 

conforme extensivamente demonstramos com a citação dos dispositivos 

legais que autorizam a ANVISA a expedi-la, ela tem base autorizativa nos 

artigos 9 e 10 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que 

recebeu a ratificação do Brasil, e nas respectivas Diretrizes Parciais para 

sua implementação. 

Os artigos 9 e 10 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco 

têm a redação seguinte: 

“Artigo 9 

Regulamentação do conteúdo dos produtos de tabaco 

A Conferência das Partes, mediante consulta aos organismos 

internacionais competentes, proporá diretrizes para a análise e a 

mensuração dos conteúdos e emissões dos produtos de tabaco, bem como 
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para a regulamentação desses conteúdos e emissões. Cada Parte adotará e 

aplicará medidas legislativas, executivas e administrativas, ou outras 

medidas eficazes aprovadas pelas autoridades nacionais competentes, para 

a efetiva realização daquelas análises, mensuração e regulamentação. 

Artigo 10 

Regulamentação da divulgação das informações sobre os produtos 

de tabaco 

Cada Parte adotará e aplicará, em conformidade com sua legislação 

nacional, medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras 

medidas eficazes para exigir que os fabricantes e importadores de 

produtos de tabaco revelem às autoridades governamentais a informação 

relativa ao conteúdo e às emissões dos produtos de tabaco. Cada Parte 

adotará e implementará medidas efetivas para a divulgação ao público da 

informação sobre os componentes tóxicos dos produtos de tabaco e sobre 

as emissões que possam produzir”. 

Todo o atuar da ANVISA, especialmente os objetivos da RCD 

14/2012, estão em harmonia com as determinações previstas nos artigos  9º 

e 10º, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, nas respectivas 

DIRETRIZES PARCIAIS para sua implementação, que assim dispõe: 

“1.1 PROPÓSITO 

O propósito das diretrizes é auxiliar as Partes no cumprimento  das 

suas  obrigações descritas  nos termos  dos  Artigos  9  e  10  da  

Convenção-Quadro  para  o  Controle  do  Tabaco  da OMS 

(CQCT/OMS). As diretrizes, com base em evidências científicas 

disponíveis e na experiência das Partes, propõem medidas que possam 
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auxiliar as Partes no fortalecimento das suas políticas de controle do  

tabaco  através  da regulamentação  de  conteúdos  e  emissões  dos  

produtos  de  tabaco  e pela regulamentação da divulgação das 

informações sobre os produtos de tabaco. As Partes também são 

encorajadas a implementar medidas além das recomendadas por estas 

diretrizes 

2. Enquanto o Artigo 9 trata da análise e da medição dos conteúdos e 

emissões dos produtos de tabaco, e  sua  regulamentação,  o  Artigo  10  

trata  da  divulgação  de  informações  sobre  tais  conteúdos  e emissões 

para as autoridades governamentais e para o público. Em virtude da 

estreita relação entre esses dois artigos, a orientação para a sua 

implementação foi  consolidada  em  um  conjunto  de diretrizes. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Regulamentação dos conteúdos e emissões dos produtos de 

tabaco 

Um dos objetivos das diretrizes é apoiar as Partes no  

desenvolvimento  de  uma  regulamentação eficaz  dos produtos  de  

tabaco.  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. 

1.2.1.1 Atratividade 

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

de  incentivar  o  seu  uso.  Da perspectiva da saúde pública, não há 
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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/OMS 

3. 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. 

(...) 

1.3 USO DE TERMOS 

"Atratividade" refere-se a fatores como gosto, cheiro e outros 

atributos sensoriais, facilidade de uso, flexibilidade do sistema de dosagem,  

custo,  reputação  ou imagem,  supostos riscos  e  benefícios e outras 

características de um produto concebido para estimular o uso. 

5. "Conteúdo" significa “constituinte em relação ao tabaco 

processado, e "ingredientes" em relação aos produtos de tabaco. 

(...) 

1. CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS 

2.1 APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

PREVISTAS NO ARTIGO 9 

Tal como declarado no artigo 9 da CQCT da OMS,  cada  Parte  

deve,  quando  aprovadas  pelas autoridades  nacionais  competentes,  

adotar  e  implementar  medidas  legislativas,  executivas  e 
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administrativas, ou outras medidas eficazes para a análise e a medição do 

conteúdo e das emissões de produtos de tabaco e para a regulamentação 

desses conteúdos e emissões. 

As Partes deveriam considerar dar à autoridade responsável por 

questões de controle do tabaco a responsabilidade, ou, no mínimo, o poder 

de contribuir para a aprovação, adoção e implementação das medidas 

acima mencionadas. 

(...) 

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. 
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Exemplos incluem substâncias que são usadas como adesivos, 

ligantes, modificadores de combustão, potencializadores de adição, 

sabores, umectantes, plastificantes, envoltórios, potencializadores de 

fumaça e corantes. 

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. 
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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 
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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.” 

O texto das Diretrizes Parciais para implementação dos artigos 9 e 

10, da Convenção Quadro, foi aprovado na Conferência das Partes 

número 4 – COP 4 -, realizada no Uruguai em 2010. Destaque-se que o 
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Brasil fez parte do grupo de trabalho para discussão do texto das 

Diretrizes
45

 na condição de liderança (como “key facilitators”). 

Evidenciado está que o Tratado em questão autoriza a cada parte 

dele signatária a adotar e a aplicar medidas legislativas, executivas e 

administrativas, ou outras medidas eficazes aprovadas pelas autoridades 

nacionais competentes, para controlar o uso do tabaco. 

Se não bastassem os apoios legais de natureza constitucional e 

infraconstitucional ostentados pela ANVISA para expedir a 

RESOLUÇÃO N. 14/2012, a sua existência, validade e eficácia jurídica 

estão amparadas pelas determinações contidas nos arts. 9 e 10 da 

Convenção, e nas respectivas Diretrizes Parciais, como acima registrado. 

Há de ser considerado que a Convenção analisada é um Tratado 

Internacional de proteção aos direitos humanos e que, em razão da 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004, tem força normativa em nosso 

ordenamento jurídico, sobrepondo-se a qualquer norma ordinária quando 

em conflito. 

Os aspectos jurídicos abordados no presente parecer estão 

harmônicos com o entendimento manifestado pela Procuradoria Geral da 

República no sentido de serem legais, de modo absoluto, todos os artigos 

da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, nas ADI 4353 e 4351, 

bem como nas ADIs 4306 e 4249, onde entidades interessadas questionam 

a constitucionalidade de leis antifumo estaduais do PR, RJ e SP. 

É de ser relembrado que a doutrina e a jurisprudência têm 

entendimento firmado de que os Tratados de Direitos Humanos 

incorporam-se, imediatamente, ao nosso ordenamento jurídico, com força 

                                                           
45

 http://www.who.int/fctc/guidelines/groups/Composition_WGs_after_COP5_24March2013_rev.pdf 
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de normatividade ampla, em face da interpretação que é dada ao artigo 5º, 

parágrafo 2º da Constituição Federal. Sobre o assunto, colhemos a 

doutrinação seguinte: 

“3.2 ANÁLISE DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO 2º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Afirma Cançado Trindade que a Constituição Brasileira de 1988, 

“após proclamar que o Brasil se rege em suas relações internacionais 

pelo princípio, inter alia, da prevalência dos direitos humanos (artigo 

4(II)), constituindo-se em Estado Democrático de Direito tendo como 

fundamento, inter alia, a dignidade da pessoa humana (artigo 1 (III)), 

estatui, - consoante proposta que avançamos na Assembléia Nacional 

Constituinte e por esta aceita, - que os direitos e garantias nela expressos 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja Parte (artigo 

5 (II)). E acrescenta que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5 (I))”CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto. A Interação entre o Direito Internacional e 

o Direito Interno na Proteção dos Direitos Humanos in CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto, 1996, op. cit., p.210.]. 

Na verdade, o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, da CF/88 (“Os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem  outros 

decorrentes do regime e dos princípios  por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, é o 

que prevê o artigo) é conforme a nova tendência seguida pelas 
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Constituições latino-americanas recentes
46

, preocupadas em conceder um 

tratamento diferenciado no ordenamento jurídico interno no que diz 

respeito aos direitos e garantias individuais consagrados no âmbito do 

direito internacional. Ora, se para a internalização dos tratados 

internacionais em geral é exigida a intermediação do Poder Legislativo 

através de ato com força de lei, outorgando vigência e obrigatoriedade às 

disposições; nos casos dos tratados internacionais de Direitos Humanos em 

que o Brasil é Parte, os direitos fundamentais neles garantidos passam a 

integrar o rol dos direitos constitucionalmente consagrados e assim, 

exigíveis de maneira direta e imediata no âmbito da ordem jurídica 

interna
47

. 

Ao dispensar tratamento especial à matéria de Direitos Humanos, 

essas Constituições reconhecem automaticamente a relevância desta 

categoria de proteção internacional, entendem a importância das 

conseqüências deste tipo de proteção internacional para o âmbito interno
48

 

Em consequência do quadro acima espelhado, concordamos com os 

que afirmam o seguinte: 

“A hermenêutica dos conflitos entre tratados internacionais e 

legislação interna é, então, fundamental para garantir a força normativa 

da Constituição, de um lado, e a força normativa dos Tratados, de outro, 

haja vista que o Brasil não adota os princípios do efeito direto e da 

aplicabilidade imediata (CR 8.279 AgR/AT – Argentina, Rel. Min. Celso 

                                                           
46 Aonstituição do Peru de 1978; a Constituição da Guatemala de 1985; a Constituição da Nicarágua de 1987; a 

Constituição do Chile de 1989 e; a Constituição da Colômbia de 1991, cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, 

1996, op. cit., p. 208/209 
47 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, 1996, op. cit., p. 211. 

48 A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro 

Elizabeth Höller Lee, in http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11170 
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de Mello, j. em 17-06-1998) e que cumpre ao Poder Judiciário, e em 

especial ao STF, zelar pela guarda dos princípios e das disposições 

constitucionais. Assim: 

“[...] o Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das 

liberdades civis, das franquias constitucionais e dos direitos fundamentais 

assegurados pelos tratados e convenções internacionais subscritos pelo 

Brasil”. Essa alta missão, que foi confiada aos juízes e Tribunais, qualifica-

se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder Judiciário. O 

Juiz, no plano de nossa organização institucional, representa o órgão 

estatal incumbido de concretizar as liberdades públicas proclamadas pela 

declaração constitucional de direitos e reconhecidas pelos atos e 

convenções internacionais fundados no direito das gentes. Assiste, desse 

modo, ao Magistrado, o dever de atuar como instrumento da Constituição 

– e garante de sua supremacia - na defesa incondicional e na garantia real 

das liberdades fundamentais da pessoa humana, conferindo, ainda, 

efetividade aos direitos fundados em tratados internacionais de que o 

Brasil seja parte. Essa é a missão socialmente mais importante e 

politicamente mais sensível que se impõe aos magistrados, em geral, e a 

esta Suprema Corte, em particular. É dever dos órgãos do Poder Público – 

e notadamente dos juízes e Tribunais – respeitar e promover a efetivação 

dos direitos garantidos pelas Constituições dos Estados nacionais e 

assegurados pelas declarações internacionais, em ordem a permitir a 

prática de um constitucionalismo democrático aberto ao processo de 

crescente internacionalização dos direitos básicos da pessoa humana.” 

(HC 87.585-8/TO) 
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Portanto, a força normativa dos tratados de direitos humanos no 

Brasil reside na própria força normativa da Constituição, que lhes dá 

guarida e primazia sobre todas as demais normas internas. E, além disso, 

o próprio conflito entre tratado e Constituição deve ser resolvido – 

conforme a corrente “constitucionalista”, aqui adotada – não pela simples 

aplicação do critério hierárquico às normas, mas pela ponderação 

axiológica dos valores em conflito”
49

. 

Anotamos que a referida “Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco (CQCT) é o primeiro tratado internacional de saúde pública da 

história da Organização Mundial da Saúde. E  representa um instrumento 

de resposta dos 192 países membros da Assembléia Mundial da Saúde à 

crescente epidemia do tabagismo em todo mundo. A CQCT foi adotada 

pela Assembléia Mundial da Saúde em 21 de maio de 2003 e entrou em 

vigor em 27 de fevereiro de 2005. Desde então é o tratado que agregou o 

maior número de adesões na história da Organização das Nações Unidas. 

Até 30 de maio de 2011, 173 países ratificaram sua adesão a esse tratado. 

O objetivo da Convenção-Quadro é “proteger as gerações presentes e 

futuras das devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, ambientais e 

econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco” 

(artigo 3º). Considerada um marco histórico para a saúde pública 

mundial, a Convenção-Quadro determina a adoção de medidas 

intersetoriais nas áreas de propaganda, publicidade, patrocínio, 

advertências sanitárias, tabagismo passivo, tratamento de fumantes, 

comércio ilegal e preços e impostos. Reconhecido internacionalmente pela 

sua liderança no controle do tabagismo, o Brasil coordenou o processo de 
                                                           

49 O problema da força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil - Marcos 

Paulo Santa Rosa Matos, in http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8933 
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elaboração da Convenção-Quadro durante os anos de 1999 e 2003. Em 27 

de outubro de 2005 a adesão do Brasil à CQCT foi  formalmente ratificada 

pelo Senado Federal. Desde então a implementação das medidas da  

CQCT passou a ser a Política Nacional de Controle do Tabaco
50

. 

Não há de se aceitar, especialmente em se tratando de interpretação 

de princípios constitucionais voltados para a proteção de direitos 

humanos, como é o direito à saúde, a interpretação meramente formal do 

artigo 7º da Lei 9.782/1999, analisando-a de modo descontextualizado do 

sistema jurídico a que ele está integrado e dos objetivos pretendidos 

alcançar, que é o de definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e 

criar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cuja capacidade 

normativa prevista no artigo 1º deriva, objetivamente, de sua função de 

regular e proteger a saúde, respaldada no 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. 

Em reforço do entendimento acima manifestado, insistimos na 

afirmação de que o artigo 8º da Lei n. 9782/99 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). 

 

C - A aprovação da RDC 14 decorreu de uma decisão arbitrária da 

ANVISA? 

                                                           
50 Informações colhidas no site 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/home/convencao_quadro, em 15 de junho 

de 2013. 
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A resposta é negativa. Decisão arbitrária é a proferida com abuso de 

poder, abuso de direito e de modo totalmente contrária à lei. 

A ANVISA, por ser uma autarquia federal de natureza especial, com 

atuação definida pela lei, está obrigada ao cumprimento dos princípios da 

legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, da valorização da 

cidadania e da dignidade humana, com destaque, da proteção à saúde do 

cidadão, na prática dos seus atos regulatórios. 

A expedição da RDC pela ANVISA tem apoio inconteste da 

Constituição Federal, da Convenção-Quadro de sobre Controle do Uso do 

Tabaco, especificamente os artigo 9 e 10, e das respectivas Diretrizes 

Parciais para sua implementação, e de toda a legislação ordinária já citada 

no curso do presente parecer. 

A proibição do uso de aditivos nos cigarros e afins, como preconiza a 

RDC 14/2012, da ANVISA, tem o objetivo de reduzir a atratividade destes 

produtos, uma vez que os aditivos mascaram a irritação e o sabor 

desagradável do tabaco, os aditivos aumentam a sua palatabilidade, 

induzindo mais pessoas ao tabagismo, em sua maioria crianças e 

adolescentes. 

O mérito da medida é diminuir a iniciação e o consumo de um 

produto que causa a morte de um em cada dois consumidores. O 

tabagismo é considerado uma doença pediátrica pela OMS. Pesquisa da 

OMS revela que 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. 

Como reconhecido no próprio Preâmbulo da Convenção Quadro 

para o Controle do Tabaco, e no Código Internacional de Doenças – CID 

10
51

, o uso do tabaco causa dependência, pela ação da nicotina.  Dessa 

                                                           
51

 http://www.inca.gov.br/situacao/arquivos/causalidade_tabagismo.pdf 
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forma, a redução da atratividade do produto é importante medida  

prevenção ao consumo do tabaco, responsável por doenças e mortes.  No 

Brasil, são ao menos 130 mil mortes por ano. 

Não há, portanto, ambiente jurídico com força de considerar a RDC 

14/2012 como sendo fruto de ato arbitrário, ilegal e violador de qualquer 

norma que compõe o nosso ordenamento jurídico. 

 

D - Qual a finalidade da RDC 14? 

A RDC 14 tem por objetivo regulamentar os limites máximos de 

alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e a restrição do uso 

de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, tendo por base o 

postulado constitucional de proteção à saúde pública e a comprovação 

científica dos males que o uso de produtos contendo tais substâncias 

provoca ao ser humano. 

Como destacado no quesito anterior, a proibição do uso de aditivos 

nos cigarros e afins, como preconiza a RDC 14/2012, da ANVISA, tem o 

objetivo de reduzir a atratividade destes produtos, uma vez que os aditivos 

mascaram a irritação e o sabor desagradável do tabaco, os aditivos 

aumentam a sua palatabilidade, induzindo mais pessoas ao tabagismo, em 

sua maioria crianças e adolescentes. 

O mérito da medida é diminuir a iniciação e o consumo de um 

produto que causa a morte de um em cada dois consumidores. 

Como reconhecido no próprio Preâmbulo da Convenção Quadro 

para o Controle do Tabaco, e no Código Internacional de Doenças – CID 

10
52

, o uso do tabaco causa dependência, pela ação da nicotina.  Dessa 
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 http://www.inca.gov.br/situacao/arquivos/causalidade_tabagismo.pdf 
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forma, a redução da atratividade do produto é importante medida 

prevenção ao consumo do tabaco, responsável por doenças e mortes. 

No referente ao controle da fabricação, comercialização e uso de 

produtos fumígenos derivados do tabaco, a ANVISA já expediu, sem 

objeção dos segmentos interessados, as Resoluções seguintes: 

“Início / Derivados do Tabaco / Publicação Derivados do Tabaco 

Legislação 

2013 

Resolução - RDC n° 30, de 23 de maio de 2013 - PDF 

Altera a Resolução RDC n. 335, de 21 de novembro de 2003, e 

revoga as Resoluções RDC n. 86, de 17 de maio de 2006, RDC nº. 

54, de 06 de agosto de 2008 e Resolução RDC n. 38, de 9 de julho 

de 2012. Dispõem sobre embalagens de produtos fumígenos 

derivados do tabaco. 2012 

Resolução RDC nº 38, de 9 de julho de 2012 - PDF 

Revoga a RDC nº 22, de 3 de abril de 2012. 

Dispõe sobre alteração do disque saúde e do logo nas imagens de 

advertência sanitária nas embalagens de produtos derivados de 

tabaco. 

Resolução RDC nº 22, de 3 de abril de 2012  

Altera a RDC nº 335, de 21 de novembro de 2003. 

Revogada pela RDC nº 38, de 9 de julho de 2012.  

Resolução RDC nº 14, de 15 de março de 2012   

Revoga RDC 46 de 28 de março de 2001, e dá outras providências. 

2009 

Resolução RDC nº 46, de 28 de agosto de 2009  

Proíbe a comercialização, importação e propaganda de quaisquer 
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dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos com cigarro 

eletrônico.  

2008 

Resolução RDC nº 54, de 06 de agosto de 2008   

Introduz novas imagens e frases de advertência nas embalagens e 

materiais de propaganda dos produtos fumígenos. 

Altera a RDC nº 335, de 21 de novembro de 2003. 

Resolução RDC nº 44, de 18 de junho de 2008  

Altera o prazo para os peticionamentos de renovação de registro 

no ano de 2008.  

Altera RDC nº 90, de 27 de dezembro de 2007. 

Resolução RDC nº 32, de 29 de maio de 2008 (PDF) 

Altera RDC nº 90, de 27 de dezembro de 2007. 

Dispõe sobre o registro de dados cadastrais dos produtos 

fumígenos derivados do tabaco. 

2007 

Resolução RDC nº 90, de 27 de dezembro de 2007 (*) - PDF 

Dispõe sobre o registro de dados cadastrais dos produtos 

fumígenos de derivados do tabaco. Alterada pela RDC nº 32, de 29 

de maio de 2008. Revoga RDC nº 346, de 02 de dezembro de 2003 

(*) Republicada no Diário Oficial da União de 28 de março de 

2008, por ter saído com incorreção no original, publicado no 

D.O.U. nº 249, de 28 de dezembro de 2007, Seção 1, página 115. 

Resolução RDC nº 10, de 15 de fevereiro de 2007 - PDF 

Dispõe sobre a logo-marca e o Disque-Saúde nas embalagens de 

produtos fumígenos. Alterada pela Resolução RDC nº 54, de 06 de 

agosto de 2008. Altera Resolução RDC nº 335, de 21 de novembro 
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de 2003 e Resolução RDC nº 86, de 17 de maio de 2006 (Versão 

Republicada - 23.05.2006) 

2006 

Resolução RDC nº 86, de 17 de maio de 2006 (*) - PDF 

Dispõe sobre a logo-marca e o Disque-Saúde nas embalagens de 

produtos fumígenos. Altera a RDC nº 335, de 21 de novembro de 

2003. 

(*) Republicada no Diário Oficial da União de 24 de maio de 2006, 

por ter sido omitido o anexo no original, publicado no D.O.U. nº 

94, de 18 de maio de 2006, seção 1, pág. 26. 

2004 

Resolução RDC nº 168, de 08 de julho de 2004 - PDF 

Altera prazos da Resolução RDC nº 335, de 21 de novembro de 

2003. 

2003 

Resolução - RDC nº 346, de 02 de dezembro de 2003 (*) - PDF 

Estabelece novas normas sobre o cadastro dos produtos derivados 

do tabaco.  

Revogada pela RDC nº 90, de 28 de dezembro de 2007. Revoga 

RDC nº 105, de 31 de maio de 2001. 

(*) Republicada no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 

2003, por ter saído com incorreção no original, publicado no 

D.O.U. nº 235, de 03 de dezembro de 2003, seção 1, pág. 43.  

Resolução - RDC nº 335, de 21 de novembro de 2003 - PDF 

Regulamenta as embalagens e materiais de propaganda dos 

produtos fumígenos. Alterada pela Resolução RDC nº 54, de 06 de 

agosto de 2008, Resolução RDC nº 10, de 15 de fevereiro de 2007 e 
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Resolução RDC nº 86, 17 de maio de 2006. 

Revoga as RDC nº 104 de 31 de maio de 2001 e RDC n° 14 de 17 

de janeiro de 2003. 

Resolução RDC nº 199, de 24 de julho de 2003 - PDF 

Regulamenta a Lei nº 10.702 de 2003, sobre as frases de 

advertência do Ministério da Saúde exibidas durante a 

transmissão no país de eventos esportivos e culturais 

internacionais.  

Resolução RDC nº 15, de 17 de janeiro de 2003 - PDF 

Regulamenta disposições dadas pela Lei n.º 9.294 de 15 de julho 

de 1996, quanto à propaganda e pontos de venda e proíbe a venda 

de produtos fumígenos pela internet.  

Resolução RDC nº 14, de 17 de janeiro de 2003 - PDF 

Revogada pela RDC nº 335, de 21 de novembro de 2003. 

Altera dispositivos da RDC nº104 de 31 de maio de 2001. 

2002 

Resolução RDC nº 304, de 07 de novembro de 2002 - PDF 

Proíbe a produção, importação, comercialização, propaganda e 

distribuição de alimentos que simulem produtos fumígenos. 

2001 

Resolução RDC nº 105, de 31 de maio de 2001 (*) - PDF 

Dispõe sobre o cadastro de produtos derivados do tabaco. Revoga 

Resolução RDC nº 320, de 21 de julho de 1999. 

Revogada pela RDC nº 346, de 02 de dezembro de 2003. 

(*) Republicada no Diário Oficial da União de 13 de dezembro de 

2001, por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. nº 106-

E, de 1º -6-2001, Seção 1, pág.99.  
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Resolução RDC nº 104, de 31 de maio de 2001 (*) - PDF 

Dispõe sobre as imagens nas embalagens de produtos fumígenos. 

Revogada pela RDC nº 335, de 21 de novembro de 2003. 

(*) Republicada no Diário Oficial da União de 08 de agosto de 

2001, por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. nº 106-

E, de 1º -6-2001, Seção 1, pág.98-99.  

Resolução RDC nº 46, de 28 de março de 2001 - PDF 

Estabelece os teores máximos permitidos de alcatrão, nicotina e 

monóxido de carbono presentes na corrente primária da fumaça, 

para os cigarros comercializados no Brasil. Alterada pela 

Resolução RDC nº 14, de 17 de janeiro de 2003. 

1999 

Resolução RDC nº 320, de 21 de julho de 1999 - PDF 

Dispõe sobre os procedimentos para registro de produtos 

fumígenos. Revogada pela Resolução RDC nº 105, de 31 de maio 

de 2001”. 

Todas as resoluções já expedidas pela ANVISA visam, pelos 

comprovados prejuízos que o consumo do tabaco e seus derivados 

provocam à saúde do ser humano aos fumantes ativos e passivos, impor a 

obrigação do Estado em regular a eficácia desse direito fundamental do 

cidadão. O objetivo central da ANVISA em publicar e fazer cumprir tais 

resoluções é tornar efetiva e eficaz a proposta principiológica da 

Constituição Federal, em nível de direito fundamental, de proteger a saúde 

de cada cidadão brasileiro. 
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E - O que dispõem e determinam os artigos 9 e 10, da Convenção 

Quadro para o Controle do Tabaco, e as respectivas Diretrizes Parciais 

para sua implementação? 

O texto dos artigos 9 e 10, da Convenção Quadro para o Controle do 

Tabaco, já foram registrados e comentados no curso do presente parecer. 

A respeito, para que sejam bem compreendidos pela comunidade 

jurídica mundial, os objetivos e as determinações dos artigos 9 e 10 da 

Convenção Quadro de Combate ao Uso do Tabaco, anexamos ao presente 

parecer (doc. de n. 01) o seu texto integral, juntamente com o texto das 

Diretrizes Parciais para sua implementação. 

 

F - A RDC 14 está de acordo com a Constituição Federal? A RDC 

atende ao princípio da razoabilidade? 

Demonstramos, em toda a extensão dos fundamentos que 

desenvolvemos nos itens anteriores do presente parecer, que a RDC está 

em conformidade com os postulados e princípios da Constituição Federal 

voltados para a proteção da saúde do ser humano, valorizando, 

consequentemente, a sua dignidade e a sua cidadania. Justificamos, 

também, considerando o arcabouço do nosso ordenamento jurídico, que a 

RDC 14 está de acordo com o princípio da legalidade, não contendo, 

portanto, qualquer vício de incompetência, de extrapolamento das 

atribuições legais da ANVISA e que não fere o princípio da razoabilidade, 

haja vista que os seus objetivos estão centrados na proteção do direito 

fundamental de proteção à saúde de cada indivíduo. 

No referente ao princípio da razoabilidade, merecem ser 

consideradas as informações doutrinárias a seguir expostas: 
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O doutrinador Antônio José Calhau de Resende, ao analisar os 

diversos princípios vitais para a garantia da ordem pública, ensina-nos 

que o princípio da razoabilidade deve ser compreendido da forma 

seguinte: 

“A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e 

variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, 

prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se 

em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a 

finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a 

pratica do ato”.
53

 

Por outro ângulo de observação, José Roberto Oliveira Pimenta 

lembra que a administração pública, ao exercer suas funções, deve primar 

pela razoabilidade de seus atos a fim de legitimar as suas condutas, 

fazendo com que o princípio seja utilizado como vetor para justificar a 

emanação e o grau de intervenção administrativa imposto pela esfera 

administrativa ao destinatário
54

. 

A RDC14, conforme extensivamente demonstrado, está em 

harmonia com o princípio constitucional e administrativo da 

razoabilidade, pelo que merece ser prestigiada pelo Poder Judiciário. 

 

                                                           
53 RESENDE, Antonio José Calhau. O princípio da Razoabilidade dos Atos do Poder Público. Revista do 

Legislativo. Abril, 2009. 

 
54  OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no Direito 

Administrativo Brasileiro. 1ª Ed., São Paulo. Malheiros Editores, 2006, p. 473. 
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G - A RDC 14 está de acordo com os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor? 

O art.  8º do Código de Defesa do Consumidor determina que os 

PRODUTOS e SERVIÇOS do mercado de consumo não poderão 

acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores. É imprescindível 

que haja informações necessárias e adequadas. Tais disposições são 

complementadas pelo seu art. 9º, o qual impõe que,  sendo nocivo ou 

perigoso os produtos e serviços, o fornecedor, deverá dizer da sua 

nocividade,prevenindo o consumidor. 

Estabelece, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

10, § 1º, que o o fornecedor deverá também tornar público a nocividade, se 

verificar que o uso daquele produto é indevido, e imediatamente deverá ir 

às autoridades competentes para se submeter ao controle administrativo 

adequado.  É a interpretação que projeta os mencionados dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor. Este impõe condutas aos fabricantes e 

fornecedores de produtos nocivos à saúde com o objetivo primordial de 

fazer cumprir os postulados e os princípios já comentados postos na 

Constituição Federal voltados para a proteção da saúde do ser humano. 

Como demonstrado, o Código de Defesa do Consumidor contém 

previsão expressa a respeito do controle de produtos e serviços colocados 

no mercado de consumo que possam acarretar riscos à saúde ou à 

segurança do consumidor. Dentro dessa perspectiva, sendo o produto 

nocivo, obriga-se o seu fabricante ou o seu fornecedor a se submeter ao 

controle da ANVISA  e prestar as informações adequadas, isto é, 

ostensivas e minuciosas,  sobre os males que ele provoca à saúde humana.  

É absoluta a imperiosidade do art. 10 do Código de Defesa do Consumido: 

“Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo 
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produto ou serviço que sabe ou deveria saber  apresentar grau de 

nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança”. 

Lembramos, ainda, que o art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor impõe: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: I – a 

proteção da vida, saúde e segurança  contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos”. 

Por tudo quanto exposto, afirmamos que o RDC 14 em exame está 

em perfeita harmonia com as diretrizes imperativas do Código de Defesa 

do Consumidor. 

 

H - A restrição ao uso de aditivos nos produtos fumígenos fere o 

princípio constitucional da livre iniciativa? 

Não. O princípio constitucional da livre iniciativa é de natureza 

econômica e não está elevado à categoria de direito fundamental, 

diferentemente do postulado constitucional do dever do Estado em 

proteger a saúde do ser humano, em uma homenagem à valorização da 

sua cidadania e da sua dignidade. 

A respeito dos limites impostos ao princípio constitucional da livre 

iniciativa, citamos a doutrinação que impera em nosso ordenamento 

jurídico, nos termos seguintes: 

“O Princípio da Livre Iniciativa é considerado como fundamento da 

ordem econômica e atribui a iniciativa privada o papel primordial na 

produção ou circulação de bens ou serviços, constituindo a base sobre a 

qual se constrói a ordem econômica, cabendo ao Estado apenas uma 

função supletiva pois a Constituição Federal determina que a ele cabe 
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apenas a exploração direta da atividade econômica quando necessária a 

segurança nacional ou relevante interesse econômico (CF, art. 173). 

Nossa Constituição Pátria dispõe em seu art. 174 que o Estado tem o 

papel primordial como agente normativo e regulador da atividade 

econômica exercendo as funções de Fiscalização, Incentivo e Planejamento 

de acordo com a lei, no sentido de evitar irregularidades. Sendo assim, a 

nossa Constituição não coíbe o intervencionismo estatal na produção ou 

circulação de bens ou serviços, mas assegura e estimula o acesso à livre 

concorrência por meio de ações fundadas na legislação. 

O Professor José Afonso da Silva, em seu curso de Direito 

Constitucional Positivo
55

 ensina: 

“a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio 

ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato.” 

Assegura a todos o art. 170 da Carta Magna o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de 

órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

No entanto, como qualquer princípio, a livre iniciativa não pode ser 

considerada absoluta uma vez que há restrições que a própria ordem 

econômica, a ordem de proteção à saúde, a ordem de garantia aos direitos 

fundamentais impõem a ela (a livre iniciativa), como por exemplo, quando 

há exigência legal para a obtenção de autorização para o exercício de 

determinada atividade econômica, como é o caso dos bancos comerciais e 

sociedades seguradoras, que precisam obter autorização do Banco Central 

do Brasil e da Superintendência de Seguros Privados, respectivamente 

para funcionarem. 

                                                           
55 17ª Edição, São Paulo, Melhoramentos, p. 767 
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Há de se frisar que a relatividade do princípio da livre iniciativa 

refere-se, especificamente, às restrições impostas pelo Estado ao livre 

exercício de uma determinada atividade econômica, tendo em vista 

proteger  direitos fundamentais, a se destacar o de proteção à saúde, por 

via de sua atividade regulamentadora, , não infringindo qualquer garantia 

de ordem patrimonial, como é a projetada pela indústria de cigarros. Esse 

regramento está contido na própria Constituição Federal. 

Doutrinadores jurídicos consideram a necessidade do  balizamento 

constitucional da livre iniciativa conviver, de forma harmônica, com  

valores de “justiça social e bem-estar coletivo”, não se constituindo a 

exploração de atividade econômica com puro objetivo de lucro e satisfação 

pessoal do empresário, o que seria ilegítima sob o ponto de vista jurídico. 

É, este o entendimento de José Afonso da Silva
56

: 

“A natureza neoliberal da ordem econômica prevista na Constituição 

não tem, entretanto, tal extensão. A equiparação entre a livre iniciativa e os 

valores normalmente desconsiderados pelo empresário egoísta – que seria a 

defesa do consumidor, a proteção do meio ambiente, a função social da 

propriedade etc. – só afasta a possibilidade de edição de leis, complementares 

ou ordinárias, disciplinadoras da atividade econômica, desatentas a esses 

valores.” 

Certo é que, se constatado conflito, de modo real ou aparente entre 

dois postulados ou princípios constitucionais a serem aplicados em 

situações concretas, o intérprete e aplicador da lei deve optar para seguir o 

de maior densidade de garantias de direitos fundamentais. No campo 

aberto para o que estamos abordando, em qualquer situação, 

caracterizado o fenômeno citado, há de sempre prevalecer o postulado 

                                                           
56 Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª Edição, São Paulo, Malheiros,1993, 3ª tir. pg. 673. 
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constitucional de proteção à saúde do ser humano, de natureza 

fundamental, protetor da integridade de bem estar físico de qualquer 

indivíduo, ficando em segundo plano e cedendo àquele o da livre iniciativa, 

de natureza econômica, que tem por objetivo valores patrimoniais, 

necessários ao homem, porém, não necessários de odo absoluto. 

 

10 – CONCLUSÕES 

Após as considerações acima apresentadas e dos estudos que 

realizamos para o oferecimento do presente parecer, firmamos, a respeito 

do tema abordado, as conclusões seguintes: 

1- O Estado, por determinação da Constituição Federal de 1988 e 

da legislação ordinária contemporânea,  tem o dever de expedir, por via de 

seus órgãos da administração direta e da administração indireta, 

resoluções para proteger a saúde do ser humano contra o uso nocivo do 

tabaco, por tal se constituir um direito fundamental da cidadania. 

2 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) atesta que 90% 

(noventa por cento) dos fumantes iniciam o consumo do tabaco antes de 19 

anos de idade. 

3 - No Brasil, pesquisas realizadas pela UFRJ e FIOCRUZ, no 

ano de 2011, indicam que 60% (sessenta por cento) dos adolescentes que 

fumam preferem cigarros mentolados. 

4 - O INCA (Instituto Nacional do Câncer), conforme pesquisa 

que realizou, indica que 45% (quarenta e cinco por cento) dos fumantes de 

13 a 15 anos consomem o cigarro com sabor que atenua o gosto do tabaco. 

5 - Está comprovado, por pesquisas científicas, que os aditivos 

acrescidos à composição do cigarro o tornam com sabor agradável, 
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contribuindo para aumentar o potencial de dependência dos produtos que 

tem tabaco em sua composição, pela atratividade do seu consumo. 

6 - A finalidade da indústria de introduzir aditivos de sabor 

palatável nos cigarros é a de atrair o seu consumo por adolescentes, 

abrindo portas para a instalação do vício, pelo efeito da dependência do 

tabaco. 

7 - A introdução de aditivos na composição do cigarro contribui 

para mascarar o gosto desagradável da nicotina, aumentado muito a 

probabilidade de que jovens sejam atraídos para fumar e, 

consequentemente, loco cedo, tornem-se dependentes do tabaco. 

8 - O açúcar colocado na composição do cigarro como aditivo 

leva a formação de acetaldeído ou etanal
57

, uma substância que aumenta a 

disponibilidade da nicotina livre para o cérebro, aumentando, em grande 

proporção, o potencial de dependência do tabaco pelo se humano.
58

 

9 - A Associação Médica Brasileira (AMB), a Sociedade 

Brasileira de Pneumonia e Tisiologia (SBPT), a Sociedade Brasileira de 

Oncologia Clínica (SBOC), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a 

ProTeste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), o Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), além outra associações, 

aprovam a RDC 14, de 2012, emitida pela ANVISA, por proibir o uso de 

aditivos em cigarros que proporcionam aromas e sabores agradáveis como 

o de menta, cravo, canela, baunilha e chocolate, atraindo adolescentes e 

                                                           
57 Etanal ou Acetaldeído é o aldeído de fórmula química C2H4O. Ele é um líquido incolor, acre, que ferve 

aproximadamente à temperatura ambiente, é o produto metabólico primário do etanol na sua rota de conversão a ácido 

acético. É produzido pela enzima álcool desidrogenase, que ocorre principalmente no fígado, mas também, em pequena 
quantidade, na retina. 
58

 VER NOTA TÉCNI DO INCA (INTITUTO NACIONAL DO CÂNCER) SOBRE ADITIVOS EM CIGARROS , NO SITE 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/26aa63804eb68a1fa097b2f11fae00ee/aditivos_cigarros_nota
s_tecnicas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=26aa63804eb68a1fa097b2f11fae00ee. 
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adultos para o seu consumo, conduta que, cientificamente comprovada, 

provoca males à saúde. 

10-  É imperativa e cogente a determinação da Constituição Federal 

de 1988 no sentido de que a proteção à saúde é um direito fundamental da 

cidadania e dever do Estado, 

11- Constitui obrigação de o Estado instituir políticas públicas 

visando reduzir o risco de doenças e outros agravos, pelo que, por meios 

dos seus órgãos da administração direta e indireta, deve regulamentar e  

fiscalizar, controlando, pelo exercício do  poder de polícia, os 

procedimentos, produtos e substâncias que afetem a proteção da saúde 

publica, conforme ditam os artigos 196, 197 e 200, entre outros, da 

Constituição Federal de 1988. 

12 - A Lei 8.080/90(Lei Orgânica da Saúde)estabelece que ao 

Poder Público incumbe a adoção de ações de vigilância sanitária no 

âmbito do SUS, podendo regulamentar o controle de substâncias e 

produtos nocivos à saúde (artigos 2º, 6º, incisos I, VI e VII). 

13 - A Lei 9.782, de 1999, que criou a ANVISA, atribui a essa 

autarquia especial a competência para estabelecer normas de vigilância 

sanitária (art. 7º, III); idem de fixar padrões e limites a respeito do uso de 

substâncias que provoquem risco à saúde, quando incluídas na composição 

de qualquer produto (art. 7º, IV); idem para expedir regulamentação para 

a fabricação de produtos como o cigarro e quaisquer outros fumígeros 

(art. 8º). 

14 - É imperioso, em face das conclusões científicas a respeito dos 

danos à saúde que o consumo do tabaco provoca, que a indústria do 

tabaco sofra limitações de atuação na fabricação do cigarro, a fim de que 

sejam minimizados os efeitos maléficos que estão sendo aqui anunciados. 
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15 - A  RDC 14, de 2012, expedida pela ANVISA, pelo seu 

conteúdo de proteção à saúde humana, tem merecido reconhecimento 

internacional, conforme manifestação da Organização Mundial de Saúde, 

levada ao conhecimento público em 20.05.2012. 

16 - A RDC 14/2012, da ANVISA, tem por objetivo fazer 

cumprir, rigorosamente, os artigos 9 e 10 da Convenção Internacional 

Quadro para o Controle do Tabaco, ratificada pelo Brasil pelo Decreto n. 

5.658, de 2006, e por mais de 170 (cento e setenta) países, e nas Diretrizes 

Parciais para implementação dos artigos 9 e 10, nos termos em que foram 

expedidos, não extrapolando o âmbito de competência outorgada à 

ANVISA, autarquia especializada que atua como agência reguladora, com 

base no que dispõe a Constituição Federal e as leis já citadas e comentadas 

no curso do presente parecer. 

17 - Os estudos especializados apontam que, no Brasil, ocorrem 

130 (cento e trinta) mil mortes por ano, todas provocadas por problemas 

causados à saúde pelo consumo do cigarro, situação que obriga o Estado 

brasileiro a desembolsar o valor de R$ 21 bilhões/ano, conforme dados 

fornecidos pela FIOCRUZ, EM 2012. 

18 - A principal finalidade da RDC 14/2013 é a de reduzir a 

atratividade e a palatibilidade dos produtos fumígenos, provocando 

inibição do seu consumo entre crianças, adolescentes e adultos. 

19 - As pesquisas econômicas revelam que, enquanto o Estado 

Brasileiro gastou R$ 21 (vinte e um) bilhões ano, em 2011, para proteger a 

saúde do ser humano, em razão do combate às doenças provocadas pelo 

consumo do cigarro, a indústria do tabaco só recolheu, em 2011, a título de 

impostos federais, R$ 6,3 (seis vírgula três) bilhões, o que demonstra que o 

Brasil desembolsa cerca de três vezes e meia a mais do que arrecadou, 
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para atender ao que determina a Constituição Federal sobre o assunto. As 

despesas do Estado com a proteção à saúde, em razão dos danos 

provocados pelo tabaco, compreendem 0,5% do PIB do país, no ano de 

2011.
59

 

20 - A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco projeta a 

competência da União e, consequentemente, da ANVISA, para regular a 

proteção à saúde, conforme expressa o art. 24 da Constituição Federal. 

21 - A Convenção Quando para o Controle do Tabaco tem 

natureza de ser norma, no mínimo, supra legal, por regular direito 

fundamental de proteção à saúde. 

22 - No Recurso Extraordinário n. 349.703/RS, relatado pelo 

Ministro Gilmar Mendes, DJe 104, de 5.6.2009, ficou fixado o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os Tratados 

Internacionais de proteção aos direitos humanos tem ‘status’ normativo 

supra legal, pelo que, quando ratificados pelo Brasil, tornam-se aplicáveis 

pelo nosso ordenamento jurídico, revogando qualquer legislação 

infraconstitucional com eles conflitantes. Igual posicionamento foi adotado 

no julgamento do Habeas Corpus 94.702, relatado pela Ministra Ellen 

Gracie, DJe 202, de 24.10.2008. Tais decisões garantem a vigência e 

aplicação amplas da Convenção Quadro de Controle ao Tabaco em nosso 

ambiente jurídico, o que caracteriza ser absolutamente legal a RDC 14, de 

2012, expedida pela ANVISA. 

23 - A pretensão da CNI, na ADIN n. 4874, de invalidar a 

competência da ANVISA para emitir e tornar eficaz a RDC 14/2012, 

resulta, em questionar, em um panorama amplo, a função da própria 

                                                           
59

 Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-gasta-r-21-bi-com-tratamento-de-doencas-
relacionadas-ao-tabaco-,880230,0.htm 
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ANVISA, criando ambiente para desestabilizar e enfraquecer a atividade 

regulatória das agências reguladoras. 

24 - Argumentos econômicos apresentados para inviabilizar a 

RDC 14, de 2012, da ANVISA, não devem prevalecer sobre a manifesta 

constitucionalidade e legalidade da mencionada resolução, haja vista que 

não se sobrepõem à força do postulado fundamental de proteção à saúde 

consubstanciado expressamente na Constituição Federal de 1988. 

25 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se 

manifestado no sentido de que, quando há conflito entre dois princípios 

constitucionais a serem aplicados em situações concretas, deve prevalecer 

a força do princípio mais relevante para atender a vontade posta na Carta 

Magna. Na espécie examinada, a Confederação da Indústria, na ADIN 

intentada, fundamenta a sua pretensão no princípio da livre iniciativa. 

Esse princípio é de natureza econômica, portanto, hierarquicamente, 

menos relevante para a cidadania do que o consagrado, também, pela 

Constituição Federal, de natureza fundamental, de que a saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado. Deve, portanto, haver prevalência 

pela sua aplicação para reconhecer a conformidade da RDC 14, de 2012, 

da ANVISA, com os ditames constitucionais vigentes. 

26 – Toda norma expedida pelo Estado que tenha por objetivo 

proteger à saúde do homem tem seu suporte jurídico definido na 

Constituição Federal, pelo que, por se tratar de tornar eficaz e efetivo 

direitos fundamentos humanos deve se submeter a uma interpretação 

extensiva e sistêmica, buscando-se a sua adequação aos propósitos da 

Carta Magna, como forma de aperfeiçoamento do Estado Democrático de 

Direito que deve ter o cidadão como núcleo principal de seu amparo. 
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27 – É de direito que seja deferido o pedido da ANVISA para que 

sejam suspensos os efeitos da liminar concedida para tornar ineficaz a 

RDC 14, de 2012, tendo em vista que, conforme amplamente exposto no 

presente parecer, é evidente o dano que o consumo do cigarro causa à 

saúde do ser humano e ao direito do cidadão conviver em uma pública 

respeitadora dos seus direitos e garantias fundamentais em todos os níveis.  

A suspensão da referida liminar é um ato de natureza legal pelo aparato 

presente em nosso ordenamento jurídico a seu favor. Por tal razão, 

cumpre ao Poder Judiciário prestigiar as políticas públicas adotadas pelo 

Estado, através da ANVISA, de proteger à saúde dos cidadãos, por tal se 

constituir um direito fundamental a lhes ser assegurado. 

28 - O direito quando, por intermédio de disposições constitucionais, 

obriga o Estado a proteger a saúde do ser humano, deve ser interpretado e 

aplicado de modo extensivos, a fim de que o referido direito fundamental 

torne-se potencialmente eficaz e efetivo. Esta é a missão do Poder 

Judiciário no sentido de valorizar, em toda a sua extensão, os valores 

componentes da cidadania e da dignidade humana. 

29 – O compromisso que o Estado Brasileiro assumiu, ao ratificar a 

Convenção Quadro de Combate ao Uso do Tabaco, constitui um dever 

para toda a nacionalidade brasileira e para os nacionais das demais 

Nações subscritoras do mencionado documento. A adesão aos termos da 

Convenção Quadro é laço internacional que consagra o respeito à 

valorização da cidadania e da dignidade humana. Tal força jurídica 

internacional da Convenção em apreço ampara o controle feito pela 

ANVISA sobre a fabricação e comercialização do cigarro. 

30 -  Diante de tudo o que foi afirmado, tendo como consideração o 

ordenamento jurídico interno e o internacional, não é dado ao Judiciário, 
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no exercício pleno de suas atribuições, interpretar s dispositivos 

questionados pela Confederação Nacional da Indústria sem a visão da 

extensão dos efeitos do postulado constitucional brasileiro de que a saúde é 

um direito de todos e constitui obrigação do Estado exercitar, em todos os 

planos, a sua proteção. Em assim sendo, nenhuma limitação pode ser 

imposta à ANVISA quando regular a fabricação, armazenamento, 

comercialização e distribuição de cigarro adotando critérios legais e 

amparado pela ciência. 

31 - A limitação à ANVISA - caso imposta pelo Poder Judiciário - 

poderá importar na não legal limitação do poder da ANVISA para os 

demais controles que são feitos em produtos e serviços ofertados ao 

consumidor final (especialmente para medicamentos). 

32 - Tenha-se, ainda, em consideração que o tabaco e seus derivados 

não gozam, segundo o nosso ordenamento jurídico, de nenhuma isenção 

nem exceção legal que autorize não receber o controle da ANVISA quando 

posto para consumo pelo ser humano. 

33 – A constitucionalidade do dispositivo legal impugnado pela 

Confederação Nacional da Indústria, na ADI já identificada, objeto da 

apreciação do presente parecer, está em harmonia com os termos das 

Diretrizes Parciais para implementação dos Artigos 9 e 10 da Convenção-

Quadro para o Controle do Tabaco, que trata da  “Regulamentação do 

conteúdo dos produtos do tabaco e Regulamentação da divulgação das 

informações sobre os produtos de tabaco” (VER TEXTO NO ANEXO I) 

e cumpre, fielmente, os preceitos da CONVENÇÃO QUADRO PARA O 

CONTROLE DO TABACO (VER TEXTO NO ANEXO II) promulgado 

pelo Brasil por via do Decreto n. 5.658, de 2 de janeiro de 2006, adotada 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 139 
 

pelos países membros da Organização Mundial de Saúde em 21 de maio 

de 2003 e assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Brasília, 20 de julho de 2013. 

 

JOSÉ AUGUSTO DELGADO – ADVOGADO OAB RN 7490. 

PROFESSOR. PARECERISTA. 

 

OBS: VER ANEXOS I E II.  

           José Augusto DELGADO
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ANEXO I 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER SECRETARIA EXECUTIVA DA 

COMISSÃO NACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO 

PARA O CONTROLE DO TABACO (CONICQ) 

Diretrizes Parciais para implementação dos Artigos 9 e 10 da Convenção-Quadro para 

o Controle do Tabaco 

“Regulamentação do conteúdo dos produtos do tabaco e Regulamentação da 

divulgação das informações sobre os produtos de tabaco” 

Tradução da Secretaria Executiva da CONICQ 

Junho de 2012 

 

CQCT/COP4(10) Diretrizes parciais para implementação dos Artigos 9 e 10 da 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da OMS (CQCT/OMS) (Regulamentação do 

conteúdo dos produtos do tabaco e Regulamentação da divulgação das informações sobre os 

produtos de tabaco) 

A Conferência das Partes, 

Considerando o Artigo 7 (Medidas não relacionadas a preços para reduzir a demanda 

de tabaco), o Artigo 9 (Regulamentação do conteúdo dos produtos de tabaco) e o Artigo 10 

(Regulamentação da divulgação das informações sobre os produtos de tabaco) da Convenção- 

Quadro para o Controle do Tabaco da OMS (CQCT/OMS); 

Recordando sua decisão na CQCT/COP1 (15) de criar um grupo de trabalho para 

elaborar diretrizes para a implementação do Artigo 9 (Regulamentação do conteúdo dos 

produtos de tabaco) e Artigo 10 (Regulamentação da divulgação das informações sobre os 

produtos de tabaco) da CQCT/OMS, e sua decisão na CQCT/COP2 (14) de ampliar o trabalho 

do Grupo de Trabalho para incluir características do produto, tais como características de 

design, à medida que elas afetam os objetivos da CQCT/OMS; 

Recordando sua decisão na CQCT/COP3(9) de encarregar o grupo de trabalho de 

manter o monitoramento dos temas estabelecidos no seu primeiro relatório de progresso 

(documento A/ CQCT/COP/2/8) que inclui a toxicologia e suscetibilidade para a dependência; 

de dar continuidade à análise dos desafios e das possíveis abordagens para criar de um banco 

de dados global; de prosseguir com a elaboração de diretrizes em um processo passo a passo; e 

de apresentar um primeiro bloco de esboço de diretrizes para a Conferência das Partes 

apreciar em sua quarta sessão; 
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Enfatizando que o objetivo das diretrizes é auxiliar as Partes no cumprimento das suas 

obrigações descritas nos Artigos 9 e 10 da CQCT/OMS e fornecer orientação de como 

implementá- los; 

Conscientes do caráter provisório das diretrizes e da necessidade de reavaliação 

periódica, à luz de evidência científica e de experiência dos países, 

1. ADOTA as diretrizes parciais para implementação do Artigo 9 (Regulamentação do 

conteúdo dos produtos de tabaco) e Artigo 10 (Regulamentação da divulgação das informações 

sobre os produtos de tabaco) da CQCT/OMS contidas no Anexo desta decisão; 

2. ACOLHE COM SATISFAÇÃO o relatório da Tobacco Free Iniciative/OMS 

entregue à Conferência das Partes (documento CQCT/COP/4/INF.DOC./2); 

3. SOLICITA à Secretaria da Convenção: 

(a) convidar a Tobacco Free Iniciative/OMS a continuar a realização da validação dos 

métodos quimico-analíticos para analisar e medir os componentes do cigarro e de suas 

emissões de acordo com o relatório de progresso (documento  CQCT/COP/3/6) e informar 

regularmente à Conferência das Partes por meio do Secretariado da Convenção acerca dos 

progressos realizados; 

(b) disponibilizar, através de um website, estudos, pesquisas e outros materiais de 

referência utilizados na formulação das diretrizes para a implementação dos Artigos 9 e 10 da 

CQCT/OMS. 

4. DECIDE encarregar o grupo de trabalho de: 

(a) continuar com o seu trabalho de elaboração das diretrizes em um processo passo a 

passo, e submeter um esboço de diretrizes sobre a toxicidade e potencial de causar dependência 

química para apreciação em futuras sessões da Conferência das Partes; 

(b) continuar o monitoramento de temas tais como a suscetibilidade à dependência e 

toxicologia; 

(c) averiguar a regulamentação sobre a propensão de ignição do cigarro como uma 

característica do produto; 

5. CONVIDA as Partes para que confirmem, até 31 de janeiro de 2011, junto ao 

Secretariado da Convenção a intenção de continuar como membro do grupo de trabalho ou a 

intenção de se juntar ao grupo de trabalho1; 

6. TAMBÉM DECIDE, em conformidade com decisão CQCT/COP3(9): 

(a) solicitar ao Secretariado da Convenção que dê assistência e tome as medidas 

necessárias, incluindo financiamento, para que o grupo de trabalho continue sua atuação, e 

que assegure, em consulta ao Bureau da Conferência das Partes, que as Partes tenham acesso 
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ao texto preliminar (por exemplo, por meio de um website protegido) e possam fazer 

comentários antes da divulgação do esboço das diretrizes na Conferência das Partes; 

(b) adotar o cronograma abaixo: 

Relatório preliminar disponibilizado pela Secretaria para comentários das Partes 

Pelo menos seis meses antes do dia de abertura da quinta sessão da Conferência das 

Partes 

Apresentação para o Secretariado do relatório final feito pelo grupo de trabalho 

Pelo menos três meses antes do dia de abertura da quinta sessão da Conferência das 

Partes 

Distribuição do relatório na Conferência das Partes 

Pelo menos 60 dias antes do dia de abertura da quinta sessão da Conferência das 

Partes, em conformidade com a Regra 8 das Regras de Procedimento da Conferência das 

Partes 

1 Os membros atuais do grupo de trabalho são os seguintes:  (a) Facilitadores chave: 

Canadá, União Europeia, Noruega  (b) Parceiros: Argélia, Austrália, Brasil, Bulgária, China, 

Congo, Dinamarca, Finlândia, Gana, Hungria, Índia, Jordânia, Quênia, Mali, México, 

Holanda, Cingapura, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido e Irlanda do Norte. 

 

DIRETRIZES PARCIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS ARTIGOS 9 E 10 DA 

CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO DA OMS 

(REGULAMENTAÇÃO DO CONTEÚDO DOS PRODUTOS DE TABACO E 

REGULAMENTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS 

DE TABACO) 

1. PROPÓSITO, OBJETIVOS E O USO DOS TERMOS 

1.1 PROPÓSITO 

O propósito das diretrizes é auxiliar as Partes no cumprimento das suas obrigações 

descritas nos termos dos Artigos 9 e 10 da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da 

OMS (CQCT/OMS). As diretrizes, com base em evidências científicas disponíveis e na 

experiência das Partes, propõem medidas que possam auxiliar as Partes no  fortalecimento das 

suas políticas de controle do tabaco através da regulamentação de conteúdos e emissões dos 

produtos de tabaco e pela regulamentação da divulgação das informações sobre os produtos de 

tabaco. As Partes também são encorajadas a implementar medidas além das recomendadas 

por estas diretrizes2. 

Enquanto o Artigo 9 trata da análise e da medição dos conteúdos e emissões dos 

produtos de tabaco, e sua regulamentação, o Artigo 10 trata da divulgação de informações 
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sobre tais conteúdos e emissões para as autoridades governamentais e para o público. Em 

virtude da estreita relação entre esses dois artigos, a orientação para a sua implementação foi 

consolidada em um conjunto de diretrizes. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Regulamentação dos conteúdos e emissões dos produtos de tabaco 

Um dos objetivos das diretrizes é apoiar as Partes no desenvolvimento de uma 

regulamentação eficaz dos produtos de tabaco. 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. 

1.2.1.1 Atratividade 

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. 

2 As Partes são encaminhadas ao site da FCTC da OMS (http://www.who.int/fctc/), no 

qual outras fontes de informação sobre temas abrangidos por essas diretrizes são mantidos. 3 

Ver WHO Framework Convention on Tobacco Control: guidelines for implementation. Article 

5.3; Article 8, Article 11; Article 13. Geneva, World Health Organization, 2009. 

 

1.2.1.2 Potencial de causar dependência (suscetibilidade para a dependência). 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior4). 

1.2.1.3 Toxicidade 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

1.2.2 Divulgação para as autoridades governamentais 

Nos termos do Artigo 10, o principal objetivo de se exigir a divulgação para as 

autoridades governamentais é obter de fabricantes e importadores informações relevantes 
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sobre os conteúdos e as emissões dos produtos de tabaco, assim como sobre sua toxicidade e 

potencial de causar dependência. Essa informação é necessária para o desenvolvimento e a 

implementação de políticas, atividades e regulamentações relevantes, tais como a análise mais 

aprofundada dos conteúdos e das emissões dos produtos de tabaco, o monitoramento das 

tendências de mercado e a avaliação das reivindicações da indústria do tabaco. 

1.2.3 Divulgação para o público 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

1.3 USO DE TERMOS 

"Atratividade" refere-se a fatores como gosto, cheiro e outros atributos sensoriais, 

facilidade de uso, flexibilidade do sistema de dosagem, custo, reputação ou imagem, supostos 

riscos e benefícios e outras características de um produto concebido para estimular o uso5. 

"Conteúdo" significa “constituintes” em relação ao tabaco processado, e 

"ingredientes" em relação aos produtos de tabaco. Além disso: 

• "Constituintes": 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

4  As diretrizes são parciais e serão concluídas à medida que, novas experiências dos 

países, evidências científicas, médicas e outras sejam disponibilizadas. Progressos futuros 

também dependerão da validação dos métodos quimico- analíticos para testar e medir o 

conteúdo e as emissões do cigarro e de outros trabalhos em conformidade com a decisão da 

Conferência das Partes em sua terceira sessão (decisão CQCT/COP3 (9)). 

5 WHO. The scientific basis of tobacco product regulation: Report of a WHO Study 

Group. WHO Technical Report Series 945. Geneva, World Health Organization, 2007. 

 

• "Ingredientes" incluem tabaco, componentes (ex., papel, filtro), incluindo materiais 

utilizados para a fabricação desses componentes, aditivos, auxiliares de processamento, 

substâncias residuais encontradas no tabaco (após armazenamento e processamento) e 

substâncias que migram do material de embalagem para o produto (contaminantes que não 

fazem parte dos ingredientes). 

"Característica de design" denota uma característica de concepção de um produto de 

tabaco que tem uma ligação causal imediata com a análise e a medição de seus conteúdos e 

emissões. Por exemplo, poros de ventilação em torno dos filtros para cigarros diminuem a dose 

de nicotina medida por aparelhos devido à diluição do fluxo principal de fumaça. 
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"Emissões" são substâncias que são liberadas quando o produto de tabaco é utilizado 

como previsto. Por exemplo, no caso de cigarros e outros produtos de combustão, as emissões 

são as substâncias encontradas na fumaça. No caso de produtos de tabaco para mascar, as 

emissões são as substâncias liberadas durante o processo de mastigação ou sucção e, no caso de 

tabaco inalado, referem-se a substâncias liberadas por partículas durante o processo de 

inalação. 

"Tabaco expandido" é o tabaco que aumentou em volume devido à volatilização rápida 

de um meio, como o gelo seco. 

"Tabaco reconstituído" é um material semelhante a uma folha de papel, composto 

principalmente de tabaco. 

"Indústria do tabaco" significa, conforme definido no Artigo 1 da CQCT da OMS, "os 

fabricantes de tabaco, distribuidores atacadistas e importadores de produtos de tabaco". 

"Produtos de tabaco", conforme definido no Artigo 1 da CQCT da OMS, são 

"produtos total ou parcialmente preparados com a folha de tabaco como matéria prima, 

destinados a serem fumados, sugados, mascados ou inalados”. 

1. CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS 

2.1 APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 

9 

Tal como declarado no artigo 9 da CQCT da OMS, cada Parte deve, quando aprovadas 

pelas autoridades nacionais competentes, adotar e implementar medidas legislativas, 

executivas e administrativas, ou outras medidas eficazes para a análise e a medição do 

conteúdo e das emissões de produtos de tabaco e para a regulamentação desses conteúdos e 

emissões. 

As Partes deveriam considerar dar à autoridade responsável por questões de controle 

do tabaco a responsabilidade, ou, no mínimo, o poder de contribuir para a aprovação, adoção e 

implementação das medidas acima mencionadas. 

2.2 APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DISPOSTAS NO ARTIGO 

10 

Tal como declarado no Artigo 10 da CQCT/OMS, cada Parte deve, em conformidade 

com suas leis nacionais, adotar e aplicar medidas legislativas, executivas e administrativas e/ou 

outras medidas eficazes para a divulgação pelos fabricantes e importadores de produtos de 

tabaco de informações sobre conteúdos e emissões dos produtos de tabaco para as autoridades 

governamentais como também disponibilizar para o público informação sobre os constituintes 

tóxicos dos produtos de tabaco e suas emissões. 
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As Partes deveriam considerar dar à autoridade responsável por questões de controle 

do tabaco a responsabilidade, ou, no mínimo, o poder de contribuir para a aprovação, adoção e 

implementação das medidas acima mencionadas. 

2.3 FINANCIAMENTO 

Implementar regulamentações eficazes de produtos de tabaco e gerenciar o programa 

que as administre exige alocação de recursos significativos pelas Partes. Com o intuito de 

reduzir a carga financeira que teria o governo com essas ações, as Partes poderiam considerar 

a imputação desses custos à indústria e aos revendedores de tabaco. Existem vários meios de 

financiamento das medidas para a regulamentação dos produtos do tabaco. 

A lista abaixo apresenta algumas sugestões que as Partes poderiam considerar: 

(a) impostos  sobre o tabaco; 

(b) taxas de licenciamento de produção e/ou de importação de tabaco; 

(c) taxas de registro do produto do tabaco; 

(d) licenciamento de distribuidores e/ou revendedores de tabaco; 

(e) taxas de não observância à legislação cobrada da indústria e de revendedores de 

tabaco; e 

(f) taxas anuais de vigilância sobre tabaco (indústria e revendedores de tabaco). 

Veja o Apêndice 1 para exemplos descritivos dos meios de financiamento das medidas 

de regulamentação dos produtos do tabaco. 

2.4 LABORATÓRIOS USADOS COM OBJETIVOS DE DIVULGAÇÃO 

Os laboratórios utilizados pelos fabricantes e importadores de produtos de tabaco com 

objetivo de divulgação às autoridades governamentais deveriam ser acreditados por um corpo 

de acreditação reconhecido e estarem de acordo com o Padrão 17025 da Internacional 

Organization for Standardization (ISO) (Requisitos gerais para a competência de laboratórios 

de ensaio e calibração). Os métodos de acreditação usados deveriam incluir, no mínimo, os 

métodos definidos nessas diretrizes. 

2.5 LABORATÓRIOS UTILIZADOS COM OBJETIVOS DE CUMPRIMENTO DAS 

DIRETRIZES 

Laboratórios utilizados pelas Partes com objetivo de cumprir às diretrizes deveriam ser 

laboratórios do governo ou laboratórios independentes, que não sejam de propriedade ou 

controlados, direta ou indiretamente, pela indústria do tabaco. Além disso, esses laboratórios 

deveriam ser acreditados, conforme estabelecido no parágrafo anterior. As Partes podem 

considerar fazer uso dos laboratórios governamentais ou independentes localizados em outros 

países. 
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2.6  CONFIDENCIALIDADE RELACIONADA À DIVULGAÇÃO PARA AS 

AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS 

As Partes não deveriam aceitar reivindicações provenientes da indústria do tabaco, a 

respeito da confidencialidade de informações, que impeçam as autoridades governamentais de 

receber informações sobre os conteúdos e as emissões dos produtos de tabaco. As autoridades 

governamentais deveriam aplicar regras adequadas em conformidade com suas leis 

nacionais, quando da coleta de informações ditas confidenciais pelos fabricantes e 

importadores de tabaco, a fim de prevenir o uso e/ou a disseminação indevida dessas 

informações·. 

2.7 CONFIDENCIALIDADE RELACIONADA À DIVULGAÇÃO PARA O 

PÚBLICO 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

2.8 SOCIEDADE CIVIL 

A sociedade civil tem um papel importante a desempenhar na sensibilização do público 

e na organização do apoio à regulamentação dos conteúdos e emissões dos produtos de tabaco, 

e na divulgação de informações sobre esses conteúdos e emissões. A sociedade civil deveria ser 

envolvida como um parceiro ativo. 

3. MEDIDAS 

3.1 CONTEÚDO 

3.1.1 Ingredientes (Divulgação) 

Esta seção descreve as medidas que as Partes poderiam tomar com o intuito de exigir a 

divulgação de informações sobre os ingredientes por parte dos fabricantes e importadores de 

produtos de tabaco. 

3.1.1.1 Contexto 

Ao exigir que os fabricantes e importadores divulguem informações sobre os 

ingredientes para as autoridades governamentais, conhecimentos valiosos serão adquiridos 

sobre a composição dos produtos de tabaco, o que por sua vez auxiliará as autoridades no 

desenvolvimento de medidas eficazes e adequadas aos produtos. 

3.1.1.2 Recomendações 

(i) As Partes deveriam exigir que os fabricantes e importadores de produtos de tabaco 

divulguem periodicamente para as autoridades governamentais informações sobre os 

ingredientes utilizados na fabricação de seus produtos de tabaco, por tipo de produto e para 

cada marca dentro de uma família de marcas. Em vez de informar os ingredientes como parte 

de uma lista combinada, divulgá-los em um sistema de marca por marca e em um formato 
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padronizado possibilitará oportunidades para as autoridades governamentais analisarem as 

tendências na composição do produto e acompanharem mudanças sutis no mercado. 

(ii) As Partes deveriam assegurar que fabricantes e importadores divulguem para as 

autoridades governamentais os ingredientes utilizados na fabricação de cada um dos seus 

produtos de tabaco e as respectivas quantidades por unidade de cada produto de tabaco, 

incluindo os ingredientes presentes nos componentes do produto (ex., filtro, papéis, cola), para 

cada marca dentro de uma família de marcas. As Partes não deveriam aceitar a divulgação 

apenas de quantidades máximas por categoria de ingrediente, ou apenas da quantidade total, 

pois dessa forma, haveria um sério prejuízo na análise a ser realizada. 

(iii) As Partes deveriam exigir que os fabricantes e importadores divulguem mais 

informações sobre as características das folhas de tabaco que usaram, por exemplo: 

 

(i) tipo(s) de folhas de tabaco (por exemplo, Virginia, Burley, Oriental), e o percentual 

de cada tipo utilizado no produto de tabaco; 

(ii) percentual de tabaco reconstituído utilizado; 

(iii) percentual do tabaco expandido utilizado; 

(iv) As Partes deveriam exigir que os fabricantes e importadores notifiquem as 

autoridades governamentais de quaisquer alterações nos ingredientes dos produtos de tabaco 

quando a mudança for feita; 

(v) As Partes deveriam exigir que os fabricantes e importadores forneçam às 

autoridades governamentais uma declaração explicando o objetivo6 da inclusão de um 

ingrediente no produto de tabaco e outras informações relevantes; 

(vi) As Partes deveriam exigir que os fabricantes divulguem o nome, endereço e outras 

informações de contato de cada fornecedor de ingrediente para facilitar a divulgação direta 

para a Parte pelo fornecedor, quando apropriado, com o objetivo de controle do cumprimento 

das determinações. 

3.1.2 Ingredientes (Regulamentação) 

Esta seção descreve as medidas que as Partes poderiam introduzir para regular os 

ingredientes. 

As Partes deveriam adotar as medidas descritas nesta seção, em conformidade com 

suas leis nacionais, tendo em conta suas circunstâncias e prioridades nacionais. 

As Partes deveriam considerar as evidências científicas, outras evidências e 

experiências de outros países ao determinar novas medidas sobre os ingredientes dos produtos 

de tabaco e elas deveriam ter como objetivo implementar as medidas mais eficazes que possam 

elaborar. 
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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. 

6 Exemplos incluem substâncias que são usadas como adesivos, ligantes, modificadores 

de combustão, potencializadores de adição, sabores, umectantes, plastificantes, envoltórios, 

potencializadores de fumaça e corantes. 

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. 

Especiarias e ervas também podem ser usadas para melhorar a palatabilidade dos 

produtos do tabaco. Exemplos incluem canela, gengibre e hortelã. 

Recomendação: 
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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: 
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As Partes deveriam proibir ingredientes associados à energia e vitalidade, assim como 

outros compostos estimulantes, em produtos de tabaco. 

3.1.3 Constituintes (Divulgação) 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

3.1.4 Constituintes (Regulamentação) 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior.) 

3.2 EMISSÕES 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

3.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

3.3.1 Divulgação 

Esta seção descreve as medidas que as Partes poderiam introduzir para exigir a 

divulgação, pelos fabricantes e importadores de produtos de tabaco, de informações sobre as 

características de produto, como as características de design. 

 

3.3.1.1 Contexto 

Coletar dados sobre as características do produto, tais como características de design, 

auxiliará as Partes a melhorar a sua compreensão do impacto que essas características têm 

sobre os níveis de emissão de fumaça, interpretar corretamente as medidas obtidas e, o mais 

importante, se manter informadas de quaisquer alterações das características de design do 

cigarro. 

3.3.1.2 Recomendações 

(i) As Partes deveriam exigir que os fabricantes e importadores de produtos de tabaco 

divulguem periodicamente informações sobre as características de design para as autoridades 

governamentais e, conforme o caso, incluir os resultados dos testes realizados pela indústria do 

tabaco. 

(ii) A fim de estabelecer e manter a consistência dos dados apresentados a elas pela 

indústria do tabaco, as Partes deveriam especificar os métodos recomendados, conforme for 

aplicável, para a comunicação das características de design, tal como estabelecido no Apêndice 

2. 

(iii) As Partes deveriam assegurar que cada fabricante e importador forneça às 

autoridades governamentais uma cópia do relatório do laboratório no qual um teste tenha sido 
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realizado para a medição de uma característica específica de design, assim como o 

comprovante de acreditação do laboratório que realizou tal análise. 

(iv) Caso haja alguma mudança das características de design de uma determinada 

marca de produto de tabaco, as Partes deveriam exigir que os fabricantes notifiquem as 

autoridades governamentais sobre a mudança, e forneçam as informações atualizadas quando 

a alteração for feita. 

3.3.2 Regulamentação 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

3.4 DIVULGAÇÃO PARA AS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - OUTRAS 

INFORMAÇÕES 

3.4.1 Contexto 

Para criar uma regulamentação de produtos eficaz, incluindo a regulamentação dos 

ingredientes, é essencial que as autoridades governamentais tenham informações precisas 

sobre o mercado. As autoridades governamentais precisam saber a importância de um 

determinado produto do tabaco em relação a outros para ajudar a determinar as necessidades 

e as prioridades de regulamentação. Além disso, de acordo com artigo 20.2 da CQCT/OMS, as 

informações sobre as empresas de tabaco e sobre suas vendas ajudarão a avaliar a magnitude e 

os padrões de consumo de tabaco. 

3.4.2 Recomendações 

As Partes deveriam exigir que os fabricantes e importadores de produtos de tabaco 

divulguem informações institucionais gerais, incluindo nome, endereço e informações de 

contato do principal local de negócios de cada unidade da indústria e importadora. Esta 

informação pode ser útil para cumprir os propósitos do monitoramento. 

As Partes deveriam exigir que os fabricantes e importadores de tabaco divulguem 

periodicamente, para cada marca dentro de uma família de marcas, informações sobre volume 

de vendas em unidades (número de cigarros ou charutos, ou volume do cigarro de enrolar). 

Essas informações divulgações deveriam considerar dados nacionais e, conforme for 

apropriado, regionais também. 

3.5 DIVULGAÇÃO PARA O PÚBLICO 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

4. CUMPRIMENTO LEGAL E EXECUÇÃO 

4.1 ABORDAGEM GLOBAL 
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Medidas eficazes, sejam elas legislativas, executivas, administrativas ou outras, 

deveriam impor responsabilidades legais a serem obedecidas pelos fabricantes e importadores 

de produtos de tabaco e deveriam apresentar penalidades para as violações. Medidas 

legislativas, executivas, administrativas ou outras deveriam identificar a autoridade ou 

autoridades responsáveis pela aplicação da lei, e deveriam incluir um sistema tanto para a 

vigilância de sua observância quanto para a execução de processo contra os infratores. 

4.2 INFRAESTRUTURA E ORÇAMENTO 

As Partes deveriam garantir infraestrutura necessária para que as atividades 

coercitivas e de monitoramento de cumprimento à CQCT existam. As Partes também 

deveriam incluir no orçamento recursos para tais atividades. 

4.3 ESTRATÉGIAS 

Para assegurar o cumprimento às medidas, as Partes deveriam informar (às partes 

interessadas) antecipadamente ao início de vigência o que se passará a exigir. 

As Partes deveriam considerar o uso de inspetores ou agentes fiscalizadores para 

realizar visitas regulares às produtoras e importadoras, assim como aos pontos de venda, para 

garantir o cumprimento dos regulamentos. Pode não ser necessário criar um novo regime de 

fiscalização, se os mecanismos já estiverem prontos e puderem ser estendidos para inspecionar 

estabelecimentos comerciais. 

4.4 PRAZO - INGREDIENTES PROIBIDOS OU RESTRITOS 

As Partes deveriam determinar um prazo que as indústrias do tabaco e revendedores 

devem observar para fornecimento dos produtos de tabaco que forem proibidos ou restritos. 

4.5 FISCALIZAÇÕES - INGREDIENTES PROIBIDOS OU RESTRITOS 

As Partes deveriam realizar visitas às instalações de fabricação para verificar se 

qualquer ingrediente proibido ou restrito está sendo usado. A fiscalização deveria incluir o 

acesso direto à área de armazenamento de matéria prima e à área de armazenamento de 

produtos prontos, assim como a observação direta do processo de produção. As fiscalizações 

não deveriam ser interpretadas como uma aprovação ou certificação dos produtos de tabaco, 

nem como reconhecimento de seus procedimentos de fabricação. 

4.6 AMOSTRAGEM E TESTES - INGREDIENTES PROIBIDOS OU RESTRITOS 

As Partes deveriam considerar a coleta de amostras de produtos de tabaco das 

empresas importadoras, de pontos de venda e das unidades fabricantes. Essas amostras 

deveriam ser testadas, para a presença de ingredientes proibidos ou restritos, em laboratórios 

com o objetivo de observar o cumprimento desta medida (ver anexo 3). 

4.7 AUDITORIAS APÓS A DIVULGAÇÃO PARA AS AUTORIDADES 

GOVERNAMENTAIS 
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As Partes deveriam realizar auditorias nas instalações do fabricante para garantir que 

as informações recebidas sobre os produtos de tabaco são completas e precisas. As auditorias 

não deveriam ser interpretadas como uma aprovação ou certificação dos produtos de tabaco, 

nem como reconhecimento de seus procedimentos de fabricação. 

4.8 RESPOSTA AO NÃO CUMPRIMENTO 

As Partes deveriam assegurar que suas autoridades responsáveis pelo controle do 

cumprimento às leis estejam preparadas para responder rápida e decisivamente nos casos de 

não cumprimento. Respostas incisivas e oportunas nos casos iniciais deixarão claro que o 

cumprimento é esperado e facilitarão o cumprimento futuro. As Partes deveriam considerar 

tornar público os resultados das ações punitivas para enviar uma mensagem clara que o não 

cumprimento será investigado e que a ação apropriada será tomada. 

4.9 SANÇÕES 

A fim de impedir o não cumprimento da lei, as Partes deveriam especificar as sanções 

apropriadas, tais como sanções penais, quantias monetárias, ações corretivas e a suspensão, 

limitação ou anulação do negócio e das licenças de importação. 

4.10 APREENSÃO, CONFISCOS E DESTRUIÇÕES 

As Partes deveriam se assegurar que possuem autoridade para apreender, confiscar e 

destruir produtos de tabaco fora da conformidade, sob supervisão e em conformidade com a 

legislação nacional. 

4.11 PENALIDADES 

As Partes deveriam especificar uma variedade de multas ou outras penalidades 

proporcionais à gravidade da infração e se elas tratam de uma violação recorrente. 

5. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

A cooperação internacional é necessária se o progresso sobre a regulamentação e da 

divulgação dos produtos de tabaco está sendo almejado. Vários artigos da CQCT/OMS 

preveem o intercâmbio de conhecimento e experiência para promover sua implementação. 

Como previsto no Artigo 22 da CQCT/OMS, essa cooperação deve promover a troca de 

conhecimentos técnicos, científicos, jurídicos e tecnológicos, conforme acordado mutuamente. 

Isso resultaria na efetiva implementação destas diretrizes e facilitaria o desenvolvimento das 

melhores medidas possíveis para regular o conteúdo dos produtos de tabaco. 

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

(Esta seção foi deixada em branco intencionalmente para indicar que a orientação será 

proposta em um momento posterior). 

7. LIGAÇÕES COM OUTROS ARTIGOS DA CQCT/OMS 
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À luz dos Artigos 11 e 13 da CQCT/OMS, a menos que as Partes já tenham adotado 

medidas para proibir qualquer tipo de promoção nas embalagens produtos de tabaco, 

(conforme descrito nas diretrizes nos Artigos 11 e 13), as Partes deveriam considerar a 

proibição da venda de produtos de tabaco cuja embalagem sugira a presença de algum 

ingrediente que tenha sido proibido ou restringido, conforme as recomendações acima. 

 

Apêndice 1 

Exemplos descritivos das possibilidades de financiamento das medidas de 

regulamentação dos produtos do tabaco. 

(a) Impostos sobre o tabaco 

Impostos sobre o tabaco exigem que uma percentagem das receitas fiscais relacionadas 

ao tabaco sejam alocadas para um objetivo ou objetivos específicos, como um programa de 

controle do tabaco ou um fundo de promoção à saúde. A proporção das receitas dos impostos 

sobre o tabaco pode ser expressa como percentual de seu rendimento (p.ex. 1%) ou como um 

valor monetário fixo por unidade (ex., 25 centavos por pacote de 20 cigarros). Impostos sobre o 

tabaco são muitas vezes referidos como “earmarked tobacco taxes” ou “hypothecated tobacco 

taxes”. 

(b) Taxas de licenciamento da fabricação e/ou importação do tabaco 

Uma taxa de licenciamento sobre fabricantes e/ou importadores de tabaco poderia ser 

implementada de diversas maneiras. A taxa poderia ser um valor monetário específico por 

empresa, independente de seu tamanho. (Uma taxa separada poderia ser necessária para cada 

unidade de fabricação e/ou de importação). A taxa poderia ser um valor fixo por unidade 

vendida (por exemplo, uma determinada quantia por cigarro ou um pacote de cigarros, ou por 

grama para certos tipos de produtos de tabaco). A taxa poderia ser baseada em um valor total 

para todas as empresas, e determinada com base na participação de mercado de uma empresa 

(p.ex., se o montante total a ser pago por todas as empresas foi de 100 milhões de dólares e a 

participação de mercado de uma empresa é de 20%, então a taxa de licença da empresa seria 

de 20 milhões de dólares). A taxa poderia ter que ser paga periodicamente, como por exemplo 

antes do início do ano. Sempre que uma taxa é baseada em um valor monetário por unidade 

vendida, o intervalo de pagamento pode ser mais frequente, por exemplo, mensal. 

(c) Taxas de registro de produtos de tabaco 

Taxas de registro de produtos de tabaco envolvem a solicitação ao fabricante e/ou 

importador, ou potencialmente de um distribuidor por atacado, do registro de cada produto de 

tabaco vendido pela empresa e o pagamento de uma taxa. O valor da taxa pode ser fixado de 

acordo com os custos (ou custo médio) que o governo tem com o produto (realização de 
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análises e testes), podendo ser parcial ou totalmente recuperados. A taxa poderia ter que ser 

paga periodicamente, como por exemplo antes do início do ano. 

(d) Licenciamento dos distribuidores e/ou revendedores de tabaco 

Uma taxa de licenciamento poderia ser imputada a distribuidores ou revendedores, ou 

a ambos. A taxa poderia ser um valor monetário específico por empresa, independentemente 

de seu tamanho. (Uma taxa separada poderia ser necessária para cada unidade de fabricação 

e/ou de importação). A taxa poderia variar com base no tamanho do distribuidor e/ou 

revendedor, por exemplo, baseada no volume de vendas. A taxa poderia ser fixada por faixa de 

volume de venda (unidades ou valor monetário total), por exemplo, cobrar uma determinada 

taxa se as vendas não forem maiores que a quantidade A, cobrar uma taxa maior se as vendas 

estiverem entre a quantidade A e B, e uma taxa maior ainda se as vendas forem maiores do que 

a quantidade B. A taxa poderia ter que ser paga periodicamente, como por exemplo antes do 

início do ano. 

(e) Taxas sobre não cumprimento ao regulamento, cobradas da indústria e de 

revendedores de tabaco 

A receita poderia ser obtida através de penas pecuniárias administrativas. Penas 

pecuniárias administrativas são uma forma de sanção civil em que um órgão administrativo 

procura alívio monetário de um corpo individual ou corporativo como restituição por uma 

atividade ilegal. A receita também poderia ser obtida de multas impostas por um tribunal. 

(f) Taxas anuais de vigilância do tabaco (indústria e varejistas de tabaco) 

Taxas anuais de vigilância do tabaco envolvem a avaliação do montante a ser pago pela 

indústria do tabaco e/ou varejistas para monitoramento e fiscalização. Para os fabricantes / 

importadores / distribuidores de tabaco, este poderia ser um valor fixo por empresa, uma 

quantia fixa para cada variação da marca vendida, uma quantia fixa por unidade vendida, ou 

uma quantia baseada na participação de mercado. Para os revendedores de tabaco (ou outros), 

uma licença e taxa separadas poderiam ser necessárias para cada ponto de venda. 
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Apêndice 2 

Características de design dos cigarros7 

(a) Dimensões, diâmetro e peso 

(b) Comprimento do filtro, forma da seção transversal do filtro 

(c) Comprimento de papel do filtro 

(d) Dimensões e forma da seção transversal da haste de tabaco 

(e) Distância dos poros de ventilação da marca da ponta em milímetros 
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(f) Resistência à tragada cigarro, conforme a ISO 6565 (Tabaco e produtos de tabaco - 

Resistência à tragada de cigarros e quedas de pressão de barras de filtro - Condições-padrão e 

medição) 

(g) Grau de ventilação de filtro, conforme a ISO 9512 (Cigarros - Determinação de 

ventilação - Definições e princípios de medição) 

(h) Grau de ventilação do papel, conforme a ISO 9512 (Cigarros – Determinação de 

ventilação – Definições e princípios de medição) 

(i) Tipo de papel de cigarro utilizado e sua permeabilidade ao ar ou porosidade 

conforme a ISO 2965 (Materiais utilizados como papéis de cigarro, papel do filtro e papel de 

emenda do filtro, incluindo materiais com uma zona permeável orientada– Determinação da 

permeabilidade ao ar) 

(j) Firmeza do produto (nominalmente, uma medida da densidade de empacotamento) 

(k) Queda de pressão do filtro, conforme a ISO 6565 (Tabaco e produtos de tabaco - 

Resistência à tragada de cigarros e quedas de pressão das hastes do filtro - Condições-padrão e 

medição) 

(l) Teor de umidade, conforme o Método Oficial 966.02 da Association of Official 

Analytical Chemists (Perda por secagem (umidade) no tabaco)8 

(m) Tipo de filtro (por exemplo, acetato de celulose) e outras características, se for o 

caso (por exemplo, o conteúdo de carvão vegetal) 

7 Ver ISO 9512 (Cigarros - Determinação de ventilação - Definições e princípios de 

medição) para uma explicação dos termos usados aqui. 8 Ver Horwitz W, Latimer G, eds. 

Official methods of analysis, 18th ed., Revision 3. Gaithersburg, MD, AOAC International, 

2010. 
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Apêndice 3 

Métodos analíticos dos ingredientes 

(a) Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das normas e da execução, pode haver 

casos em que métodos analíticos sejam necessários para confirmar a presença de ingredientes 

proibidos ou restritos. Tais métodos consistem tipicamente de várias etapas distintas: 

amostragem, preparação de amostras, separação, identificação, quantificação e análise de 

dados. 

(b) Os procedimentos analíticos deveriam ser efetuados por pessoal devidamente 

treinado em um laboratório devidamente equipado. Esses procedimentos frequentemente 

envolvem o uso de materiais perigosos. Para assegurar a execução correta e segura desses 
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procedimentos, é essencial que a equipe do laboratório siga os procedimentos-padrão de 

segurança para o manuseio de materiais perigosos. 

(c) Para os ingredientes que também são aditivos alimentares, métodos analíticos 

adequados podem ser encontrados no Combined compendium of food additive specifications 

[Compêndio combinado de especificações de aditivos alimentares] (volume 4) 9. Esse 

documento fornece uma referência para os métodos analíticos mencionados nas especificações 

para a identificação de aditivos utilizados nos alimentos ou na produção de alimentos. 

(d) Para ingredientes como agentes aromatizantes, que têm um ponto baixo de ebulição 

(ou seja, que evaporam facilmente a baixas temperaturas), uma técnica chamada 

"cromatografia gasosa de headspace" pode ser utilizada. Uma descrição desse método pode ser 

encontrada no Combined compendium of food additive specifications (volume 4). 

(e) Outra técnica de laboratório para amostragem de ingredientes com um baixo ponto 

de ebulição, que pode ser combinada para identificação, separação e quantificação com a 

espectrometria de massa/cromatografia gasosa, é chamada de "microextração em fase sólida” 

10. É muito semelhante à análise headspace, mas difere no fato de a headspace ser 

concentrada. 

(Décima reunião da plenária, 20 de novembro de 2010) 

9 Comitê Conjunto de Especialistas da FAO/OMS em Aditivos Alimentares. Combined 

compendium of food additive Specifications. Volume 4: analytical methods, test procedures 

and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications. Roma, 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 2006 (FAO JECFA 

Monografia n º 1) (http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/A0691E00.htm, acessado em 01 de 

abril de 2010).   10 Pawliszyn J et al. Solid-phase microextraction (SPME). The chemical 

educator, 1997, 2 (4) :1-7 

(http://www.springerlink.com/content/h72xx3624q122085/fulltext.pdf, acessado em 01 abril de 

2010). 
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ANEXO II 

 

DECRETO Nº 5.658, DE 2 DE JANEIRO DE 2006. 

Promulga a Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco, adotada pelos países 

membros da Organização Mundial de Saúde 

em 21 de maio de 2003 e assinada pelo Brasil 

em 16 de junho de 2003. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 

da Constituição, e 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção-Quadro sobre 

Controle do Uso do Tabaco, por meio do Decreto Legislativo n
o
 1.012, de 27 de outubro de 

2005; 

Considerando que o Governo brasileiro ratificou a citada Convenção em 3 de novembro de 

2005; 

Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional em 27 de fevereiro de 2005, e 

entra em vigor para o Brasil em 1
o
 de fevereiro de 2006; 

DECRETO: 

Art. 1
o
  A Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco, adotada pelos países 

membros da Organização Mundial de Saúde em 21 de maio de 2003, e assinada pelo Brasil 

em 16 de junho de 2003, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão 

inteiramente como nela se contém. 

Art. 2
o
  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 

em revisão da referida Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição. 

Art. 3
o
  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 2 de janeiro de 2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Celso Luiz Nunes Amorim 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.1.2006 
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Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 

Preâmbulo 

As Partes desta convenção, 

Determinadas a dar prioridade ao seu direito de proteção à saúde pública; 

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 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; 

Admitindo também que há evidências científicas claras de que a exposição pré-natal à 

fumaça do tabaco causa condições adversas à saúde e ao desenvolvimento das crianças; 

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; 

Alarmadas pelo aumento do número de fumantes e de outras formas de consumo de tabaco 

por mulheres e meninas em todo o mundo e tendo presente a importância da participação 

plena das mulheres em todos os níveis de elaboração e implementação de políticas, bem como 

da necessidade de estratégias de controle específicas para cada gênero; 

Profundamente preocupadas com o elevado número de fumantes e de outras formas de 

consumo do tabaco por membros de povos indígenas; 

Seriamente preocupadas com o impacto de todos os tipos de publicidade, promoção e 

patrocínio destinados a estimular o uso de produtos de tabaco; 
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Reconhecendo que uma ação cooperativa é necessária para eliminar todas as formas de 

tráfico ilícito de cigarros e de outros produtos de tabaco, incluídos contrabando, fabricação 

ilícita e falsificação; 

Reconhecendo que o controle do tabaco em todos os níveis, e particularmente nos países em 

desenvolvimento e nos de economia em transição, requer recursos financeiros e técnicos 

suficientes e adequados às necessidades atuais e estimadas para as atividades de controle do 

tabaco; 

Reconhecendo a necessidade de estabelecer mecanismos apropriados para enfrentar as 

conseqüências sociais e econômicas que, a longo prazo, surgirão com o êxito das estratégias de 

redução da demanda de tabaco; 

Conscientes das dificuldades sociais e econômicas que podem gerar a médio e longo prazo os 

programas de controle do tabaco em alguns países em desenvolvimento ou com economias em 

transição, e reconhecendo suas necessidades por assistência técnica e financeira no contexto 

das estratégias de desenvolvimento sustentável formuladas no nível nacional; 

Conscientes do valioso trabalho sobre controle do tabaco conduzido por vários Estados, 

destacando a liderança da Organização Mundial de Saúde, bem como os esforços de outros 

organismos e entidades do sistema das Nações Unidas e de outras organizações 

intergovernamentais internacionais e regionais no estabelecimento de medidas de controle do 

tabaco; 

Enfatizando a contribuição especial de organizações não-governamentais e de outros 

membros da sociedade civil não vinculados à indústria do tabaco – incluindo as associações 

de profissionais da saúde, de mulheres, de jovens, de ambientalistas e de grupo de 

consumidores e instituições docentes e de atenção à saúde – às atividades de controle do 

tabaco no âmbito nacional e internacional, bem como a importância decisiva de sua 

participação nas atividades nacionais e internacionais de controle do 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; 

Recordando o Artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, pelo qual se 

declara que toda pessoa tem direito de gozar o mais elevado nível de saúde física e mental; 

Recordando ainda o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde, que 

afirma que o gozo do mais elevado nível de saúde que se possa alcançar é um dos direitos 

fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, ideologia política, condição 

econômica ou social; 

Determinadas a promover medidas de controle do tabaco fundamentadas em considerações 

científicas, técnicas e econômicas atuais e pertinentes; 

Recordando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979, 
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dispõe que os Estados Participantes daquela convenção devem tomar as medidas cabíveis 

para eliminar a discriminação contra as mulheres na área da atenção médica; 

Recordando ademais que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia 

Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, dispõe que os Estados Participantes daquela 

convenção reconhecem o direito da criança de desfrutar o mais elevado nível possível de 

saúde; 

Acordaram o seguinte: 

PARTE I: INTRODUÇÃO 

Artigo 1 

Uso de termos 

Para os fins da presente Convenção: 

(a) "comércio ilícito" é qualquer prática ou conduta proibida por lei, relacionada à produção, 

envio, recepção, posse, distribuição, venda ou compra, incluída toda prática ou conduta 

destinada a facilitar essa atividade; 

(b) "organização regional de integração econômica" é uma organização integrada por 

Estados soberanos, que transferiram àquela organização regional competência sobre uma 

diversidade de assuntos, inclusive a faculdade de adotar decisões de natureza mandatória 

para seus membros em relação àqueles assuntos; 

(c) "publicidade e promoção do tabaco" é qualquer forma de comunicação, recomendação ou 

ação comercial com o objetivo, efeito ou provável efeito de promover, direta ou 

indiretamente, um produto do tabaco ou o seu consumo; 

(d) "controle do tabaco" é um conjunto de estratégias direcionadas à redução da oferta, da 

demanda e dos danos causados pelo tabaco, com o objetivo de melhorar a saúde da 

população, eliminando ou reduzindo o consumo e a exposição à fumaça de produtos de 

tabaco; 

(e) "indústria do tabaco" é o conjunto de fabricantes, distribuidores atacadistas e 

importadores de produtos de tabaco; 

(f) "produtos de tabaco" são todos aqueles total ou parcialmente preparados com a folha de 

tabaco como matéria prima, destinados a serem fumados, sugados, mascados ou aspirados; 

(g)"patrocínio do tabaco" é qualquer forma de contribuição a qualquer evento, atividade ou 

indivíduo com o objetivo, efeito ou possível efeito de promover, direta ou indiretamente, um 

produto do tabaco ou o seu consumo; 

Artigo 2 

Relação entre a presente Convenção e outros acordos e instrumentos jurídicos 
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1. Com vistas a melhor proteger a saúde humana, as Partes são estimuladas a implementar 

medidas que vão além das requeridas pela presente Convenção e de seus protocolos, e nada 

naqueles instrumentos impedirá que uma Parte imponha exigências mais rígidas, compatíveis 

com suas disposições internas e conforme ao Direito Internacional. 

2. As disposições da Convenção e de seus protocolos em nada afetarão o direito das Partes de 

celebrar acordos bilaterais ou multilaterais, inclusive acordos regionais ou sub-regionais, 

sobre questões relacionadas à Convenção e seus protocolos ou adicionais a ela e seus 

protocolos, desde que esses acordos sejam compatíveis com as obrigações estabelecidas pela 

Convenção e seus protocolos. As Partes envolvidas deverão notificar tais acordos à 

Conferência das Partes, por intermédio da Secretaria. 

PARTE II: OBJETIVO, PRINCÍPIOS NORTEADORES E OBRIGAÇÕES GERAIS 

Artigo 3 

Objetivo 

O objetivo da presente Convenção e de seus protocolos é proteger as gerações presentes e 

futuras das devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas 

pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, proporcionando uma referência para as 

medidas de controle do tabaco, a serem implementadas pelas Partes nos níveis nacional, 

regional e internacional, a fim de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do 

consumo e a exposição à fumaça do tabaco. 

Artigo 4 

Princípios norteadores 

Para atingir o objetivo da presente Convenção e de seus protocolos e para implementar suas 

disposições, as Partes serão norteadas, inter alia, pelos seguintes princípios: 

1. Toda pessoa deve ser informada sobre as conseqüências sanitárias, a natureza aditiva e a 

ameaça mortal imposta pelo consumo e a exposição à fumaça do tabaco e medidas 

legislativas, executivas, administrativas e outras medidas efetivas serão implementadas no 

nível governamental adequado para proteger toda pessoa da exposição à fumaça do tabaco. 

2. Faz-se necessário um compromisso político firme para estabelecer e apoiar, no âmbito 

nacional, regional e internacional, medidas multisetoriais integrais e respostas coordenadas, 

levando em consideração: 

(a) a necessidade de tomar medidas para proteger toda pessoa da exposição à fumaça do 

tabaco; 

(b) a necessidade de tomar medidas para prevenir a iniciação, promover e apoiar a cessação e 

alcançar a redução do consumo de tabaco em qualquer de suas formas; 

(c) a necessidade de adotar medidas para promover a participação de pessoas e comunidades 

indígenas na elaboração, implementação e avaliação de programas de controle do tabaco que 

sejam social e culturalmente apropriados as suas necessidades e perspectivas; e 
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(d) a necessidade de tomar medidas, na elaboração das estratégias de controle do tabaco, que 

tenham em conta aspectos específicos de gênero. 

3. Uma parte importante da Convenção é a cooperação internacional, especialmente no que 

tange à transferência de tecnologia, conhecimento e assistência financeira, bem como à 

prestação de assessoria especializada com o objetivo de estabelecer e aplicar programas 

eficazes de controle do tabaco, tomando em conta os fatores culturais, sociais, econômicos, 

políticos e jurídicos locais. 

4. Devem ser adotadas, no âmbito nacional, regional e internacional, medidas e respostas 

multisetoriais integrais para reduzir o consumo de todos os produtos de tabaco, com vistas a 

prevenir, de conformidade com os princípios de saúde pública, a incidência das doenças, da 

incapacidade prematura e da mortalidade associadas ao consumo e a exposição à fumaça do 

tabaco. 

5. As questões relacionadas à responsabilidade, conforme determinado por cada Parte dentro 

de sua jurisdição, são um aspecto importante para um amplo controle do tabaco. 

6. Devem ser reconhecidos e abordados, no contexto das estratégias nacionais de 

desenvolvimento sustentável, a importância da assistência técnica e financeira para auxiliar a 

transição econômica dos produtores agrícolas e trabalhadores cujos meios de vida sejam 

gravemente afetados em decorrência dos programas de controle do tabaco, nas Partes que 

sejam países em desenvolvimento, e nas que tenham economias em transição. 

7. A participação da sociedade civil é essencial para atingir o objetivo da Convenção e de seus 

protocolos. 

Artigo 5 

Obrigações Gerais 

1. Cada Parte formulará, aplicará e atualizará periodicamente e revisará estratégias, planos e 

programas nacionais multisetoriais integrais de controle do tabaco, de conformidade com as 

disposições da presente Convenção e dos protocolos aos quais tenha aderido. 

2. Para esse fim, as Partes deverão, segundo as suas capacidades: 

(a) estabelecer ou reforçar e financiar mecanismo de coordenação nacional ou pontos focais 

para controle do tabaco; e 

(b) adotar e implementar medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras 

medidas e cooperar, quando apropriado, com outras Partes na elaboração de políticas 

adequadas para prevenir e reduzir o consumo de tabaco, a dependência da nicotina e a 

exposição à fumaça do tabaco. 

3. 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. 

4. As Partes cooperarão na formulação de medidas, procedimentos e diretrizes propostos 

para a implementação da Convenção e dos protocolos aos quais tenham aderido. 
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5. As Partes cooperarão, quando apropriado, com organizações intergovernamentais 

internacionais e regionais e com outros órgãos competentes para alcançar os objetivos da 

Convenção e dos protocolos aos quais tenham aderido. 

6. As Partes cooperarão, tendo em conta os recursos e os meios a sua disposição, na obtenção 

de recursos financeiros para a implementação efetiva da Convenção por meio de mecanismos 

de financiamento bilaterais e multilaterais. 

PARTE III: MEDIDAS RELATIVAS À REDUÇÃO DA DEMANDA DE TABACO 

Artigo 6 

Medidas relacionadas a preços e impostos para reduzir a demanda de tabaco 

1. As Partes reconhecem que medidas relacionadas a preços e impostos são meios eficazes e 

importantes para que diversos segmentos da população, em particular os jovens, reduzam o 

consumo de tabaco. 

2. Sem prejuízo do direito soberano das Partes em decidir e estabelecer suas respectivas 

políticas tributárias, cada Parte levará em conta seus objetivos nacionais de saúde no que se 

refere ao controle do tabaco e adotará ou manterá, quando aplicável, medidas como as que 

seguem: 

a) aplicar aos produtos do tabaco políticas tributárias e, quando aplicável, políticas de preços 

para contribuir com a consecução dos objetivos de saúde tendentes a reduzir o consumo do 

tabaco; 

b) proibir ou restringir, quando aplicável, aos viajantes internacionais, a venda e/ou a 

importação de produtos de tabaco livres de imposto e livres de tarifas aduaneiras. 

3. As Partes deverão fornecer os índices de taxação para os produtos do tabaco e as 

tendências do consumo de produtos do tabaco, em seus relatórios periódicos para a 

Conferência das Partes, em conformidade com o artigo 21. 

Artigo 7 

Medidas não relacionadas a preços para reduzir a demanda de tabaco 

As Partes reconhecem que as medidas integrais não relacionadas a preços são meios eficazes e 

importantes para reduzir o consumo de tabaco. Cada Parte adotará e aplicará medidas 

legislativas, executivas, administrativas ou outras medidas eficazes necessárias ao 

cumprimento de suas obrigações decorrentes dos artigos 8 a 13 e cooperará com as demais 

Partes, conforme proceda, diretamente ou pelo intermédio dos organismos internacionais 

competentes, com vistas ao seu cumprimento. A Conferência das Partes proporá diretrizes 

apropriadas para a aplicação do disposto nestes artigos. 

Artigo 8 

Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco 
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1. As Partes reconhecem que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a exposição à 

fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade. 

2. Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional existente, e conforme 

determine a legislação nacional, medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras 

medidas eficazes de proteção contra a exposição à fumaça do tabaco em locais fechados de 

trabalho, meios de transporte público, lugares públicos fechados e, se for o caso, outros 

lugares públicos, e promoverá ativamente a adoção e aplicação dessas medidas em outros 

níveis jurisdicionais. 

Artigo 9 

Regulamentação do conteúdo dos produtos de tabaco 

A Conferência das Partes, mediante consulta aos organismos internacionais competentes, 

proporá diretrizes para a análise e a mensuração dos conteúdos e emissões dos produtos de 

tabaco, bem como para a regulamentação desses conteúdos e emissões. Cada Parte adotará e 

aplicará medidas legislativas, executivas e administrativas, ou outras medidas eficazes 

aprovadas pelas autoridades nacionais competentes, para a efetiva realização daquelas 

análises, mensuração e regulamentação. 

Artigo 10 

Regulamentação da divulgação das informações sobre os produtos de tabaco 

Cada Parte adotará e aplicará, em conformidade com sua legislação nacional, medidas 

legislativas, executivas, administrativas e/ou outras medidas eficazes para exigir que os 

fabricantes e importadores de produtos de tabaco revelem às autoridades governamentais a 

informação relativa ao conteúdo e às emissões dos produtos de tabaco. Cada Parte adotará e 

implementará medidas efetivas para a divulgação ao público da informação sobre os 

componentes tóxicos dos produtos de tabaco e sobre as emissões que possam produzir. 

Artigo 11 

Embalagem e etiquetagem de produtos de tabaco 

1.Cada Parte, em um período de três anos a partir da entrada em vigor da Convenção para 

essa Parte, adotará e implementará, de acordo com sua legislação nacional, medidas efetivas 

para garantir que: 

(a) a embalagem e a etiquetagem dos produtos de tabaco não promovam produto de tabaco 

de qualquer forma que seja falsa, equivocada ou enganosa, ou que possa induzir ao erro, com 

respeito a suas características, efeitos para a saúde, riscos ou emissões, incluindo termos ou 

expressões, elementos descritivos, marcas de fábrica ou de comércio, sinais figurativos ou de 

outra classe que tenham o efeito, direto ou indireto, de criar a falsa impressão de que um 

determinado produto de tabaco é menos nocivo que outros. São exemplos dessa promoção 

falsa, equívoca ou enganosa, ou que possa induzir a erro, expressões como "low tar" (baixo 

teor de alcatrão), "light", "ultra light" ou "mild" (suave); e 

(b) cada carteira unitária e pacote de produtos de tabaco, e cada embalagem externa e 

etiquetagem de tais produtos também contenham advertências descrevendo os efeitos nocivos 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 167 
 

do consumo do tabaco, podendo incluir outras mensagens apropriadas. Essas advertências e 

mensagens: 

(i) serão aprovadas pela autoridade nacional competente; 

(ii) serão rotativas; 

(iii)  serão amplas, claras, visíveis e legíveis; 

(iv) ocuparão 50% ou mais da principal superfície exposta e em nenhum caso menos que 30% 

daquela superfície; 

(v) podem incluir imagens ou pictogramas. 

2. Cada carteira unitária e pacote de produtos de tabaco, e cada embalagem externa e 

etiquetagem de tais produtos deverá conter, além das advertências especificadas no parágrafo 

1(b) do presente Artigo, informações sobre os componentes e as emissões relevantes dos 

produtos de tabaco, tais como definidos pelas autoridades nacionais competentes. 

3. Cada Parte exigirá que as advertências e a informação especificada nos parágrafos 1(b) e 2 

do presente artigo figurem – em cada carteira unitária, pacote de produtos de tabaco, e em 

cada embalagem externa e etiquetagem de tais produtos – em seu idioma, ou em seus 

principais idiomas. 

4. Para os fins deste Artigo, a expressão "embalagem externa e etiquetagem", em relação a 

produtos de tabaco, aplica-se a qualquer embalagem ou etiquetagem utilizadas na venda no 

varejo de tais produtos. 

Artigo 12 

Educação, comunicação, treinamento e conscientização do público 

Cada Parte promoverá e fortalecerá a conscientização do público sobre as questões de 

controle do tabaco, utilizando, de maneira adequada, todos os instrumentos de comunicação 

disponíveis. Para esse fim, cada Parte promoverá e implementará medidas legislativas, 

executivas, administrativas e/ou outras medidas efetivas para promover: 

(a) amplo acesso a programas eficazes e integrais de educação e conscientização do público 

sobre os riscos que acarretam à saúde, o consumo e a exposição à fumaça do tabaco, incluídas 

suas propriedades aditivas; 

(b) conscientização do público em relação aos riscos que acarretam para a saúde o consumo e 

a exposição à fumaça do tabaco, assim como os benefícios que advém do abandono daquele 

consumo e dos estilos de vida sem tabaco, conforme especificado no parágrafo 2 do artigo 14; 

(c) acesso do público, em conformidade com a legislação nacional, a uma ampla variedade de 

informação sobre a indústria do tabaco, que seja de interesse para o objetivo da presente 

Convenção; 
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(d) programas de treinamento ou sensibilização eficazes e apropriados, e de conscientização 

sobre o controle do tabaco, voltados para trabalhadores da área de saúde, agentes 

comunitários, assistentes sociais, profissionais de comunicação, educadores, pessoas com 

poder de decisão, administradores e outras pessoas interessadas; 

(e) conscientização e participação de organismos públicos e privados e organizações não-

governamentais, não associadas à indústria do tabaco, na elaboração e aplicação de 

programas e estratégias intersetoriais de controle do tabaco; e 

(f) conscientização do público e acesso à informação sobre as conseqüências adversas 

sanitárias, econômicas e ambientais da produção e do consumo do tabaco; 

Artigo 13 

Publicidade, promoção e patrocínio do tabaco 

1. As Partes reconhecem que uma proibição total da publicidade, da promoção e do 

patrocínio reduzirá o consumo de produtos de tabaco. 

2. Cada Parte, em conformidade com sua Constituição ou seus princípios constitucionais, 

procederá a proibição total de toda forma de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. 

Essa proibição compreenderá, em conformidade com o entorno jurídico e os meios técnicos 

de que disponha a Parte em questão, uma proibição total da publicidade, da promoção e dos 

patrocínios além-fronteira, originados em seu território. Nesse sentido, cada Parte adotará, 

em um prazo de cinco anos a partir da entrada em vigor da presente Convenção para essa 

Parte, medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras medidas apropriadas e 

informará sobre as mesmas, em conformidade com o Artigo 21. 

3. A Parte que não esteja em condições de proceder a proibição total devido às disposições de 

sua Constituição ou de seus     princípios constitucionais aplicará restrições a toda forma de 

publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. Essas restrições compreenderão, em 

conformidade com o entorno jurídico e os meio técnicos de que disponha a Parte em questão, 

a restrição ou proibição total da publicidade, da promoção e do patrocínio originados em seu 

território que tenham efeitos na além-fronteira. Nesse sentido, cada Parte adotará medidas 

legislativas, executivas, administrativas ou outras medidas apropriadas e informará sobre as 

mesmas em conformidade com o artigo 21. 

4. No mínimo, e segundo sua Constituição ou seus princípios constitucionais, cada Parte se 

compromete a: 

(a) proibir toda forma de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, que promova um 

produto de tabaco por qualquer meio, que seja falso, equivocado ou enganoso ou que possa 

induzir ao erro, a respeito de suas características, efeitos para a saúde, riscos e emissões; 

(b) exigir que toda publicidade de tabaco e, quando aplicável, sua promoção e seu patrocínio, 

venha acompanhada de advertência ou mensagem sanitária ou de outro tipo de mensagem 

pertinente; 

(c) restringir o uso de incentivos diretos ou indiretos, que fomentem a compra de produtos de 

tabaco pela população; 
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(d) exigir, caso se não tenha adotado a proibição total, a divulgação para as autoridades 

governamentais competentes, de todos os gastos da indústria do tabaco em atividades de 

publicidade, promoção e patrocínios, ainda não proibidos. Essas autoridades poderão 

divulgar aquelas cifras, de acordo com a legislação nacional, ao público e à Conferência das 

Partes, de acordo com o Artigo 21; 

(e) proceder, em um prazo de cinco anos, a proibição total ou, se a Parte não puder impor a 

proibição total em razão de sua Constituição ou de seus princípios constitucionais, à restrição 

da publicidade, da promoção e do patrocínio do tabaco no rádio, televisão, meios impressos e, 

quando aplicável, em outros meios, como a Internet; 

(f) proibir ou, no caso de uma Parte que não possa fazê-lo em razão de sua Constituição ou de 

seus princípios constitucionais, restringir o patrocínio do tabaco a eventos e atividades 

internacionais e/ou a seus participantes; 

5. As Partes são encorajadas a implementar medidas que vão além das obrigações 

estabelecidas no parágrafo 4. 

6. As Partes cooperarão para o desenvolvimento de tecnologias e de outros meios necessários 

para facilitar a eliminação da publicidade de além-fronteira. 

7. As Partes que tenham proibido determinadas formas de publicidade, promoção e 

patrocínio do tabaco terão o direito soberano de proibir as formas de publicidade, promoção 

e patrocínio de além-fronteira de produtos de tabaco que entrem em seus respectivos 

territórios, bem como aplicar as mesmas penalidades previstas para a publicidade, promoção 

e patrocínio que se originem em seus próprios territórios, em conformidade com a legislação 

nacional. O presente parágrafo não apóia nem aprova nenhuma penalidade específica. 

8. As Partes considerarão a elaboração de um protocolo em que se estabeleçam medidas 

apropriadas que requeiram colaboração internacional para proibir totalmente a publicidade, 

a promoção e o patrocínio de além-fronteira. 

Artigo 14 

Medidas de redução de demanda relativas à dependência e ao abandono do tabaco 

1. Cada Parte elaborará e divulgará diretrizes apropriadas, completas e integradas, 

fundamentadas em provas científicas e nas melhores práticas, tendo em conta as 

circunstâncias e prioridades nacionais, e adotará medidas eficazes para promover o 

abandono do consumo do tabaco, bem como o tratamento adequado à dependência do 

tabaco. 

2. Para esse fim, cada Parte procurará: 

(a) criar e aplicar programas eficazes de promoção do abandono do consumo do tabaco em 

locais tais como as instituições de ensino, as unidades de saúde, locais de trabalho e ambientes 

esportivos; 

(b) incluir o diagnóstico e o tratamento da dependência do tabaco, e serviços de 

aconselhamento para o abandono do tabaco em programas, planos e estratégias nacionais de 
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saúde e educação, com a participação, conforme apropriado, de profissionais da área da 

saúde, agentes comunitários e assistentes sociais; 

(c) estabelecer, nos centros de saúde e de reabilitação, programas de diagnóstico, 

aconselhamento, prevenção e tratamento da dependência do tabaco; e 

(d) colaborar com outras Partes para facilitar a acessibilidade e exeqüibilidade dos 

tratamentos de dependência do tabaco, incluídos produtos farmacêuticos, em conformidade 

com o artigo 22. Esses produtos e seus componentes podem incluir medicamentos, produtos 

usados para administrar medicamentos ou para diagnósticos, quando apropriado. 

PARTE IV: MEDIDAS RELATIVAS À REDUÇÃO DA OFERTA DE TABACO 

Artigo 15 

Comércio ilícito de produtos de tabaco 

1. As Partes reconhecem que a eliminação de todas as formas de comércio ilícito de produtos 

de tabaco – como o contrabando, a fabricação ilícita, a falsificação - e a elaboração e a 

aplicação, a esse respeito, de uma legislação nacional relacionada e de acordos sub-regionais, 

regionais e mundiais são componentes essenciais do controle do tabaco. 

2. Cada Parte adotará e implementará medidas legislativas, executivas, administrativas ou 

outras medidas efetivas para que todas as carteiras ou pacote de produtos de tabaco e toda 

embalagem externa de tais produtos tenham uma indicação que permita as Partes 

determinar a origem dos produtos do tabaco e, em conformidade com a legislação nacional e 

os acordos bilaterais ou multilaterais pertinentes, auxilie as Partes a determinar o ponto de 

desvio e a fiscalizar, documentar e controlar o movimento dos produtos de tabaco, bem como 

a determinar a situação legal daqueles produtos. Ademais, cada Parte: 

(a)   exigirá que cada carteira unitária e cada embalagem de produtos de tabaco para uso no 

varejo e no atacado, vendidos em seu mercado interno, tenham a declaração: "Venda 

autorizada somente em (inserir nome do país, unidade sub-nacional, regional ou federal)", ou 

tenham qualquer outra indicação útil em que figure o destino final ou que auxilie as 

autoridades a determinar se a venda daquele produto no mercado interno está legalmente 

autorizada; e 

(b)   examinará, quando aplicável, a possibilidade de estabelecer um regime prático de 

rastreamento e localização que conceda mais garantias ao sistema de distribuição e auxilie na 

investigação do comércio ilícito. 

3. Cada Parte exigirá que a informação ou as indicações incluídas nas embalagens, previstas 

no parágrafo 2 do presente artigo, figurem em forma legível e/ou no idioma ou idiomas 

principais do país. 

4. Com vistas a eliminar o comércio ilícito de produtos do tabaco, cada Parte: 

(a) fará um monitoramento do comércio de além-fronteira dos produtos do tabaco, incluindo 

o comércio ilícito; reunirá dados sobre o mesmo e intercambiará informação com as 

autoridades aduaneiras, tributárias e outras autoridades, quando aplicável, e de acordo com 

a legislação nacional e os acordos bilaterais ou multilaterais pertinentes aplicáveis; 



JOSÉ AUGUSTO DELGADO 
 

JOSÉ DELGADO & ÂNGELO DELGADO – ADVOCACIA E CONSULTORIA – SHS – SETOR 
HOTELEIRO SUL – QUADRA 06 – CONJUNTO A – TORRE C – 14º ANDAR – SALAS 1401 A 1405 
– BRASÍLIA – DF – FONES: 51 – 3225 5270 – 61 – 8112 7987. E-mails: 
josedelgado@josedelgado.com.br; angelod@uol.com.br Página 171 
 

(b) promulgará ou fortalecerá a legislação, com sanções e recursos apropriados, contra o 

comércio ilícito de tabaco, incluídos a falsificação e o contrabando; 

(c)  adotará medidas apropriadas para garantir que todos os cigarros e produtos de tabaco 

oriundos da falsificação e do contrabando e todo equipamento de fabricação daqueles 

produtos confiscados sejam destruídos, aplicando métodos inócuos para o meio ambiente 

quando seja factível, ou sejam eliminados em conformidade com a legislação nacional; 

(d) adotará e implementará medidas para fiscalizar, documentar e controlar o 

armazenamento e a distribuição de produtos de tabaco que se encontrem ou se desloquem em 

sua jurisdição em regime de isenção de impostos ou de taxas alfandegárias; e 

(e)  adotará as medidas necessárias para possibilitar o confisco de proventos advindos do 

comércio ilícito de produtos de tabaco. 

5. A informação coletada em conformidade aos subparágrafos 4(a) e 4(d) do presente Artigo 

deverá ser transmitida, conforme proceda, pelas Partes de forma agregada em seus relatórios 

periódicos à Conferência das Partes, em conformidade com o Artigo 21. 

6. As Partes promoverão, conforme proceda e segundo a legislação nacional, a cooperação 

entre os organismos nacionais, bem como entre as organizações intergovernamentais 

regionais e internacionais pertinentes, no que se refere a investigações, processos e 

procedimentos judiciais com vistas a eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco. 

Prestar-se-á especial atenção à cooperação no nível regional e sub-regional para combater o 

comércio ilícito de produtos de tabaco. 

7. Cada Parte procurará adotar e aplicar medidas adicionais, como a expedição de licenças, 

quando aplicável, para controlar ou regulamentar a produção e a distribuição dos produtos 

de tabaco, com vistas a prevenir o comércio ilícito. 

Artigo 16 

Venda a menores de idade ou por eles 

1. Cada Parte adotará e aplicará no nível governamental apropriado, medidas legislativas, 

executivas, administrativas ou outras medidas efetivas para proibir a venda de produtos de 

tabaco aos menores de idade, conforme determinada pela legislação interna, pela legislação 

nacional ou a menores de dezoito anos. Essas medidas poderão incluir o seguinte: 

(a)  exigir que todos os vendedores de produtos de tabaco coloquem, dentro de seu ponto de 

venda, um indicador claro e proeminente sobre a proibição de venda de tabaco a menores e, 

em caso de dúvida, exijam que o comprador apresente prova de ter atingido a maioridade; 

(b) proibir que os produtos de tabaco à venda estejam diretamente acessíveis como nas 

prateleiras de mercado ou de supermercado; 

(c) proibir a fabricação e a venda de doces, comestíveis, brinquedos ou qualquer outro objeto 

com o formato de produtos de tabaco que possam ser atraentes para menores; e 

(d) garantir que as máquinas de venda de produtos de tabaco em suas jurisdições não sejam 

acessíveis a menores e não promovam a venda de produtos de tabaco a menores. 
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2. Cada Parte proibirá ou promoverá a proibição da distribuição gratuita de produtos de 

tabaco ao público, e principalmente a menores. 

3. Cada Parte procurará proibir a venda avulsa de cigarros ou em embalagens pequenas que 

tornem mais acessíveis esses produtos aos menores. 

4. As Partes reconhecem que, a fim de torná-las mais eficazes, as medidas direcionadas a 

impedir a venda de produtos de tabaco a menores devem aplicar-se, quando aplicável, 

conjuntamente com outras disposições previstas na presente Convenção. 

5. Ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar a presente Convenção ou a ela aderir, ou em 

qualquer momento posterior, toda Parte poderá indicar mediante declaração escrita que se 

compromete a proibir a introdução de máquinas de venda de produtos de tabaco em sua 

jurisdição ou, quando cabível, a proibir totalmente as máquinas de venda de produtos de 

tabaco. O Depositário distribuirá a todas as Partes da Convenção as declarações que se 

formulem em conformidade com o presente artigo. 

6. Cada Parte adotará e implementará medidas legislativas, executivas, administrativas ou 

outras medidas eficazes, inclusive penalidades contra os vendedores e distribuidores, para 

garantir o cumprimento das obrigações contidas nos parágrafos 1
 
a 5 do      presente Artigo. 

7. Cada Parte deve adotar e aplicar, conforme proceda, medidas legislativas, executivas, 

administrativas ou outras medidas eficazes para proibir a venda de produtos de tabaco por 

pessoas abaixo da idade estabelecida pela lei interna, pela lei nacional ou por menores de 

dezoito anos. 

Artigo 17 

Apoio a atividades alternativas economicamente viáveis 

As Partes, em cooperação entre si e com as organizações intergovernamentais internacionais 

e regionais competentes promoverão, conforme proceda, alternativas economicamente viáveis 

para os trabalhadores, os cultivadores e, eventualmente, os varejistas de pequeno porte. 

PARTE V: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

Artigo 18 

Proteção ao meio ambiente e à saúde das pessoas 

Em cumprimento às obrigações estabelecidas na presente Convenção, as Partes concordam 

em prestar devida atenção, no que diz respeito ao cultivo do tabaco e à fabricação de 

produtos de tabaco em seus respectivos territórios, à proteção do meio ambiente e à saúde das 

pessoas em relação ao meio ambiente. 

PARTE VI: QUESTÕES RELACIONADAS À RESPONSABILIDADE 

Artigo 19 

Responsabilidade 
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1. Para fins de controle do tabaco, as Partes considerarão a adoção de medidas legislativas ou 

a promoção de suas leis vigentes, para tratar da responsabilidade penal e civil, inclusive, 

conforme proceda, da compensação. 

2. As Partes cooperarão entre si no intercâmbio de informação por meio da Conferência das 

Partes, de acordo com o Artigo 21, incluindo: 

(a) informação, em conformidade com o parágrafo 3(a) do artigo 20, sobre os efeitos à saúde 

do consumo e da exposição à fumaça do tabaco; e 

(b)  informação sobre a legislação e os regulamentos vigentes, assim como sobre a 

jurisprudência pertinente. 

3.  As Partes, quando aplicável e segundo tenham acordado entre si, nos limites da legislação, 

das políticas e das práticas jurídicas nacionais, bem como dos tratados vigentes aplicáveis, 

prestar-se-ão ajuda reciprocamente nos procedimentos judiciais relativos à responsabilidade 

civil e penal, em conformidade com a presente Convenção. 

4. A Convenção não afetará de nenhuma maneira os direitos de acesso das Partes aos 

tribunais umas das outras onde houver tais direitos, nem os limitará de modo algum. 

5. A Conferência das Partes poderá considerar, se for possível em uma primeira etapa, tendo 

em conta os trabalhos em curso nos foros internacionais pertinentes, questões relacionadas à 

responsabilidade, inclusive enfoques internacionais apropriados de tais questões e meios 

idôneos para apoiar as Partes, quando assim a solicitarem, em suas atividades legislativas ou 

de outra índole em conformidade com o presente artigo. 

PARTE VII: COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA E COMUNICAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO 

Artigo 20 

Pesquisa, vigilância e intercâmbio de informação 

1.  As Partes se comprometem a elaborar e promover pesquisas nacionais e a coordenar 

programas de pesquisa regionais e internacionais sobre controle de tabaco. Com esse fim, 

cada Parte: 

(a) iniciará, diretamente ou por meio de organizações intergovernamentais internacionais e 

regionais, e de outros órgãos competentes, pesquisas e avaliações que abordem os fatores 

determinantes e as conseqüências do consumo e da exposição à fumaça do tabaco e pesquisas 

tendentes a identificar cultivos alternativos; e 

(b) promoverá e fortalecerá, com o apoio de organizações intergovernamentais internacionais 

e regionais e de outros órgãos competentes, a capacitação e o apoio destinados a todos os que 

se ocupem de atividades do controle de tabaco, incluídas a pesquisa, a execução e a avaliação. 

2. As Partes estabelecerão, conforme proceda, programas para a vigilância nacional, regional 

e mundial da magnitude, padrões, determinantes e conseqüências do consumo e da exposição 

à fumaça do tabaco. Com esse fim, as Partes integrarão programas de vigilância do tabaco 
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nos programas nacionais, regionais e mundiais de vigilância sanitária para que possam 

cotejar e analisar no nível regional e internacional, conforme proceda. 

3. As Partes reconhecem a importância da assistência financeira e técnica das organizações 

intergovernamentais internacionais e regionais e de outros órgãos. Cada Parte procurará: 

(a) estabelecer progressivamente um sistema nacional para a vigilância epidemiológica do 

consumo do tabaco e dos indicadores sociais, econômicos e de saúde conexos; 

(b) cooperar com organizações intergovernamentais internacionais e regionais e com outros 

órgãos competentes, incluídos organismos governamentais e não-governamentais, na 

vigilância regional e mundial do tabaco e no intercâmbio de informação sobre os indicadores 

especificados no parágrafo 3(a) do presente artigo; 

(c) cooperar com a Organização Mundial da Saúde na elaboração de diretrizes ou de 

procedimentos de caráter geral para definir a recopilação, a análise e a divulgação de dados 

de vigilância relacionados ao tabaco. 

4. As Partes, em conformidade com a legislação nacional, promoverão e facilitarão o 

intercâmbio de informação científica, técnica, socioeconômica, comercial e jurídica de 

domínio público, bem como de informação sobre as práticas da indústria de tabaco e sobre o 

cultivo de tabaco, que seja pertinente para a presente Convenção, e ao fazê-lo terão em conta 

e abordarão as necessidades especiais das Partes que sejam países em desenvolvimento ou 

tenham economias em transição. Cada Parte procurará: 

(a) estabelecer progressivamente e manter um banco de dados atualizado das leis e 

regulamentos sobre o controle do tabaco e, conforme proceda, de informação sobre sua 

aplicação, assim como da jurisprudência pertinente, e cooperar na elaboração de programas 

de controle do tabaco no âmbito regional e mundial; 

(b) compilar progressivamente e atualizar dados procedentes dos programas nacionais de 

vigilância, em conformidade com o parágrafo 3(a) do presente artigo; e 

(c) cooperar com organizações internacionais competentes para estabelecer progressivamente 

e manter um sistema mundial com o objetivo de reunir regularmente e difundir informação 

sobre a produção e a fabricação do tabaco e sobre as atividades da indústria do tabaco que 

tenham repercussões para a presente Convenção ou para as atividades nacionais de controle 

de tabaco. 

5. As Partes deverão cooperar com as organizações intergovernamentais regionais e 

internacionais e com as instituições financeiras e de desenvolvimento a que pertençam, a fim 

de fomentar e apoiar a provisão de recursos financeiros ao Secretariado para que este possa 

dar assistência às Partes, que sejam países em desenvolvimento ou que tenham economias em 

transição, a cumprir com seus compromissos de vigilância, pesquisa e intercâmbio de 

informação. 

Artigo 21 

Apresentação de relatórios e intercâmbio de informação 
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1. Cada Parte apresentará à Conferência das Partes, por meio da Secretaria, relatórios 

periódicos sobre a implementação da presente Convenção, que deverão incluir o seguinte: 

(a) informação sobre as medidas legislativas, executivas, administrativas ou de outra índole 

adotadas para aplicar a presente Convenção; 

(b) informação, quando aplicável, sobre toda limitação ou obstáculo encontrados na aplicação 

da presente Convenção, bem como sobre as medidas adotadas para superá-los; 

(c) informação, quando aplicável, sobre a ajuda financeira ou técnica fornecida ou recebida 

para as atividades de controle do tabaco; 

(d) informação sobre a vigilância e pesquisa especificadas no Artigo 20; e 

(e)  informações conforme especificadas nos Artigos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(d), 15.5 e 19.2. 

2. A freqüência e a forma de apresentação desses relatórios das Partes serão determinados 

pela Conferência das Partes. Cada Parte elaborará seu primeiro relatório no período dos dois 

anos que seguem a entrada em vigor da Convenção para aquela Parte. 

3. A Conferência das Partes, em conformidade com os Artigos 22 e 26, considerará, quando 

solicitada, mecanismos para auxiliar as Partes, que sejam países em desenvolvimento ou que 

tenham economias em transição, a cumprir as obrigações estipuladas no presente. 

4. A apresentação de relatórios e o intercâmbio de informações, previstos na presente 

Convenção, estarão sujeitos à legislação nacional relativa à confidencialidade e à privacidade. 

As Partes protegerão, segundo decisão de comum acordo, toda informação confidencial que 

seja intercambiada. 

Artigo 22 

Cooperação científica, técnica e jurídica e prestação de assistência especializada 

1. As Partes cooperarão diretamente ou por meio de organismos internacionais competentes a 

fim de fortalecer sua capacidade em cumprir as obrigações advindas da presente Convenção, 

levando em conta as necessidades das Partes que sejam países em desenvolvimento ou que 

tenham economias em transição. Essa cooperação promoverá a transferência de 

conhecimentos técnicos, científicos e jurídicos especializados, e de tecnologia, segundo 

decidido de comum acordo, com o objetivo de estabelecer e fortalecer estratégias, planos e 

programas nacionais de controle de tabaco direcionadas, entre outras, ao seguinte: 

(a) facilitar o desenvolvimento, a transferência e a aquisição de tecnologia, conhecimento, 

habilidades, capacidade e competência técnica, relacionados ao controle do tabaco; 

(b) prestar assistência técnica, científica, jurídica ou de outra natureza para 

estabelecer e fortalecer as estratégias, planos e programas nacionais de controle do 

tabaco, visando a implementação da presente Convenção por meio de, dentre outras, 

o que segue: 
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(i) ajuda, quando solicitado, para criar uma sólida base legislativa, assim como 

programas técnicos, em particular programas de prevenção à iniciação, promoção da 

cessação do tabaco e proteção contra a exposição à fumaça do tabaco; 

(ii) ajuda, quando aplicável, aos trabalhadores do setor do tabaco para desenvolver, 

de maneira economicamente viável, meios alternativos de subsistência, apropriados, 

que sejam economicamente e legalmente viáveis; 

(iii) ajuda, quando aplicável, aos produtores agrícolas de tabaco para efetuar a substituição 

da produção para cultivos alternativos, de maneira economicamente viável; 

(c) apoiar programas de treinamento e sensibilização apropriados, para as pessoas 

pertinentes envolvidas, em conformidade com o Artigo 12; 

(d) fornecer, quando aplicável, material, equipamento e suprimentos necessários, assim como 

apoio logístico, para as estratégias, planos e programas de controle do tabaco; 

(e) identificar métodos de controle do tabaco, incluindo tratamento integral da dependência à 

nicotina; e 

(f) promover, quando aplicável, pesquisa para tornar economicamente mais acessível o 

tratamento integral à dependência da nicotina. 

2. A Conferência das Partes promoverá e facilitará a transferência de conhecimento técnico, 

científico e jurídico especializado e de tecnologia, com apoio financeiro garantido, em 

conformidade ao Artigo 26. 

PARTE VIII: MECANISMOS INSTITUCIONAIS E RECURSOS FINANCEIROS 

Artigo 23 

Conferência das Partes 

1. A Conferência das Partes fica estabelecida por meio do presente artigo. A primeira sessão 

da Conferência será convocada pela Organização Mundial de Saúde, ao mais tardar, um ano 

após a entrada em vigor da presente Convenção. A Conferência determinará em sua primeira 

sessão o local e a datas das sessões subseqüentes, que se realizarão regularmente. 

2. Sessões extraordinárias da Conferência das Partes realizar-se-ão nas ocasiões em que a 

Conferência julgar necessário, ou mediante solicitação por escrito de alguma Parte, sempre 

que, no período de seis meses seguintes à data em que a Secretaria da Convenção tenha 

comunicado às Partes a solicitação e um terço das Partes apóiem aquela realização da sessão. 

3. A Conferência das Partes adotará por consenso seu Regulamento Interno, em sua primeira 

sessão. 

4. A Conferência das Partes adotará por consenso suas normas de gestão financeira, que 

também se aplicarão sobre o financiamento de qualquer órgão subsidiário que venha a ser 

estabelecido, bem como as disposições financeiras que regularão o funcionamento da 

Secretaria. A cada sessão ordinária, adotará um orçamento, para o exercício financeiro, até a 

próxima sessão ordinária. 
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5. A Conferência das Partes examinará regularmente a implementação da Convenção, 

tomará as decisões necessárias para promover sua aplicação eficaz e poderá adotar 

protocolos, anexos e emendas à Convenção, em conformidade com os Artigos 28, 29 e 33. 

Para tanto, a Conferência das Partes: 

(a) promoverá e facilitará o intercâmbio de informação, em conformidade com os Artigos 20 

e 21; 

(b)promoverá e orientará o estabelecimento e aprimoramento periódico de metodologias 

comparáveis para pesquisa e coleta de dados, além daquelas previstas no Artigo 20, que 

sejam relevantes para a implementação da Convenção; 

(c) promoverá, quando aplicável, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação das 

estratégias, planos e programas, assim como das políticas, legislação e outras medidas; 

(d) considerará os relatórios apresentados pelas Partes, em conformidade com o Artigo 21, e 

adotará relatórios regulares sobre a implementação da Convenção; 

(e) promoverá e facilitará a mobilização de recursos financeiros para a implementação da 

Convenção, em conformidade com o Artigo 26; 

(f) estabelecerá os órgãos subsidiários necessários para alcançar o objetivo da Convenção; 

(g) requisitará, quando for o caso, os serviços, a cooperação e a informação, das organizações 

e órgãos das Nações Unidas, de outras organizações e órgãos intergovernamentais e não-

governamentais internacionais e regionais competentes e pertinentes, como meio de fortalecer 

a aplicação da Convenção; e 

(h) considerará outras medidas, quando aplicável, para alcançar o objetivo da Convenção, à 

luz da experiência adquirida em sua implementação. 

6. A Conferência das Partes estabelecerá os critérios para a participação de observadores em 

suas sessões. 

Artigo 24 

Secretaria 

1. A Conferência das Partes designará uma secretaria permanente e adotará disposições para 

seu funcionamento. A Conferência das Partes procurará fazer isso em sua primeira sessão. 

2. Até o momento em que uma secretaria permanente seja designada e estabelecida, as 

funções da secretaria da presente Convenção serão desempenhadas pela Organização 

Mundial de Saúde. 

3. As funções de secretaria serão as seguintes: 

(a) adotar disposições para as sessões da Conferência das Partes e para qualquer de seus 

órgãos subsidiários e prestar a estes os serviços necessários; 
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(b) transmitir os relatórios recebidos, em conformidade com a presente Convenção; 

(c) oferecer apoio às Partes, em especial às que sejam países em desenvolvimento ou tenham 

economias em transição, quando for solicitado, para a compilação e a transmissão das 

informações requeridas, em conformidade com as disposições da Convenção; 

(d) preparar relatórios sobre suas atividades no âmbito da presente Convenção, em 

conformidade com as orientações da Conferência das Partes, e submetê-los à consideração da 

Conferência das Partes; 

(e) garantir, sob orientação da Conferência das Partes, a coordenação necessária, com as 

organizações intergovernamentais internacionais e regionais e outros órgãos competentes; 

(f) concluir, sob orientação da Conferência das Partes, arranjos administrativos ou 

contratuais que possam ser necessários para a execução eficaz de suas funções; e 

(g) desempenhar outras funções de secretaria especificadas pela Convenção ou por seus 

protocolos e outras funções determinadas pela Conferência das Partes. 

Artigo 25 

Relação entre a Conferência das Partes e outras organizações intergovernamentais 

Com a finalidade de fornecer cooperação técnica e financeira, para alcançar o objetivo da 

Convenção, a Conferência das Partes poderá solicitar a cooperação de organizações 

intergovernamentais internacionais e regionais competentes, inclusive das instituições de 

financiamento e de desenvolvimento. 

Artigo 26 

Recursos Financeiros 

1. As Partes reconhecem o importante papel que têm os recursos financeiros para alcançar o 

objetivo da Convenção. 

2. Cada Parte prestará apoio financeiro para suas atividades nacionais voltadas a alcançar o 

objetivo da Convenção, em conformidade com os planos, prioridades e programas nacionais. 

3. As Partes promoverão, quando aplicável, a utilização de canais bilaterais, regionais, sub-

regionais e outros canais multilaterais para financiar a elaboração e o fortalecimento de 

programas multisetoriais integrais de controle do tabaco, das Partes que sejam países em 

desenvolvimento ou que tenham economias em transição. Devem ser abordados e apoiados, 

portanto, no contexto de estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável, alternativas 

economicamente viáveis à produção do tabaco, inclusive culturas alternativas. 

4. As Partes representadas em organizações intergovernamentais regionais e internacionais e 

em instituições de financiamento e de desenvolvimento pertinentes incentivarão essas 

entidades a prestar assistência financeira às Partes, que sejam países em desenvolvimento ou 

que tenham economias em transição, para auxiliá-las no cumprimento de suas obrigações 

decorrentes da presente Convenção, sem limitar os direitos de participação naquelas 

organizações. 
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5.  As Partes acordam o seguinte: 

(a) com a finalidade de auxiliar as Partes no cumprimento das suas obrigações decorrentes da 

Convenção, devem ser mobilizados e utilizados, para o benefício de todas as Partes, e 

principalmente para os países em desenvolvimento ou com economias em transição, todos os 

recursos pertinentes, existentes ou potenciais, sejam eles financeiros, técnicos, ou de outra 

índole, tanto públicos quanto privados, que estejam disponíveis para atividades de controle 

do tabaco. 

(b) a Secretaria informará as Partes, que sejam países em desenvolvimento ou que tenham 

economias em transição, quando for solicitado, sobre as fontes de financiamento disponíveis 

para facilitar a implementação de suas obrigações decorrentes da Convenção; 

(c) A Conferência das Partes, em sua primeira sessão, examinará as fontes e mecanismos de 

assistência, potenciais e existentes, com base em estudo realizado pela Secretaria e em outras 

informações relevantes, e julgará sobre sua pertinência; e 

(d) os resultados desse exame serão levados em conta pela Conferência das Partes ao 

determinar a necessidade de melhorar os mecanismos existentes ou ao estabelecer um fundo 

global de natureza voluntária ou outros mecanismos de financiamento, adequados a canalizar 

recursos financeiros adicionais, conforme necessário, às Partes que sejam países em 

desenvolvimento ou que tenham economias em transição, a fim de auxiliá-las a alcançar os 

objetivos da Convenção. 

PARTE IX: SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

Artigo 27 

Solução de Controvérsias 

1. Na hipótese de surgir uma controvérsia entre duas ou mais Partes referente à 

interpretação ou aplicação da Convenção, as Partes envolvidas procurarão resolver a 

controvérsia por canais diplomáticos, por meio de negociação ou por alguma outra forma 

pacífica de sua escolha, como bons ofícios, mediação ou conciliação. O fato de não alcançar 

acordo mediante bons ofícios, mediação ou conciliação não eximirá as Partes na controvérsia 

da responsabilidade de continuar na busca de solução. 

2. Ao ratificar, aceitar, aprovar ou confirmar oficialmente a Convenção, ou a ela aderir, ou 

em qualquer outro momento posterior, um Estado ou organização de integração econômica 

regional poderá declarar por escrito ao Depositário que, na hipótese de controvérsia não 

resolvida em conformidade com o parágrafo 1º do presente Artigo, aceita, como mandatória, 

a arbitragem ad hoc, em conformidade com os procedimentos que deverão ser adotados por 

consenso pela Conferência das Partes. 

3. As disposições do presente Artigo aplicar-se-ão a todos os protocolos e às Partes nesses 

protocolos, salvo quando neles se dispuser o contrário. 

PARTE X: DESENVOLVIMENTO DA CONVENÇÃO 

Artigo 28 
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Emendas à presente Convenção 

1. Qualquer Parte poderá propor emendas à presente Convenção. Essas emendas serão 

consideradas pela Conferência das Partes. 

2. As emendas à Convenção serão adotadas pela Conferência das Partes. A Secretaria 

transmitirá às Partes o texto da proposta de emenda à Convenção, pelo menos seis meses 

antes da sessão proposta para sua adoção. A Secretaria também transmitirá as emendas 

propostas aos signatários da Convenção e, como informação, ao Depositário. 

3. As Partes empenharão todos os esforços para alcançar um acordo por consenso sobre 

qualquer proposta de emenda à Convenção. Caso se esgotem todos os esforços para alcançar 

acordo por consenso, como último recurso, a emenda será adotada por maioria de três 

quartos das Partes presentes e votantes na sessão. Para os fins do presente Artigo, "Partes 

presentes e votantes" são aquelas Partes presentes e que votam a favor ou contra. A 

Secretaria comunicará toda emenda adotada ao Depositário, e este a fará chegar às Partes da 

presente Convenção para aceitação. 

4. Os instrumentos de aceitação das emendas serão entregues ao Depositário. As emendas 

adotadas em conformidade ao parágrafo 3º do presente artigo entrarão em vigor, para 

aquelas Partes que a aceitaram, no nonagésimo dia após a data de recebimento pelo 

Depositário do instrumento de aceitação de pelo menos dois terços das Partes da Convenção. 

5. A emenda entrará em vigor para as demais Partes no nonagésimo dia após a data em que a 

Parte entregar ao Depositário o instrumento de aceitação da referida emenda. 

Artigo 29 

Adoção e emenda de anexos desta Convenção 

1. Os anexos da Convenção e emendas à Convenção serão propostos, adotados e entrarão em 

vigor em conformidade com o procedimento estabelecido no Artigo 28. 

2. Os anexos da Convenção serão parte integral dela e, salvo expressamente disposto em 

contrário, uma referência à Convenção constituirá simultaneamente uma referência a seus 

anexos. 

3. Nos anexos somente serão incluídos: listas, formulários e qualquer outro material 

descritivo relacionado com questões de procedimento e aspecto científicos, técnicos ou 

administrativos. 

PARTE XI: DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 30 

Reservas 

Não se poderão fazer reservas à presente Convenção. 

Artigo 31 
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Denúncia 

1. Em qualquer momento após um prazo de dois anos, a partir da data de entrada em vigor 

da Convenção para uma Parte, essa Parte poderá denunciar a Convenção, por meio de prévia 

notificação por escrito ao Depositário. 

2. A denúncia terá efeito um ano após a data em que o Depositário receber a notificação de 

denúncia, ou em data posterior, conforme especificado na notificação de denúncia. 

3. Considerar-se-á que a Parte que denunciar a Convenção também denuncia todo protocolo 

de que é Parte. 

Artigo 32 

Direito de Voto 

1. Salvo o disposto no parágrafo 2º do presente artigo, cada Parte da Convenção terá um 

voto. 

2. As organizações de integração econômica regional, nas questões de sua competência, 

exercerão seu direito de voto com um número de votos igual ao número de seus Estados 

Membros que sejam Partes da Convenção. Essas organizações não poderão exercer seu 

direito de voto se um de seus Estados Membros exercer esse direito, e vice-versa. 

Artigo 33 

Protocolos 

1. Qualquer Parte pode propor protocolos. Essas propostas serão examinadas pela 

Conferência das Partes. 

2. A Conferência das Partes poderá adotar os protocolos da presente Convenção. Ao adotá-

los, todos os esforços deverão ser empreendidos para alcançar consenso. Caso se esgotem 

todos aqueles esforços para alcançar acordo por consenso, como último recurso, o protocolo 

será adotado por maioria de três quartos dos votos das Partes presentes e votantes na sessão. 

Para os fins do presente Artigo, "Partes presentes e votantes" são aquelas Partes presentes e 

que votam a favor ou contra. 

3. O texto de qualquer protocolo proposto será transmitido às Partes pela Secretaria, pelo 

menos seis meses antes da sessão proposta para sua adoção. 

4. Somente as Partes da Convenção podem ser partes de um protocolo da Convenção. 

5. Qualquer protocolo da Convenção será vinculante apenas para as partes do protocolo em 

questão. Somente as Partes de um protocolo poderão tomar decisões sobre questões 

exclusivamente relacionadas ao protocolo em questão. 

6. Os requisitos para a entrada em vigor do protocolo serão estabelecidos por aquele 

instrumento. 
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Artigo 34 

Assinatura 

A presente Convenção estará aberta à assinatura de todos os Membros da Organização 

Mundial de Saúde, de todo Estado que não seja Membro da Organização Mundial de Saúde, 

mas que sejam membros das Nações Unidas, bem como de organizações de integração 

econômica regional, na sede da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, de 16 de junho 

de 2003 a 22 de junho de 2003 e, posteriormente, na Sede das Nações Unidas, em Nova 

Iorque, de 30 de junho de 2003 a 29 de junho de 2004. 

Artigo 35 

Ratificação, aceitação, aprovação, confirmação oficial ou adesão 

1. A presente Convenção estará sujeita a ratificação, aceitação, aprovação ou adesão dos 

Estados, e a confirmação oficial ou adesão das organizações de integração econômica 

regional. A Convenção estará aberta a adesões a partir do dia seguinte à data em que ela ficar 

fechada à assinatura. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, confirmação 

oficial ou adesão serão entregues ao Depositário. 

2. As organizações de integração econômica regional que se tornem Partes da presente 

Convenção, sem que nenhum de seus Estados Membros o seja, ficarão sujeitas a todas as 

obrigações resultantes da Convenção. No caso das organizações que tenham um ou mais 

Estados Membros como Parte na Convenção, a organização e seus Estados Membros 

determinarão suas respectivas responsabilidades pelo cumprimento das obrigações 

resultantes da presente Convenção. Nesses casos, a organização e os Estados Membros não 

poderão exercer simultaneamente direitos conferidos pela presente Convenção. 

3. As organizações de integração econômica regional expressarão, em seus instrumentos de 

confirmação oficial ou de adesão, o alcance de sua competência com respeito às questões 

regidas pela Convenção. Essas organizações, ademais, comunicarão ao Depositário toda 

modificação substancial no alcance de sua competência, e o Depositário as comunicará, por 

sua vez, a todas as Partes. 

Artigo 36 

Entrada em vigor 

1. A presente Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data da entrega ao 

Depositário do quadragésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, confirmação 

oficial ou adesão. 

2. Para cada Estado que ratifique, aceite, aprove ou adira à Convenção, após terem sido 

reunidas as condições para a entrada em vigor da Convenção descritas no parágrafo 1º 

acima, a Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data de entrega ao 

Depositário do instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

3. Para cada organização de integração econômica regional que entregue ao Depositário 

instrumento de confirmação oficial ou de adesão à Convenção, após terem sido reunidas as 

condições para a entrada em vigor da Convenção descritas no parágrafo 1º acima, a 
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Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data de entrega ao Depositário do 

instrumento de confirmação     oficial ou de adesão. 

4. Para os fins do presente artigo, os instrumentos depositados por organização de integração 

econômica regional não devem ser considerados adicionais aos depositados por Estados-

Membros dessa organização. 

Artigo 37 

Depositário 

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o Depositário da presente Convenção, de suas 

emendas e de seus protocolos e de seus anexos adotados em conformidade com os Artigos 28, 

29 e 33. 

Artigo 38 

Textos Autênticos 

O original da presente Convenção, cujos textos em árabe, chinês, inglês, francês, russo e 

espanhol são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao Secretário-Geral das Nações 

Unidas. 

EM FÉ DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, firmam esta 

Convenção. 

FEITO em GENEBRA aos 21 dias do mês de maio de dois mil e três. 

 


