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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROSA WEBER, DIGNÍSSIMA
RELATORA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4874 EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

o

SINDICATO INTERESTADUAL DA INDÚSTRIA DO TABACO SINDITABACO, entidade sindical com sede no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de
Santa Cruz do Sul, na Rua Galvão Costa nO 415, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nO
95.431.995/0001-51 (doc. 01), representado por seu Presidente (doc. 01), nos autos da AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN) em epígrafe, proposta pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI) em face do art. 7°, XV, da Lei
n° 9.782/99 e da RDC ANVISA nO 14/2012, vem a V.Exa., por seus advogados ao final
assinados (v. procuração e substabelecimento; doc. 03), requerer sua admissão nos autos, na
qualidade de AMICUS CURIAE,com fundamento no que dispõe o art. 7°, § 2°, da Lei n°
9.868/99, pedindo vênia para expor e requerer o que segue.
I - O OBJETO DA ADIN.
O1.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) em que se impugna, em primeiro lugar, a parte final do inciso
XV do art. 7° da Lei Federal n° 9.782/99, cuja dicção, em razão da sua abertura de
significados, confere competência normativa inconstitucional à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). Eis a literalidade do dispositivo:
"Art. 7 Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos
incisos II a VII do art. 20 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;(...)" (grifou-se).
0

SHIS QL 14 Conjunto 05 Casa 17 Lago Sul- Brasilia

DF

CEP: 71640-055

Telefone: (Oxx61) 2102-7898 Fax: (Oxx61) 2102-7889 e-mail: escritorio@eduardoferrao.adv.br

02.
Especificamente, a autora pede seja a parte final do inciso, acima destacada,
interpretada conforme a Constituição, de modo que a atribuição conferida à ANVISA seja tida
como uma competência administrativa cautelar, limitada ao exercício do seu poder de polícia,
de modo que reste fixado não se tratar de uma competência normativa, mas executiva, de
caráter extraordinário e acautelatório, diante de um risco à saúde que seja excepcional e
inadiáveL
Além disso, a autora pede, tanto por arrastamento, quanto por razões
autônomas, seja declarada inconstitucional a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA
nO 14/2012, a qual, com fundamento numa suposta competência geral e abstrata de banimento
03.

extraída do referido art. 7°, XV, proibiu o uso de aditivos nos produtos derivados do tabaco.
04.
Com efeito, tal ato normativo proibiu ingredientes que há mais de 100 anos
estão presentes em aproximadamente 99% dos cigarros vendidos no Brasil (e.g. Free,
Malboro, Dunhill etc.), obrigando que o setor representado pelo ora requerente substitua toda
a sua produção que, no entender da Agência reguladora, deve ser, simplesmente, banida por
conter certos ingredientes.
Como é intuitivo, o principal ingrediente do cigarro é o tabaco. Todavia,
sempre se teve por necessáriaa adição de insumos (ou aditivos) voltados a: (i) preservá-lo com
a umidade adequada, (ii) viabilizar ou mesmo tomar mais fácil a sua fabricação, (Ui) conferir
sabores ou odores característicos de cada marca, inclusive à esmagadora maioria, que possui
sabor de tabaco, (iv) garantir a adequação do produto às preferências culturais dos
consumidores, e (iv) garantir que as diferentes safras tenham a menor variação possíveL
05.

É assente que consumidores desenvolvem preferências por determinadas
marcas dos produtos que utilizam ou consomem. Isso é especialmente verdadeiro para
cigarros, notadamente um dos produtos de consumo em que a relação de lealdade do
consumidor às suas marcas favoritas mais se faz sentir.
06.

Sabor e aroma singulares são elementos fundamentais para que um consumidor
assuma a preferência por uma determinada marca de cigarro. A ruptura desses elementos
descaracteriza o produto, repercutindo negativamente na legítima expectativa do consumidor

07.

em
08.

No caso da RDC nO 14/2012, sem uma base científica sólida e a despeito da

manifestação da Organização Mundial do Comércio de que "nunca ficou comprovado

que cigarros sem aditivos possuem menos riscos ou são menos viciantes que os cigarros
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convencionais", a ANVISA proscreveu ingredientes de diversas espécies, inviabilizando que
as marcas atualmente comercializadas mantenham suas características e sabores próprios.
09.
É diante disso, e dos impactos que essas medidas possuem no setor específico
em que atuam as suas afiliadas, que o SINDITABACO pretende seja aceito o presente pedido
de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, na forma do art. 7°, § 2°, da Lei n°
9.868/99, pugnando pela total procedência da presente ADIN.
11 - DA ADMISSIBILIDADE DO SINDITABACO COMO AMICUS CURIAE.

10.
O art. 7°, § 2°, da Lei n° 9.868/99 autoriza o Ministro Relator a admitir a
participação de colaboradores da corte - os denominados amici curiae -, em ações diretas de
inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade, em vista da relevância da matéria
debatida e da representatividade da entidade postulante.
11.
Trata-se de verdadeiro instrumento democrático de pluralização dos debates
travados no exercício da jurisdição constitucional, por meio do qual a Corte assegura e
confere um grau mais elevado de legitimidade às suas decisões. Tanto é assim, que a
participação de amici curiae vem sendo progressiva e saudavelmente ampliada pelo STP, que
a enxerga como instrumento indispensável à análise da constitucionalidade das leis e atos
normativos, sem, contudo, retirar o caráter objetivo de seu processo judicia1. l
12.
Na espécie, é inquestionável que o SINDITABACO preenche os requisitos de
relevância e representatividade fixados no art. 7°, § 2° da Lei n° 9.868/99 2 , como será
demonstrado.

1 Nesse sentido, veja-se decisão da lavra do Ministro Celso de Mello, por ocasião da admissão da Associação
dos Magistrados Catarinenses como amicuscuriae na ADI nO 2.130-SC: "A admissão de terceiro, na condição de
amicuscuriae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação
social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional".

2Note-se, por oportuno, que, embora o Sindicato-requerente não tenha legitimidade para a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade, nada impede sua admissão nos autos da presente ação. Este E. STF já firmou
entendimento no sentido de que podem intervir como amicicuriaetantoos legitimados para a ADI, quanto
outrasentídadese órgãos que, por sua representatividade e à vista da relevância da matéria, devam manifestarse no processo para torná-lo mais democrático e plural. Nesse sentido, foram já admitidos como amicicuriae
diversos órgãos e entidades, públicas e privadas, que não se qualificavam como legitimados à propositura de
ação direta, a exemplo da Associação dos Magistrados Catarinenses - AMC (ADIN n° 2.130-3/SC, ReI. Min.
Celso de Mello, DJ 02.02.2001), do Instituto de Resseguros do Brasil (ADIN n° 2.223/DF, ReI. Min. Marco
Aurélio, Informativo nO 246), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (ADIN n° 2.540-6/RJ, ReI. Min.
Celso de Mello Mello, DJ 08.08.2002), da Companhia Energética de Brasília - CEB (ADIN n° 1.104-9, ReI. Min.
Gilmar Mendes, DJ 29.10.2003) e do Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais - SINOREG/MG
(ADIN n° 2.961/MG, ReI. Min. Joaquim Barbosa, DJ 14.04.2004), dentre tantos outros. Destarte, embora o
Sindicato-requerente seja regional, não ostentando a qualidade de confederação sindical ou entidade de classe
de âmbito nacional, pode, sem dúvida alguma, demandar sua admissão como amicuscuriae nos autos da
presente ação, como, aliás, já ocorreu em outras
como a ADI nO 3.952/DF, que versa sobre a
constitucionalidade do Registro Especial das Indústrias Fumageiras (ADI nO 3.952/DF, ReI. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 09.03.09).
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A relevância evidente da matéria debatida.
A necessidade de contenção dos poderes ilimitados das agências reguladoras e os impactos
nefastos que a RDC n° 1412012 tem produzido sobre as associadas do requerente e sobre
toda a sociedade.
13.

Inicialmente, observa-se que a matéria em debate é de extrema relevância

não só para as associadas do requerente, mas também para a sociedade como um todo. Com
efeito, o art. 7°, XV, da Lei nO 9.782/99, tal como vem sendo interpretado pela ANVISA,
confere a ela poderes praticamente ilimitados para proibir, normativamente, qualquer produto
ou Insumo.
14.

Esse tipo de interpretação elastecida dos poderes delegados às agências

reguladoras é francamente incompatível com a Constituição Federal e repercute de forma
negativa sobre os agentes do setor, como bem demonstrando pela CNI na petição inicial.
15.

Fora de dúvida que se buscou com as agências reguladoras maior eficiência e

expertise técnicas. Na prática, porém, essas entidades têm, por vezes, se arvorado de poderes
por demais amplos, sob a premissa de que o legislador lhes teria conferido verdadeiro "cheque
em branco". Isso tem dado ensejo a arbitrariedades, em um quadro de completa insegurança
jurídica.
16.

A ADIN elll referência pede que este e. Supremo Tribunal Federal delimite o

in casu, da ANVISA -, o que passa pela
demarcação da correta exegese da parte final do art. 7°, XV, da Lei n° 9.782/99.

espaço legítimo de atuação das agências

17.

Mas não é só. A CNI cuidou de elucidar, com um exemplo concreto e bastante

atual, a relevância da matéria ora em discussão. Trata-se da já citada RDC n° 14/12 - também
objeto da ADIN -, editada pela ANVISA com supedâneo no referido art. 7°, inciso XV, da
Lei 9.782/99, e que tem produzido e produzirá impactos severos às associadas do requerente e
ao mercado.
18.

Por intermédio da aludida resolução, a ANVISA baniu aproximadamente 99%

da produção de cigarros no Brasil, tal como vinha sendo feita há mais de 100 anos. Isso
a
norma proibiu a
apenas aos derivados do tabaco, de
...,C>

-n.n....r1r't3

.U.hJ'U-L....

a exemplo do mel, extrato de café, óleo de coentro e ácido cítrico -, insumos usados há
anos, inclusive por outras indústrias na fabricação de outros produtos e que, conforme a
própria ANVISA admite, não resultarão em um cigarro mais seguro à saúde.
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19.
Importante ressaltar que a medida da ANVISA afeta não apenas a produção de
cigarros com sabores (que representam cerca de 30/0 do mercado nacional), mas praticamente
todas as marcas existentes, inclusive a grande malona daquelas que possuem
predominantemente gosto de tabaco. Não se trata, portanto, de simples restrição a sabores ou
insumos supostamente atrativos a menores e adolescentes, como quis fazer crer a Agência,
mas de banimento puro e simples do produto tal como produzido no País há décadas,
segundo as preferências do consumidor nacional.
20.
A inconstitucional Resolução da ANVISA implicará como já tem implicado
a necessidade imediata de que toda a indústria de fumígenos se adapte ao novo sistema.
Ressalte-se que, desde que a RDC foi publicada, em março de 2012, a ANVISA passou a
impedir o lançamento de novos produtos contendo os ingredientes banidos, negando o
registro devido, com fundamento no art. 60 da resolução, conforme são prova os
indeferimentos em anexo (Doc. n° 04). Por evidente, os prejuízos desse bloqueio são
enormes e suas reparações impossíveis.
21.
Mas há outros prejuízos irreparáveis. O mais óbvio é a exigência de adaptação
imediata dos produtos, da cadeia produtiva (que envolve desde milhares de agricultores a
comerciantes) e a substituição de processos industriais. A necessidade de investimentos para
essas mudanças será premente e urgente, caso a medida continue a vigorar, numa aplicação
inconstitucional do art. 7°, XV da Lei nO 9.782/99. Com isso, estarão fora do mercado
produtos lícitos e há muito consumidos, os quais serão possivelmente substituídos por outros
que, com sabor diverso, abrirão uma oportunidade ao já rentável e relevante mercado ilegal. 3
22.
Ou seja, está-se diante de uma medida que, como se exporá em detalhes ao
longo da petição - em acréscimo às sólidas razões trazidas pela CNI -, impõe desde logo ônus
injustificável aos agentes econômicos do setor; esvazia direitos do consumidor, promovendo a
"homogeneização" das marcas; e cria incentivos para o crescimento do mercado ilegal, em
que não há qualquer controle regulatório ou sanitário4 . O que é pior: sem ganhos à saúde
pública. Afinal, a medida foi adotada a despeito de não estarem em jogo riscos iminentes à
saúde do consumidor. Nas palavras da própria Anvisa, "não [se] objetivou, com a edição

da norma, reduzir a toxidade dos produtos derivados do tabaco pela remoção de
Com efeito, as
criminosas que controlam o mercado
oferecerão aos consumidores versôes
ilícitas das marcas atualmente comercializadas pelo mercado formal, de maneira que aqueles consumidores que
não gostarem do "novo" gosto de seus cigarros encontrarão suas marcas "originais" disponíveis no mercado
ilegal, sem qualquer controle sanitário.
4 Tal como reconhecido publicamente no relatório conclusivo da CPf da Pirataria, os cigarros ilegais geram
prejuízos enormes não apenas para os cofres públicos, mas para a saúde dos consumidores. In verbis: "(. ..)
análises revelam que o tabaco que produz esses cigarros [do mercado ilegal] é de péssima qualidade contém
substâncias nocivas. Esses 'empresários' são, na realidade, verdadeiros criminosos que visam apenas a seus
lucros. Não possuem nenhum respeito pelo consumidor, na medida em que expõem sua saúde a uma infinidade
de doenças, aumentando assim os riscos já conhecidos do cigarro" (p. 49 do Relatório da CPI da Pirataria).
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determinados aditivos"s. Os aditivos, que são parte da produção de funlígenos há décadas.
A agência, de resto, não apresentou qualquer evidência científica ou análise pontual dos
ingredientes vedadosdurante o processo de consulta pública (CP n° 112/2010) com vistas a
demonstrar como a medida promoveria a saúde pública ou tampouco apresentou relatório
consolidado dos resultados do processo, apontando os eventuais riscos iminentes associados
às substâncias vedadas.
23.
Ao contrário. A RDC n° 1412012 representa, de longe, a mais radical proibição
de ingredientes a produtos derivados do tabaco do mundo. A medida é tão nociva que, por
exemplo, a CP n° 112/2010 foi amplamente repudiada socialmente. Houve recorde de quase
130.000 manifestações em oposição a seu teor, subscritas por uma ampla gama de
indivíduos e organizações, como fumantes, cultivadores de tabaco e suas famílias,
fornecedores de insumos, comerciantes e membros da cadeia produtiva de cigarro,
cientistas, acadêmicos, bem como consumidores e empresas atingidas. E mais: no plano
internacional, mais de 25 membros da Organização Mundial do Comércio, incluindo o Chile,
Equador, União Européia, Guatemala, Honduras, Indonésia, Jordânia, Macedônia, Malauí,
México, Moçambique, Nicarágua, Nigéria, Filipinas, Rússia, Tanzânia, Turquia e Zambia
opuseram-se à regulação sugerida pela ANVISA, manifestando discordância quanto aos
tratados celebrados sob o âmbito da Organização Mundial do Comérci0 6 .
24.

À luz desse contexto, salta aos olhos a relevância da matéria trazida a

julgamento a esta e. Corte Constitucional.

A inequívoca representatividade do SINDITABA CO
25.
De outro lado, arepresentatividade do postulantetambém é evidente, tanto em
razão: (i) dos objetivos institucionais do Sindicato, quanto (ii) da expressividade das empresas
atuantes na indústria de cigarros filiadas à entidade. De fato, o estatuto do SINDITABACO
(doc. 01) não deixa dúvidas da vocação da entidade para a defesa, proteção e representação
legal da categoria econômica das indústrias do fumo. Além disso, o Sindicato requerente
congrega importantes empresas do setor7, que guardam o mais legítimo interesse na matéria
ora debatida. Considerando-se que se trata de setor bastante restrito, composto por um

Contestação apresentada pela ANVISA na Ação Coletiva nO 46897-86.2012.4.01.3400, proposta pelo ora
Judiciária do Distrito Federal (Doc. nO
Requerente, em trâmite perante a 98 Vara Federal da
6 Saliente-se que em nenhum outro país do mundo houve qualquer restrição de ingredientes que tenha forçado o
mercado a substituir praticamente todos os produtos disponíveis por produtos que os consumidores não
preferem. Pelo contrário, três países (Austrália, Estados Unidos e França) que restringiram ingredientes em
produtos derivados do tabaco o fizeram de uma forma pontual, limitando apenas ingredientes específicos em
uma minoria desses produtos, Le, os ingredientes que dão sabores característicos ao cigarro, como o cravo, por
exemplo.
O SINDITABACO conta com 12 empresas associadas (v. lista, doc. 02).
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limitado número de empresas, o fato de a entidade ter entre seus membros as duas principais
fabricantes de produtos fumageiros 8 toma indiscutível a sua representatividade.
26.

Deste modo, consideradas as razões teleológicas que consagraram o instituto

do amicus curiae no ordenamento brasileiro, a relevância inconteste da ADI n° 4.874para o
SINDITABACO e suas associadas e sua ampla representatividade na indústria fumageira
brasileira, resta inequivocamente configurado o direito do postulante de participar do
processo, na qualidade de amicus curiae, nos termos e para os fins previstos no art. 7°, § 2°,
da Lei nO 9.868/99.
III - INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES.
111.1. -NECESSÁRIA REDUÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 7°, XV, DA LEI N°
9.782/99, A FIM DE ASSEGURAR A SUA CONFORMIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE,
POR ARRASTAMENTO, DA RDC N° 14/12.
27.

Conforme salientado pela CNI, a amplitude semântica do art. 7°, XV, da Lei n°

9.782/99 não deixa claro se é executiva ou normativa a competência atribuída à ANVISA
para proibir a fabricação, importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de
produtos e insumos em caso de risco iminente à saúde. Com efeito, o dispositivo não explicita
em que contexto seria possível a proibição de insumos

se eln caráter abstrato e geral ou num

caso concreto específico -, dispondo genericamente sobre o cabimento da medida quando
houver risco iminente à saúde.
28.

Em razão dessa abertura, a ANVISA tem se valido do poder que o legislador

lhe conferiu não só para proibir provisoriamente aditivos e insumos em razão de um risco
imediato e concreto de danos à saúde Ccomo no caso da RDC n° 251/2002, mencionado na
inicial, em que a Agência proibiu eU1 caráter temporário produtos que poderiam ter sido
contaminados pelo "mal da vaca louca"), como também para proibir, em caráter geral e
abstrato

Ci. e.

normativo), o uso de produtos e insumos que, per se, não incrementam o risco

inerente do produto.

é exatamente o caso da RDC n° 14/2012, por meio da qual a

ANVISA proscreveu o uso dos insumos que menciona apenas na fabricação do cigarro, o
.LUL...

...,~Jl~'V

de forma

e por tempo indeterminado,

de admitir que os

cigarros sem aditivos não serão menos tóxicos à saúde.

8

São elas a Souza Cruz S.A. e a Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda.
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29.
Não é licito, contudo, que a agência se valha desse dispositivo legal para editar
ato normativo abstrato e genérico, usurpando competência legislativa do Congresso Nacional.
30.
A Constituição não autoriza a delegação de competências normativas primárias
a órgãos executivos. Em verdade, expressamente a proíbe.
toada, corno bem colocado
na petição inicial, a única fomla de conferir ao dispositivo uma interpretação compatível com
a Constituição é reconhecendo que a agência só pode proibir produtos e insumos de forma
cautelar, temporária, para evitar ou minimizar um risco iminente e concreto de dano à saúde.
Em outras palavras, o dispositivo só será constitucional se interpretado de forma restritiva, por
meio do reconhecimento de atribuições fiscalizatórias e sancionatórias à Agência9 .
31.

É verdade que as agências reguladoras se caracterizam justamente por

disporem não só de competências executivas, como também de poderes normativos. Isso não
significa, contudo, que possam dispor ou regular qualquer matéria por ato normativo
infralegal.
32.
Em respeito aos princípios da liberdade, da separação de poderes, da legalidade
e da livre iniciativa, a restrição à liberdade individual deve observar o devido processo
estabelecido pela Constituição. E a Carta Magna impõe o respeito ao princípio da legalidade
ou seja, a aprovação da medida pelos legítimos representantes do povo (cf. art. 170, parágrafo
único, da CRFB) para o banimento, em caráter geral e abstrato, de insumos e produtos pela
via normativa. Aliás, existem, no lnínimo, três projetos de lei em tramitação no Congresso
Nacional a respeito do uso de ingredientes em produtos fumígenos lO , o que ratifica ser esta a
via adequada para a disciplina da matéria.
33.
Tendo isso em conta, a parte final do inciso XV do art. 7° da Lei n° 9.782/99 só
será compatível com a Constituição se for lida como uma autorização excepcional à
ANVISA para que, diante de um risco real e iminente à saúde da população, proíba ou
suspenda, em caráter temporário, a fabricação e comercialização de determinado produto ou
insumo. Seria uma espécie de poder normativo cautelar. Ou
de urna determinação
excepcional e temporária, voltada a evitar iminente risco de danos à saúde, por meio do
controle sanitário da produção e da cOlnercialização dos produtos e serviços constantes da Lei
nO 9.782/99.

Registre-se que a própria ANVISA já reconheceu, no passado, que não possui poder normativo para inovar no
ordenamento jurídico. Ao discutir sua competência para regular a publicidade de bebidas alcoólicas, a ANVISA
emitiu o Memorando nO 0551/2009-GGPRO/ANVISAlMS (Doc. 06), no qual a Agência reconheceu que a:
"função primordial da ANVISA consiste em regulamentar a legislação vigente, e não criar ou inovar
legislativamente, pois isso acarretaria num absurdo contrário ao Ordenamento Jurídico pátrio". Grifou-se.
10

Veja-se, como exemplo, o PL nO 2.901/2011.
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34.

O reconhecimento de competência normativa ampla à ANVISA

VaI

de

encontro ao comando constitucional de indelegabilidade normativa primária, fruto da
conjugação dos princípios da separação de Poderes (art. 2°, CRFB) e da legalidade (art. 5°, II
e art. 37, CRFB), aos quais se somam, na espécie, a livre iniciativa (que pressupõe reserva de
lei, na forma do art. 170, parágrafo único, CRFB) e a proibição de delegações genéricas
prevista no art. 25 do ADCT.
35.

Como regra, a atribuição regulamentar do Poder Executivo é adstrita à "fiel

execução" da lei (art. 84, IV, CRFB), não se podendo, assim, delegar função normativa da
competência do Congresso Nacional (art. 25 do ADCT), ressalvadas as hipóteses do art. 68 da
CRFB. Nesse sentido, aatribuição regulamentar não pode ignorar o comando defiel execução

da lei (art. 84, IV, CRFB), dos tratados internacionais promulgados, e do banimento
constitucional de transferência de atribuição normativa 11. O art. 25 do ADCT afasta qualquer
interpretação em sentido diverso. Afinal, de acordo com seu texto:
Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição,
sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam
ou deleguem a órgão do Poder Executivo competênciaassinalada pela
Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I - ação
normativa" (grifou-se).

36.

O constituinte foi categórico. Estabeleceu um marco temporal a partir do qual

não mais seria possível a manutenção de delegações normativas antigas, como também não
seriam mais admitidas novas transferências de atribuições legiferantes 12 • Muito além de sanar
o passado, quis-se estabelecer um novo vetor para o futuro 13. As delegações de atribuição

normativa primaria são inconstitucionais,
autorizadas pela própria Constituição 14 .

salvo

nas

hipóteses

expressamente

11
BARROSO,luís Roberto. "Disposições constitucionais transitórias; delegações legislativas; poder
regulamentar" In: Revista de Direito Público, vol. 24, 1990, p. 74.
12 Cf. ClEVE, Clémerson Merlin: "A redação do artigo é eloquente. Se a prática juridica anterior experimentou a
técnica de delegação legislativa atípica, a nova Constituição não mais a tolera." (Atividade legislativa do Poder
Executivo, 28 ed., São Paulo: RT, 2000, pp. 305-306).
8
13 V. MEllO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 15 ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p.
327.
14
STF já reconheceu a constitucionalidade de portaria do Ministério da Fazenda que vedou, em caráter
primário, a importação de veículos usados, pois o caso envolvia competência conferida à Administração Pública
diretamente pelo art. 237 da Carta Maior. V.': RE nO 224.861, ReI. Min. Octavio GaIlOt1i, DJ 06.11.1998. Também
é representativo deste entendimento o acórdão relativo à ADC nO 12, em que se ressaltou a constitucionalidade
da Resolução nO 07/05 do CNJ, a qual "se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado que arranca
diretamente do § 4° do art. 103-S da Carta-cidadã" (trecho do voto do Min. Carlos Britto, Relator, ADC 12,
Tribunal Pleno, DJe-237). Isto é, apenas quando a própria CRFB atribuir diretamente competência normativa
primária à Administração Pública será lícita a edição de atos que criem direitos e obrigações. Em relação à
ANVISA, não há previsão constitucional que a autorize a banir produtos e insumos em caráter inovador.
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37.
Sublinhe-se que não se está a afirmar que a ANVISA não tenha competências
para proibir produtos, por período e tempo limitados, em situações necessárias para a devida
proteção frente aos riscos iminentes deste à saúde pública. É da essência da atividade da
autarquia fiscalizar produtos perigosos. Todavia, tais competências não podem ter caráter
normativo, de cunho abstrato e genérico, mas deverão estar limitadas a casos concretos e
estarem pautadas por parâmetros de excepcionalidade. Normas de banimento que se desviem
de tal pressuposto são inconstitucionais diante do art. 170, parágrafo único, da Lei Maior.
38.
Veja-se, por oportuno, que tal preocupação levou esse E. STF, no julgamento
da nledida cautelar na ADI nO 1.668/DF, a suspender a eficácia do inciso XV do art. 19 da Lei
nO 9.472197. Tal dispositivo conferia atribuição à ANATEL para "realizar busca e apreensão
no âmbito de sua competência". Diante da amplitude da atribuição, que, nas palavras do STF,
seria "demais", sustou-se a vigência da norma. Embora a Agência deva ter poder de polícia,
nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, "ele há de ser regulado em termos específicos, sem
os riscos que essa norma absolutamente genérica pode acarretar."
39.
Em síntese: é inválida a interpretação da parte final do art. 7°, XV, da Lei n°
9.782/99 que fixe competência normativa (abstrata e genérica) à ANVISA para banir, em
definitivo, sem parâmetros claros, produtos e insumos. Tal interpretação deve ser revista, de
modo a que se compatibilize com o disposto na Constituição, notadamente nos seus arts. 2°,
5°, II, e 170, parágrafo único, e no art. 25 do ADCT. Por conseguinte, deve-se declarar a
inconstitucionalidade, por arrastamento, da RDC n° 14/2012, que, com suporte em
interpretação inválida do dispositivo legal, baniu, de forma ilegítima, produtos que não
acentuam os riscos à saúde associados ao consumo de cigarros.
40.
E nem se alegue que outros dispositivos da Lei nO 9.782/99, como o arts. 6°, 7°, In e 8°
autorizariam a edição da RDC 14. Esses dispositivos são assaz genéricos, abrangentes para
justificar tão radical medida.Também o vago e subjetivo fundamento da "atratividade" dos
ingredientes não pode justificar a RDC 14, pela simples razão de não ser previsto na Lei
9.782/99. Em suma, o único possível fundamento da RDC 14 é o art. 7°, XV, conforme a
interpretação que ora se propugna seja aceita.

111.2 - INCONSTITUCIONALIDADE FRONTAL E DIRETA DA RDC N° 14/2012
41.
De outro ângulo, ainda que se conclua pela constitucionalidade da parte final
nO 9.782/99, o que se admite apenas para argumentar, fato é que a RDC
do art. , XV, da
n° 14/2012 agride frontal e diretamente a Constituição, razão pela qual deverá ser declarada,
ao menos, a sua inconstitucionalidade.
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42.

Com efeito, a resolução afronta direta e autonomamente os princípios

constitucionais da isonomia, da segurança jurídica, da liberdade do consumidor, da

proporcionalidade, da primazia das obrigações fixadas pelos tratados internacionais e do
devido processo regulatório, além do direito à marca, como se passa a demonstrar.

Violação à isonontia
43.

A violação à isonomia (art. 5°, CRFB) ocorre em razão de a RDC nO 14/2012

discriminar os cigarros fabricados há mais de 100 anos no País sem uma justificativa razoável.
44.

Nada justifica que cigarros com aditivos sejam tratados de maneira diversa dos

cigarros sem aditivos, notadamente quando se tem em vista que, no Brasil, praticamente todos
os fumígenos vendidos utilizam-se de aditivos. Realmente, quase 100% dos cigarros
comercializados licitamente no País são do tipo American Blend, fruto de uma mistura de
aditivos e diferentes tipos de fumo, existente em todos os países da América Latina, nos
Estados Unidos e na maioria dos países da Europa. Trata-se de composição distinta daquela
predominante nos cigarros vendidos, por exemplo, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido

(StraightVirginia), em que é utilizado apenas um único tipo de fumo, o qual dispensa
ingredientes em razão de suas propriedades físico-químicas.
45.

Ocorre que os riscos à saúde relacionados ao consumo de cigarros com fumos

do tipo American Blend não são maiores ou diferentes daqueles associados a outros tipos de
fumo que não necessitam de aditivos. Diversas pesquisas científicas indicam que o número de
fumantes é similar, mesmo entre mercados que consomem cigarros sem aditivos

(StraightVirginia) e aqueles que usam cigarros com aditivos (American Blend, por exemplo).
Em mercados que consomem predominantemente cigarros Straight Virginia, como Reino
Unido e IrIanda 15 , os percentuais de fumantes são semelhantes em relação às regiões e às
idades dos consumidores, e em muitos casos ainda maiores, do que nos mercados que
consomem American Blend, como França, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Alemanha,
Itália, Países Baixos, Portugal e Finlândia. 16

No Reino Unido, o percentual de fumantes é de 28% da população e na Irlanda de 31 %.
Eis os percentuais nesses países, extraídos do relatório Eurobarometer, de 2010: França: 33%; Bélgica: 30%;
Dinamarca: 29%; República Checa: 26%; Alemanha: 25%; Itália: 26%; Países Baixos:
Portugal: 23%; e
Finlândia: 21 %. O estudo encontra-se disponível em
e foi
acessado em 16 de novembro de 2012. Vejam-se,
mencionados na nota de rodapé nO 29
inicial, em especial o doc. 8 que instrui esta ação direta.
15
16
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46.

Não por outro motivo, a Organização Mundial da Saúde já ressaltou que

"nunca ficou comprovado que cigarros sem aditivos possuem menos riscos ou são menos
viciantes que os cigarros convencionais,,!7, havendo boas razões para dizer que essa deve ser
a explicação para se verificar que a RDC nO 14/2012 é uma peculiaridade brasileira, não sendo
repetida alhures. Trata-se, em verdade, como se disse, do mais drástico caso de banimento de
ingredientes dos fumígenos na história. Tanto que, na Organização Mundial do Comércio,
houve severas críticas à medida da ANVISA, a exemplo dos inesperados efeitos da resolução
para a cadeia produtiva e para o comércio, o que expressamente afasta-se das obrigações que o
Brasil, por meio de tratados internacionais, assumiu perante esta organização. 18
Violação à segurança jurídica
47.

A agressão à segurança jurídica, corolário da cláusula do Estado de Direito (art.

1°, CRFB), por seu turno, decorre da mudança brusca no mercado há mais de 100 anos
estabilizado e habituado a comercializar cigarros com aditivos. E isso por meio de resolução,
ato normativo infralegal, irrazoável e injustificado, editada por órgão que não possui
legitimidade democrática para impor tamanha restrição a direitos fundamentais.
Violação ao direito de escolha do consuntidor
48.

Não menos grave é a violação à liberdade do consumidor de adquirir e fumar o

seu cigarro de acordo com suas preferências. Produtos que oferecelll o mesmo nível de risco e
os mesmos impactos à saúde pública podem ser objeto de escolha informada por pessoas
capazes. Não se pode impedir que um fumante escolha consumir um produto que lhe seja
mais agradável. Uma postura diferente, tal como a empreendida pela RDC nO 14/2012, é
paternalista, substitui a vontade e a liberdade de escolha, fazendo letra morta da noção de
proteção ao consumidor constitucionalmente configurada (art. 5°, XXXII, CRFB), e que só
pode sofrer restrições na forma da lei.
Desproporcionalidade da medida e os riscos do mercado ilegal
49.

Como já é intuitivo do que foi exposto, a RDC nO 14/2012 não passa no teste

do princípio da proporcionalidade, corolário do devido processo legal substantivo (art.
LIV, CRFB) e da cláusula do Estado de Direito (art. 1° CRFB).

17Segundo a OMS, "cígarettes claímed to be wíthout addítíves...have never been demonstrated to be less
dangerous oraddíctíve than conventíonal cígarettes ... " World Hea!th Organization, Tobacco: deadly in any form of
disguise, 2006, p.20.
18 Nesse sentido, conferir a ata da reunião do "CommitteeonTechnicalBarriersto Trade" realizada em 26 de maio
de 201.1, anexada à inicial.

50.
A resolução é inadequada, como bem disse a CNI, porque os estudos
existentes evidenciam que o consumo de cigarros tipo American Blend não traz riscos maiores
do que o de StraightVirgina. 19
51.
A regulação é, por outro prisma, absolutamente desnecessária, pois há meios
menos restritivos à liberdade das empresas e dos fumantes, que poderiam ser adotados para
reduzir o consumo de cigarros a menores de idade (caso esse seja o propósito da RDC 14),
sobretudo a fiscalização adequada e rigorosa quanto ao cumprimento do art. 3°-A, IX, a Lei nO
9.294/96, que proíbe a venda de cigarros a menores de idade.
52.
A proibição dos aditivos é, ainda, desproporcional em sentido estrito, pois,
como ressaltado na inicial, os prejuízos à livre iniciativa, à agricultura familiar, e a diversos
setores econômicos são muito superiores aos incertos beneficios que, em tese, poderiam advir
da restrição imposta. Isso sem contar que a medida certamente ampliará o mercado ilegal de
cigarros.
53.
Isso porque, além de a RDC nO 14/12 impor ônus elevadíssimos não só às
pessoas envolvidas na cadeia produtiva do cigarro, acaba por onerara sociedade como um
todo, pois representa um verdadeiro incentivo ao desenvolvimento de um mercado paralelo e
ilegal de cigarros, maior e mais forte do que o que existe atualmente. De fato, o banimento
dos cigarros consumidos no Brasil (do tipo American Blend) abrirá uma janela de
oportunidade ao mercado ilegal, que preencherá o vazio deixado pelas indústrias regulares e
passará a fornecer aos interessados referidos produtos, sem qualquer tipo de fiscalização.
Além de mais baratos, tais produtos ilícitos, que já respondem por aproximadamente 30% do
mercado nacional, continuariam possuindo os ingredientes banidos, para atender as
preferências do consumidor brasileiro. Ou seja, em última análise, a resolução prejudica
diretamente o consumidor final, na medida em que os cigarros ilegais (contrabandeados ou
falsificados) continuarão a ser produzidos com todos os insumos que a Agência pretende
banir, e esses cigarros ilícitos não serão fiscalizados pela ANVISA.
Descumprimento do devido processo regulatório
54.

Importante, ainda, destacar a violação pela
14/2012,
ao devido

quando da edição da
à
"t"'<rn.rI'l,"'''''''

normativa. Com efeito, durante a Consulta Pública n° 112/2010, que precedeu à edição da
resolução objeto da presente ADIN, a ANVISA simplesmente não respondeu às contribuições
que lhe foram encaminhadas.

19

Confiram-se os estudos juntados à inicial; doc. 08 e 09.
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55.

Em respeito ao devido processo regulatório, corolário da cláusula do Estado

Democrático de Direito (art. 1°), do devido processo legal (art. 5°, LIV), e do direito de
petição (art.

,XXXIV, a, CRt"ÇB), era imperioso que a ANVISA respondesse a tais

manifestações, e conferisse aos interessados acesso ao respectivo processo administrativo, o
que

nunca

ocorreu.

Também

em

razão

disso,

impõe-se

o

reconhecimento

da

inconstitucionalidade da Resolução. Afinal, a Administração Pública tem o dever de ser
transparente e prover os administrados de meios aptos a participar do seu processo de decisão.
Sem isso, agências reguladoras têm sua legitimidade maculada, invalidando-se os atos
editados nessas circunstâncias.

Violação às normas internacionais: efeitos diretos sob a situação regulada
56.

Não fossem suficientes os pontos até então demonstrados, também é possível

identificar que a edição da RDC n° 14/2012 acarreta a violação de normas de caráter
internacional.
57.

Note-se que a RDC n° 14/2012, ao impor medida demasiadamente penosa sem

qualquer comprovação do beneficio à saúde, viola as obrigações internacionais assumidas na
Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais do GATT, (assinada em Marrakesh em 12 de abril de Abril 1994). A referida
norma foi promulgada no Brasil por meio do Decreto Presidencial n° 1.355/94, de 30 de
dezembro de 1994 (publicado em 31 de dezembro de 1994), após sua aprovação pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 30/94, de 15 de dezembro 1994. A
Ratificação da Ata Final pelo Brasil foi depositada pelo Brasil em Genebra em 21 de
dezembro de 1994. Eis o texto final do Decreto Presidencial 1.355/94:
"O Presidente da República, no uso de suas atribuições, (...); Considerando que a
referida Ata Final entra em vigor para a República Federativa do Brasil em 1 de
janeiro de 1995

DECRETA:
Art. 1 A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Nel2;OCtaç,Oes
Comercias Multilaterais do GATT, apensa por cópia ao presente decreto, será
executada e cumprida tão inteiramente como nele contém.
Art. 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário."

58.

Ora, em tendo sido satisfeitos todos os reqUIsitos constitucionais para

incorporação dos acordos da OMC à lei brasileira, o Supremo Tribunal Federal
valer as obrigações assumidas pelo Brasil.
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59.
Conforme indicado acima, muitos países membros da OMC já manifestaram
sua preocupação quanto ao Brasil cumprir o Acordo Constitutivo da Organização Mundial de
Comércio ("Acordo 01'v1C") em geral, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
("GATT "), e, em particular, o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio ("Acordo TBT").
A proibição sobre importação fixada pela ANVISA, em verdade, viola diretamente um
dos princípios básicos da OMC, qual seja, o de não impor restrições desnecessárias sobre
comércio, salvo impostos aduaneiros e tributos. Veja-se a transcrição do Artigo 2.2 do TBT:
60.

"Artigo 2.2 - Os Membros assegurarão que os regulamentos técnicos não sejam
elaborados, adotados ou aplicados com a finalidade ou o efeito de criar obstáculos
técnicos ao comércio internacional. Para este fim, os regulamentos técnicos não
serão mais restritivos ao comércio do que o necessário para realizar um
objetivo legítimo, tendo em conta os riscos que a não realização criaria. Tais
objetivos legítimos são, inter alia: imperativos de segurança nacional; a prevenção
de práticas enganosas; a proteção da saúde ou segurança humana, da saúde ou
vida animal ou vegetal, ou do meio ambiente. Ao avaliar tais riscos, os
elementos pertinentes a serem levados em consideração são, inter alia: a
informação técnica e científica disponível, a tecnologia de processamento
conexa ou os usos finais a que se destinam os produtos."

61.

Como já oportunamente demonstrado, a medida não contribui de forma significativa
na proteção da saúde pública, tendo, ao contrário, um efeito desproporcional sobre o
comércio. A recusa da ANVISA de considerar medida alternativa menos severa ao comércio
para alcançar o seu objetivo
ora declarado, ora velado
de proteger os jovens é uma
violação frontal às obrigações do Brasil sob os tratados que são promulgados sob a lei
brasileira e que claramente prevalecem sobre as resoluções editadas pela ANVISA.
Violação à proteção constitucional da marca dos cigarros

62.
Ressalte-se, por fim, que a RDC 14/12 produz impacto ilegítimo sobre a
proteção constitucional à marca, previsto no art. 5°, XXIX, da CRFB, na medida em que os
ingredientes são utilizados para dar notas características a cada produto. De fato, o cigarro que
deixar de incorporar em sua composição certos ingredientes não terá a identidade inerente à
sua marca, o que acarretará a sua descaracterização.
63.
Com isso, os associados do ora requerente perderão o valor agregado às marcas
de seus produtos (brand equity), as quais necessariamente serão descontinuadas da forma
como hoje são conhecidas pelos fumantes brasileiros. Sabor e aroma deixarão de ser iguais,
descaracterizando-se a identidade da marca. Tudo isso, recorde-se, sem beneficios para a
saúde pública, pois os riscos são os mesmos.
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IV - NECESSÁRIA SUSPENSÃO CAUTELAR DA RDC N° 14/12.
64.
À luz de todo o exposto, mais do que simples medida para assegurar a higidez
do ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a suspensão cautelar da eficácia da RDC nO
14/12 é verdadeiramente necessária, sob pena de se consumarem danos irreparáveis ou de
dificílima reparação para toda a cadeia envolvida na produção de fumígenos.
65.
O periculum in mora deflui da necessidade imediata de que toda a indústria de
fumígenos já se adapte ao novo sistema. Com efeito, como se ressaltou, embora ainda faltem
cerca de 10 meses para o fim do período de transição previsto no art. 9°da RDC nO 14/2012, !
ANVISA já vem impedindo o lançamento de novos produtos contendo ingredientes
banidos, negando o registro devido, com fundamento no art. 6° da Resolução. Os
prejuízos desse bloqueio são enormes e suas reparações são impossíveis.
66.
Mas não é só. Há outros prejuízos irreparáveis, também já salientados. O mais
óbvio é a exigência de adaptação imediata dos produtos, da cadeia produtiva e dos processos
produtivos de cigarros, mesmo que, para tanto, não tenha sido demonstrado o risco iminente
relacionado a cada um dos ingredientes vedados, ignorando-se a própria conclusão da OMS
quanto à ausência de diferença de riscos entre cigarros com ingredientes e sem ingredientes. A
necessidade de investimentos para essas mudanças será premente e urgente, caso a medida
continue a vigorar, enquanto aguarda-se que este C. STF analise a necessidade de
interpretação conforme à Constituição do art. 7°, XV, da Lei nO 9.782/99.
67.
Caso a liminar requerida não seja deferida, o que se admite apenas para
argumentar, não haverá mais no mercado formal produtos lícitos e revestidos das
características que os definem háanos, mas, em contrapartida, o país presenciaráo incremento
do mercado ilegal, cujos produtos não são fiscalizados pela ANVISA. Isso sem falar nos
prejuízos que serão causados aos produtores dos insumos e aos fumicultores, que terão, de
uma hora para outra, de substituir o tipo de plantação de tabaco, sob pena de não poderem
mais vender seus produtos à indústria.
68.
Como se
caso não seja deferida medida de urgência na espécie, advirão
prejuízos imediatos (e ilegítimos) não
ao setor fumageiro, mas tambélTI aos fumicultores e
E
a adoção de medida
promove a
pública da população
brasileira, mas, ao contrário, acaba por criar uma falsa expectativa no consumidor, qual
de que os cigarros sem ingredientes seriam menos prejudiciais à saúde, o que a ANVISA sabe
não ser verdade.

16

69.
Para sopesar o enorme dano que pode vir a ser causado com o não deferimento
da liminar, necessário ter presente que, hoje, a atividade ocupa mais de 400 mil hectares,
envolve a participação de cerca de 870 mil famílias no meio rural e gera 30 mil empregos
diretos na indústria de beneficiamento do tabaco, e toda essa enorme cadeia será afetada pela
decisão deste e. Supremo Tribunal FederaL
70.
Induvidoso, por tudo quanto exposto, que o tema objeto da ADI é complexo;
envolve a realização de atividade lícita, reconhecida pela CRFB (art. 220, §4°); garantia de
direitos básicos dos consumidores; questões de livre iniciativa; perda de postos diretos e
indiretos de trabalho; enfraquecimento do mercado formal; increlnento do mercado ilegal;
drásticos impactos mercadológicos; quebra da segurança jurídica; desfalque dos cofres
públicos; dentre muitos aspectos relevantes, de modo que a prudência recomenda o
deferimento da liminar pretendida.
71.

Por outro lado, inexiste periculum in mora inverso na espécie. Com efeito, a

ANVISA conhece profundanlente o mercado brasileiro e os riscos associados ao consumo de
cigarros. Riscos que não se diferem dos cigarros sem aditivos e que são conhecidos de longa
data, inclusive pelo legislador constituinte (cf. art. 220, §4°, da CRFB). Ademais, a ANVISA
continuará podendo suspender a fabricação e comercialização de produtos no exercício do seu
poder de polícia sanitário quando verificada a sua necessidade iminente.
72.
Já o fumus boni iuris decorre da evidente inconstitucionalidade da interpretação
conferida ao art. 7°, XV, da Lei n° 9.782/99 e da invalidade, tanto por arrastamento, quanto
por razões autônomas, da RDC n° 14/2012.
73.
Estão presentes, pois, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento de
medida de urgência. Em que pese o fato de o art. 12 da Lei n° 9.868/99 ter por finalidade
acelerar o julgamento, diretamente no mérito, de ações diretas e declaratórias de grande
relevância, a verdade é que há um acúmulo de ações seguindo o rito especial, o que vem
atrasando a análise e a decisão de questões urgentes, perpetuando inconstitucionalidades
flagrantes. Diante disso, e tendo em vista a urgência demonstrada quanto à suspensão da
Resolução, editada em desconformidade com o ordenamento jurídico, a partir de uma
interpretação inconstitucional do art. 7°, XV, da Lei nO 9.782/99, o requerente pede que o rito
art. 12

aplicado

o pedido de

v-

cautelar objeto

CONCLUSÃO E PEDIDOS.

74.
Isto posto, o SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FUMO NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL endossa todos os argumentos expostos na inicial e requer a sua
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admissão na presente ação direta de inconstitucionalidade, na qualidade de amicus curiae,
para todos os fins legais e regimentais - inclusive para sustentar oralmente -, postulando que

essa Colenda Suprema Corte suspenda, cautelarmente, a RDC n° 14/12, editada com
supedâneo no inciso XV do art. 7° da Lei n° 9.782/99, independentemente do
processamento desta ação pelo rito do art. 12 da Lei n° 9.868/99.
75.

No mérito, o requerente confia que esse E. Supremo Tribunal Federal julgará

procedentes os pedidos formulados pela CNI, para declarar a inconstitucionalidade da
interpretação da parte final do inciso XV do art. 7° da Lei nO 9.782/99, da qual tem se valido a
ANVISA para, utilizando-se de verdadeiro poder normativo, banir produtos, como é exemplo
a RDC n° 14/2012, fixando interpretação conforme a Constituição de modo a que o
dispositivo seja lido como uma atribuição executiva, excepcional, urgente e inerente ao poder
de polícia da agência reguladora.
76.

Ademais, o requerente espera que a RDC nO 14/2012 seja declarada incompatível

com a Constituição, por arrastamento ou por violação direta, por ofensa às normas constitucionais
que consagraram o princípio daisonomia, da segurança jurídica, da liberdade do consumidor, da
proporcionalidade e do devido processo regulatório, além do direito à marca.
77.
Protesta o requerente, por fim, pela produção de todas as provas admitidas no
procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, consoante disposto na Lei n° 9.868/99,
especialmente pela juntada de pareceres técnicos, estudos científicos, laudos médicos,
pesquisas de institutos de opinião, bem como a indicação de experts e autoridades
reconhecidas em todas as matérias relevantes para o deslinde da presente ação.
Nestes termos,
Pede deferimento.
De Santa Cruz do Sul, RS, para Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2013.

stein
OAB-DF 14.394
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