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Exce1entíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal:

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4874,
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela
Advocacia-Geral da União.

Brasília,

13

de março de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PROCESSO Nº 00400.002137/2013-19
ORIGEM: STF - Ofício nO 1.745, de 26 de fevereiro de 2013.
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.874.
Despacho do Advogado-Geral da União
Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins e
efeitos do art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, as
anexas INFORMAÇÕES Nº OO~ /2013/GBNCGU/AGU, elaboradas pelo Consultor
da União Dr. GUILHERME BENAGES ALCANTARA.

ADVOCACIA·GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO Nll 0214/2013

PROCESSO: 00400.002137/2013-19
ORIGEM: STF - Ofício nº 1745/2013, de 26 de fevereiro de 2013.
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4874.

Senhor Advogado-Geral da União.

1.

Estou de acordo com as INFORMAÇÕES Nº 006/2013/GBACGU/AGU.

2.

À consideração superior.

Brasília, 13 de março de 2013.

~
ARN

/

/

AM/ AIO D MORAES GODOY
Consultor-Geral da União

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORJA-GERAL DA UNIÃO
INFORMAÇÕES N° 006/2013/GBA/CGU/AGU
Processo nO 00400.002137/2013 -19
Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 4874/DF
Requerente: Confederação Nacional da Indústria - CNI
Relatora: Ministra Rosa Weber
Assunto: arguição de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do inciso XV do art.
17 da Lei nO 9.782, de 26 de janeiro de 1999, por suposta violação ao princípio da isonomia, bem
como a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da Resolução da Diretoria
Colegiada da ANVISA de nO 14, de 15 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Consultor-Geral da União,

A Confederação Nacional da Indústria - CNI - ajuizou a presente ação
direta postulando a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do inciso
inciso XV do art. 7° da Lei nO 9.782, de 26 de janeiro de 1999, por suposta violação ao princípio
da isonomia, bem como a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da Resolução
da Diretoria Colegiada daANVISA de n° 14, de 2012.
2.

o dispositivo atacado tem a seguinte redação:
Art. 7'~. Compete à Agência proceder à implementação e à execução do
disposto nos incisos 11 a VII do art. 2° 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;

3.
A RDC 14/2012 da ANVISA "dispõe sobre os limites maxzmos 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".
4.
Funda seu inconformismo no entendimento de que a lei supostamente
teria promovido delegação legislativa em branco, bem como teria ferido o princípio da liberdade
que vigora na ordem econômica, cuja limitação somente poder-se-ia fazer por meio de lei
formal.
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5.
Almeja interpretação conforme que conduza à conclusão de que a
competência ali definida seria entendida não como uma atribuição normativa, mas sim uma
competência executiva, concreta e específica, de viés excepcional e temporário, a ser exercida
apenas em casos concretos, com destinatários certos.
6.
Segundo sua visão, tal entendimento, se acolhido, conduziria à
declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da RDC 14/2012, por ser ato normativo
de caráter genérico e abstrato, editado - ainda segundo o Requerente - com apoio em exegese
inconstitucional do dispositivo legal acima transcrito.
7.
Em que pese a RDC 14/2012 regular outros assuntos relacionados aos
produtos fumígenos derivados do tabaco (limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de
carbono nos cigarros, expressões obrigatórias nas suas embalagens), o descontentamento do
Requerente parece direcionar-se apenas à limitação quanto à utilização de determinados tipos de
aditivo na composição dos referidos produtos. Não obstante, o pedido de declaração de
inconstitucionalidade dirige-se indistintamente a todo o ato normativo.
8.
Aduz, assim, que proibir a utilização de determinados insumos na
composição do produto significaria restrição extremamente grave à liberdade de iniciativa, e que
proscrição com tal dimensão somente poderia ser veiculada por lei formal. Ademais, o ato
tampouco encontraria respaldo no inciso IH do art. 7° da Lei I, que também deveria ser lido nos
termos da conformação postulada.
9.
Para justificar suas alegações, utiliza lições doutrinárias sobre o princípio
da legalidade e os limites do poder regulamentar, cita manifestação pretérita da AGU e do
Congresso Nacional que, em sua visão, abordam o mesmo tema.
10.
Acrescenta considerações sobre o livre exercício de qualquer atividade
econômica, previsto no parágrafo único do art. 170 da CF, cuja restrição só se admite mediante
lei. Transcreve decisão do STF (ADI 2075) para fundamentar seu ponto de vista.
11.
Sustenta que o inciso XV do art. 7° da Lei 9.782/99 deve ser lido como
competência meramente executiva, a ser exercida somente quando demonstrados a violação à
legislação sanitária e o risco iminente à saúde.
12.
Alegando inexistir risco excepcional e urgente à saúde, pugna pela
declaração de inconstitucionalidade da RDC 14/2012, que, em seu entendimento, teria como
fundamento de validade o dispositivo legal ora impugnado. Também a considera ilegal,
desproporcional e violadora da liberdade de escolha pelo consumidor, além de desnecessária e
capaz de induzir aumento do mercado ilegal, não sujeito a controle sanitário.
13.
Entendendo existir risco de dano irreparável e o fumus bani juris,
requereu a suspensão cautelar do dispositivo atacado e, ao final, a declaração de
inconstitucionalidade do inciso XI do art. 17 da LC 123/2006.

9.782/1999: Art. 72 Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos 11 a
V11 do art. r desta Lei, devendo: ( ..) 111 - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as polític
diretrizes e as ações de vigilância sanitária;
1 Lei
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14.
A Exma. Sra. Ministra Relatora, entendendo estarem presentes os
requisitos do art. 12 da Lei nO 9.868/99, determinou a adoção do procedimento abreviado.

15.

Esse é o relato. Passa-se à análise.

16.
Inicialmente, cumpre salientar que a pretensão de obter a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento de norma infralegal só é legítima quando a lei impugnada
se estende aos dispositivos normativos infralegais que apresentam com ela uma relação de
conexão ou interdependência.
17.
As disposições da RDC 14/2012 não reverberam conteúdos diretamente
da lei - supostamente inconstitucional- o que justificaria a referência ao instituto. Nesse sentido,
somente se pode admitir eventual inadequação direta ao texto constitucional, o que a Requerente
não conseguiu comprovar.
18.
Aliás, é parcial e equivocada a ilação - aparentemente induzida pelo
Requerente em sua postulação - de que a RDC em comento teria como suporte legal apenas e tão
somente a disposição do inciso XV do art. 7° da Lei 9.782, de 1999.
19.
Encontram-se nas Leis 9.782, de 1999, e 8.080, de 19 de setembro de
1990, inegável fonte de competência a ser exercida pela ANVISA, em seu mister de coordenar o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Lei 9.872, de 1999:
Art. 7~ Compete à Agência proceder à implementação e à execução do
disposto nos incisos 11 a VII do art. 2° desta Lei, devendo:
1- coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

20.
sanitária:

É a Lei 8.080, de 1990, que define o que se deve entender por vigilância

Lei 8.080, de 1990:
Art. 6°. (...)
§ 10 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
producão ao consumo; e

21.
E as ações compreendidas no Sistema de Vigilância Sanitária também
devem ser executadas pela ANVISA, nos termos dos arts. 1° e 6° de sua lei de criação, mediante
atividades de "regulação, normatização, controle e fiscalização". Essa é a dicção expressa da
Lei, verbis:
Lei 9.872, de 1999:
Art. 1~ O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o
conjunto de ações definido pelo § 1~ do art. 6~ e pelos arts. 15 a 18 da Lei
n~_8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da
Administração Pública direta e indireta da União, dos Estado
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Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de regulação,
normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária.
( ... )

Art. 62 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.

22.
Finalmente, não há dúvidas de que os produtos fumígeros, derivados ou
não do tabaco, encontram-se no rol de produtos submetidos à fiscalização sanitária, e portanto
são objeto da regulação determinada pelas competências acima descritas. É o que se vê na
transcrição abaixo:
Lei 9.872, de 1999:
Art. 82 ( ...)
§ 12 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;
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.

23.
Da enumeração do § IOdo art. 8° da Lei 9.782, de 1999, extrai-se
importante elemento para compreender a real dimensão do objeto de regulação da agência
especial. Com efeito, seu inciso XI (acima transcrito) contém regra extensiva de caráter
analógico, permitindo abranger outros itens não elencados, mas que guardem similitude com os
expressamente previstos.
24.
E, ao criar a regra extensiva analógica, a lei usa a expressão "quaisquer
produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde".
25.
Isso revela que a Lei autoriza a ANVISA a regular não apenas situações
de risco presente ou iminente - como quer fazer crer o Requerente - mas também a mera
"possibilidade" de risco à saúde.
26.
Corroboram essa compreensão: (i) a finalidade das ações de vigilância
sanitária ("eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde") e (ii) a finalidade institucional da
ANVISA ( "promover a proteção da saúde da população "), constantes, respectivamente, no § 1°
do art. 6° da Lei 8.080, de 1990, e no art. 6° da Lei 9.872, de 1999.
27.
Essas são as principais fontes legais para o exerClClO da referida
competência pela agência reguladora, que redundou, no caso concreto, na edição de regra de
controle quanto aos insumos admissíveis para a produção de fumígeros, proibindo-se a utilização
de aditivos que não compõem, nem essencialmente, nem acidentalmente, aquilo que se
reconhece como sendo produto fumígero.
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28.
Em outras palavras, a RDC 14/2012 não tem o potencial de desnaturar o
produto; não impede que sua produção, na forma atualmente autorizada, persista regularmente. A
RDC apenas busca evitar que os aditivos ali elencados - que não notabilizam o produto - sejam
utilizados como parte de estratégia de disseminação a grupos mais jovens de novos
consumidores, mediante mecanismos de indisfarçável escamoteamento dos maleficios dos
cigarros e afins.
29.
Essa providência é justamente a reclamada pelos dispositivos legais
acima transcritos, uma vez que a ANVISA, na atividade de "promover a proteção da saúde da
população", deve eliminar, "diminuir ou prevenir riscos à saúde".
30.
Os contornos dessa estratégia mercadológica, bem como os percucientes
relatos sobre a reação mundial a esse tipo de mecanismo, constam da Nota Técnica nO 010/2013,
da Gerência-Geral de Produtos Derivados do Tabaco da ANVISA, remetidas a esta Consuitoria
Geral para instruir as presentes Informações, e que, por sua relevância, instruem a presente
manifestação.
31.
Logo, pelo que restou consignado na fundamentação acima, tampouco se
pode imputar à RDC 14/2012 violação direta da Constituição, na forma como pretendida pelo
Requerente.
32.
No que pertine à alegada inconstitucionalidade parcial do inciso XV do
art. 7° da Lei nO 9.782, de 1999, igualmente carece de razão o Requerente, que busca
interpretação conforme para declarar que a competência ali definida seria entendida não como
uma atribuição normativa, mas sim uma competência executiva, concreta e específica, de viés
excepcional e temporário, a ser exercida apenas em casos concretos, com destinatários certos.
33.
Em que pese a discussão doutrinária acerca do poder normativo das
agências reguladoras no Brasil, não se pode deixar de reconhecer que às disposições legais deve
ser dada significância, sob pena de se admitir - erroneamente - a presença de palavras inúteis na
lei.
34.
Logo, quando a Lei refere-se à atividade de regulação ou normatização,
ao lado da atividade de regulamentação, não pode o intérprete tomar uma expressão pela outra,
como se sinônimos fossem, apenas para lhes restringir a aplicação.
35.
Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal já
admitiu a possibilidade de edição de atos infraconstitucionais com características de
generalizada, impessoalidade e abstratividade (julgamento da medida cautelar da ADC 12). Mais
do que isso, deixou consignado que tal providência decorre logicamente dos próprios princípios
constitucionais de regência da atividade administrativa do Estado, a saber:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE,
AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO N° 07, de 18/10/2005, DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR.
(...) A Resolução n° 07/05 do CNJ reveste-se dos atributos da
generalidade (os dispositivos dela constantes veiculam normas
proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas),
impessoalidade (ausência de indicação nominal ou patronímica de quem
quer que seja) e abstratividade (trata-se de um modelo normativo
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âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado
para renovar de forma contínua o liame que prende suas hipóteses de
incidência aos respectivos mandamentos). A Resolução n° 07/05 se dota,
ainda, de caráter normativo primário, dado que arranca diretamente do §
4° do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade debulhar os
próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada
regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o
da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade. O
ato normativo que se faz de objeto desta ação declaratória densifica
apropriadamente os quatro citados princípios do art. 37 da Constituicão
Federal, razão por que não há antinomia de conteúdos na comparação
dos comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o
constitucional e o infraconstitucional. (ADC 12, Relator Ministro Ayres
Britto, julgamento 16/02/2006) (não há grifos no original)

36.
Com efeito, o princípio da eficiência - que ora se quer enfatizar - tem ao
menos uma característica diferente da maioria dos demais princípios ditos tradicionais que
informam a atuação da Administração Pública.
37.
Princípios como a legalidade ou publicidade têm evidente foco
retrospectivo. Ou seja, para se aferir se determinado ato foi legal, ou se atendeu a necessária
publicidade, basta olhar para o passado e perquirir sobre a preexistência da norma que conferiu
ou delegou a competência ao agente, ou sobre a prévia publicação ou não do ato pelos meios
adequados.
38.
O princípio da eficiência, ao contrário, exige um raciocínio prospectivo.
Não mais se olha para o passado, mas sim para o futuro. Ou seja, um ato somente atenderá o
princípio constitucional se for capaz de atingir a maior eficiência, dentre todas as opções
disponíveis.
39.
A tarefa do Administrador fica mais árdua, pois sua decisão será avaliada
por possíveis efeitos que somente virão a se concretizar no futuro. Nesse sentido, não mais se
poderá aferir aprioristicamente o atendimento ao princípio; quando muito, poder-se-á apenas
identificar a potencialidade de vir a ser o de maior eficiência.
40.
A par dessa discussão, importa ressaltar que, ainda que não se possa
definir antecipadamente qual é o ato mais eficiente, pode-se, pelo menos, excluir aqueles que
definitivamente não o são, nem nunca serão.
41.
E nessa categoria pode-se seguramente incluir o tema de fundo suscitado
no presente ajuizamento: autorizar estratégias de introdução de insumos estranhos ao produto
fumígero, com intuito de alargar a base de consumidores, escondendo características maléficas
do cigarro, certamente não atenderia a finalidade legal da atividade regulatória da ANVISA, que
é a de proteger a população, pugnando por evitar antecipadamente a ampliação de prejuízos à
saúde.
42.
Os atos impugnados não promovem, portanto, qualquer restrição
indevida à liberdade de iniciativa que notabiliza a atividade econômica. Se é certo que há, de um
lado, a referida liberdade, há, por outro, o dever constitucional de assegurar o resguardo da s'!ú e
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da população, e na ponderação desses valores, certamente o caso em análise sugere a perfeita
adequação da providência tomada.
43.
Finalmente, impõe-se uma consideração adicional sobre a pretensão de
mitigação do alcance do inciso XV do art. 7° da Lei 9.782/99. Se ficou comprovado que o poder
normativo decorre da própria Constituição, bem como de diversos dispositivos legais, que não o
impugnado, não haveria qualquer mitigação a fazer no texto do referido inciso xv.
44.

Ademais, forçoso reconhecer que tal dispositivo é bem específico ("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; "), e revela apenas um aspecto da atividade normativa e regulatória da agência,
representado pelo poder de "proibir", comando evidentemente inequívoco, que não admite
temperamentos.
45.
Nesse sentido, também inviável o pedido de interpretação conforme,
como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal, verbis:
"Inexistência dos pressupostos para a aplicação da técnica da
"interpretação confonne a Constituição", porquanto a nonna impugnada
não padece de polissemia ou de plurissignificatidade. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente. (ADI 351 O/DF,
Relator Ministro Ayres Britto, julgamento lI) (não há grifos no original)

46.
Do exposto, infere-se que as normas guerreadas são idôneas, necessárias
e proporcionais, e que não violam o princípio da isonomia ou da liberdade na ordem econômica.
47.

Dito isso, deverá ser julgado improcedente o pedido.

48.
São estas, Senhor Consultor-Geral da União, as considerações que o
momento sugere, na defesa da norma impugnada, e que, para os devidos e próprios fins, submeto
ao mais alto crivo e juízo de Vossa Excelência, sugerindo-se serem estas as informações a
remeter ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 13 de março de 2013.
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de 2013.

À DIMON
C/C
COADI/GADIP
PROCURADORIA

Assunto: SolicItação de subsídios técnicos para manifestação em ADIN 4874.

Em atenção ao Despacho n. 115/2013/COAD1/GADIP, encaminhado por e$l
Diretoria de Monitoramente e Fiscalização - DIMON, encaminhamos a Nota Técnica
na

010/2013

contendo

as

informações

técnicas

solicitadas

para

subsidiar

manifestação da ANVISA perante Ação Direta de Inconstitucionalidade na 4874 em
curso no Supremo Tribunal Federal.

Atenciosamente,

r

L7'

~~

iruJ C/aMttitJB. debtlrtldt
.'

~

G41rente dtPfOClutos

~~~

Ana Cláudia Bastos de Andrade
Gerente-Geral de Produtos Derivados do Tabaco

GGTABIANVISA

..J L
I- r

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária

NOTA TÉCNICA N° 010/2013

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013

Assunto: Informações técnicas para subsidiar manifestação da ANVISA perante a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 4874.

I - DA ANÁLISE
1.

Trata-se de solicitação da Advocacia Geral da União de informações para subsidiar

manifestação da ANVISA perante a Ação Direta de Inconstitucionalidade de nO 4874, ajuizada
pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, tendo por objeto o inciso XV do artigo 7° da Lei
Federal 9.782/99, onde se pretende discutir a constitucionalidade da interpretação do
dispositivo, que atribui competência normativa à ANVISA para proscrever produtos e insumos,
consequentemente impugnando a legalidade da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 14/12,
que restringe a utilização de aditivos em produtos derivados do tabaco.

11- DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADIN N0 4874
ATRIBUIÇÕES LEGAIS DA ANVISA

2.

O direito à saúde tem sede constitucional, encontrando-se consagrado nos artigos 60 e

196 da Carta de 1988, in verbis:

''Art. 60. São direitos sociais a educação, a saúde, 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."
(

... )

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à reducão do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação. "
3.

O art. 197 da Constituição Federal ainda prevê:
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"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

0/,1

jurídica de direito

de

saúde

privado. "
4.

A

expressão

"relevância

pública"

indica

que

as

ações

devem

ser

desempenhadas pelo Poder Público e pela iniciativa privada como atividade essencial da defesa
da vida, configurando, em síntese, um princípio-garantia em benefício do cidadão. Canotilho
(Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1997, ed. Coimbra) ensina que "os princípios
garantia visam instituir direta e imediatamente uma garantia aos cidadãos. É-lhes atribuída uma
densidade de autêntica norma jurídica e uma força determinante. Como se disse, estes
princípios traduzem-se no estabelecimento direto de garantias para o cidadão e daí que os
autores lhe chamem em forma de norma jurídica".
5.

A Constituição Federal determina, também, competir ao Sistema Único de Saúde, entre

outras atribuições "controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos; executar as ações de vigilância sanitária ( ... )" (art. 200,
incisos I e II).
6.

A Lei nO 8.080/90, que regula as ações e serviços de saúde em todo o território

nacional, em seu art. 2°, dispõe do mesmo modo:

"Art. 2° A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.
§1 0 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.

§2° O dever do Estado não exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade. "
7.

E sobre a vigilância sanitária, um dos campos de atuação do Sistema Único de Saúde, a

Lei n° 8.080/90 elucida: "entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de
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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" (art. 60, §10).

8.

Com o advento da Lei nO 9.782/99, instituiu-se a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária - ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde, cuja finalidade primordial está
expressamente disposta no art. 6° da referida lei, in verbis:
"Art.

60 A Agência

promover a
intermédio

proteção

do

terá

por finalidade

da

saúde

controle sanitário

da
da

institucional

população,

por

produção e

da

comercialização de produtos e serviços submetidos à
vigilância
processos,

sanitária,
dos

inclusive

insumos

e

dos
das

ambientes,

tecnologias

a

dos
eles

relacionados, bem como o controle dos portos, aeroportos

e de fronteiras. "
9.

Ao criar-se a ANVISA, em substituição à Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária,

órgão que pertencia à administração direta, rigorosamente subordinado ao Ministério da Saúde,
passou-se a ter uma entidade administrativa autárquica, cuja função é coordenar o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal da
Administração. O advento da ANVISA teve a finalidade precípua de dar maior capacidade
institucional ao controle sanitário, aprimorando tecnicamente as ações estatais de prevenção,
eliminação e diminuição de riscos à saúde pública.
10.

O art. 70 da Lei nO 9.782/99, no que interessa ao deslinde da presente demanda,

especifica o seguinte:
"Art. 7° Compete à Agência proceder à implementação e à
execução do disposto nos incisos 11 a VII do art. 20 desta
Lei, devendo:
I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
11 - fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de
suas atribuições;
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111 - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar
as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;

(... )
o funcionamento de empresas de
fabricação, distribuição e importação dos produtos
mencionados no art. 8° desta Lei e de comercialização de
VII

-

autorizar

medicamentos; (...)
IX - conceder registros de produtos, segundo as normas
de sua área de atuação; (...)
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;

(...)
XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei;

(... )
XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da
legislação

sanitária,

a propaganda

e publicidade de

produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária;"

11.

O art. 80 da Lei nO 9.782/99, por sua vez, determina incumbir à ANVISA a

regulamentação legal, o controle e a fiscalização de produtos que envolvam risco à saúde,
tendo, no inciso X, considerado como tais os "cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro
produto fumígeno, derivado ou não do tabaco".
12.

Cabe ressaltar que a presente ADIN questiona a interpretação da parte final do inciso XV

do art. 70, da Lei 9782/99:

"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;"
13.

Na argumentação, a Autora indica o texto como base legal para a edição da RDC 14/12,

alegando que o dispositivo refere-se às atividades inerentes de poder de polícia, de competência
executiva, e não normativa. Ignora, ainda, o conjunto de dispositivos legais existentes na Lei

9.782/99 que confere à ANVISA o poder regulamentar.
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14.
A materialização da proteção à saúde da população levada a efeito pela ANVISA se
opera, sobretudo, por meio do exercício de suas atribuições determinadas na Lei 9.782/99, ao
regulamentar, controlar e fiscalizar a produção, distribuição e comercialização de produtos e
serviços relacionados à saúde. E foi justamente no fiel cumprimento dessas atribuições
institucionais que a ANVISA editou a Resolução RDC/ANVISA nO 14/12, com o objetivo de
restringir substâncias que potencializam um produto que per si causa malefícios à saúde.

IV- O ESTADO BRASILEIRO E O CONTROLE DO TABACO
15.

A Convenção Quadro da OMS para o Controle do Tabaco é o primeiro Tratado de Saúde

Pública internacional, hoje ratificado por 176 países, incluindo o Brasil que o ratificou em 2005,
com efeitos após a publicação do Decreto 5658/2006. A ratificação do Tratado pelo Brasil
implica na sua internalização.
16.

As decisões sobre as diretrizes a serem adotadas pelos países signatários da Convenção

Quadro da OMS para o Controle do Tabaco são tomadas durante as reuniões denominadas
Conferências das Partes. Em novembro de 2010, houve a 4 a Conferencia das Partes quando foi
aprovado, por unanimidade, o texto das diretrizes para a implementação dos artigos 9 e 10 do
Tratado, onde seu artigo 9 dispõe:

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

derivados

do

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

analises,

mensuração

e

regulamentação.
17.

O guia de implementação dos artigos 9 e 10 está disponível no endereço eletrônico

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_DIV6-en.pdf e

em

relação

aos aditivos

utilizados nos produtos derivados do tabaco o guia (aprovado por unanimidade pelos 172 países
parte da Convenção Quadro para Controle do Tabaco - o que representa quase a totalidade dos
países membros das Nações Unidas), reconhece que os produtos derivados do tabaco são
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estudados, elaborados e fabricados de forma a serem mais atrativos para encorajar o seu uso,
conforme abaixo transcrito (tradução livre):

1.2.1.1 Atratividade
Produtos de tabaco são geralmente feitos para ser
atraentes, a fim de incentivar seu uso. Do ponto de vista
da saúde pública, não se justifica permitir o uso de
ingredientes, tais como agentes f1avorizantes, o que ajuda
a tornar os produtos de tabaco atraentes. Outras medidas
para reduzir a atratividade dos produtos de tabaco foram
incluídas nas orientações sobre a aplicação dos artigos 11

e 13 da Convenção-Quadro da OMS.
18.

Sendo assim, resta claro 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.
19.

Ainda em relação aos guias de implementação dos artigos 9 e 10 da CQCT, o texto

elenca as seguintes recomendações (tradução livre):
3.1.2.2 Os produtos do tabaco
(f)

Os

ingredientes

utilizados

para

aumentar

a

palatabilidade
O caráter áspero e irritante da fumaça do tabaco constitui
uma barreira significativa à experimentação e uso inicial.
Documentos da indústria do tabaco têm mostrado que um
esforço significativo tem sido feito para mitigar essas
características desfavoráveis. Aspereza pode ser reduzida
em uma variedade de maneiras, incluindo: a adição de
vários ingredientes, a eliminação de substâncias com
propriedades irritantes conhecidos, equilibrando irritação
ao lado de outros efeitos sensoriais significativas, ou
alterar as propriedades químicas

das

emissões dos

produtos do tabaco através da adição ou remoção de
substâncias específicas.
Alguns produtos de tabaco contêm açúcares e adoçantes.
Altos teores de açúcar melhoram a palatabilidade de
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produtos de tabaco a usuários de tabaco. Exemplos de
açúcares e adoçantes usados nestes produtos incluem
glicose, melaço, mel e sorbitol.
Mascarar a aspereza fumo

do

tabaco com

sabores

contribui para promover e sustentar o uso do tabaco.
Exemplos

de

substâncias

aromatizantes

incluem

benzaldeído, maltol, mentol e vanilina.
Especiarias

e ervas aromáticas também podem ser

utilizadas para melhorar a palatabilidade de produtos de
tabaco. Exemplos incluem a canela, o gengibre e a hortelã.
Recomendação:
Partes devem regulamentar, proibindo ou restringindo,
ingredientes que podem ser usados para aumentar a
palatabilidade dos produtos do tabaco.
Ingredientes indispensáveis para a fabricação de produtos
do tabaco e não ligada a atratividade deve ser objeto de
regulamentação de acordo com a legislação nacional.

(lI) Os ingredientes que têm propriedades de coloração
Os corantes são adicionados aos vários componentes dos
produtos do tabaco para tornar o produto resultante mais
atraente. Cigarros com cores atrativas (exemplo: cor-de
rosa, azul, preto denim) foram comercializados em alguns
países. Exemplos de agentes corantes incluem tintas
padrão (por exemplo, cortiça imitação de papel de filtro) e
pigmentos (por exemplo, dióxido de titânio no material do
filtro).
Recomendação:
Partes devem proibir ou restringir ingredientes que têm
coloração propriedades em produtos de tabaco.
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No entanto, as Partes devem considerar permitir o uso de
corantes de impostos relacionados com marcas ou para
advertências de saúde e mensagens.
(lII) Os ingredientes utilizados para criar a impressão de
que os produtos têm benefícios de saúde
Vários ingredientes foram usados em produtos de tabaco
para ajudar a criar a impressão de que tais produtos têm
benefícios de saúde, ou para criar a impressão de que eles
apresentam riscos para a saúde reduzidos. Os exemplos
incluem vitaminas, tais como vitamina C e vitamina E,
frutas e vegetais (e os produtos resultantes da sua
transformação,

tais

como

sumos

de

frutos),

os

aminoácidos, tais como a cisteína e o triptofano, e ácidos
graxos essenciais tais como omega-3 e omega-6 .
Recomendação:
Partes devem proibir ingredientes nos produtos do tabaco
que podem criar a impressão de que eles têm um benefício
de saúde.
(IV) Ingredientes relacionados com a energia e vitalidade
Bebidas energéticas,

populares

entre os jovens em

algumas partes do mundo, são vistos como capazes de
aumentar a

agilidade mental

e desempenho físico.

Exemplos de compostos estimulantes contidos em tais
bebidas incluem a cafeína, o guaraná, a taurina e a
glucoronolactona. Documentos da indústria do tabaco e
aplicações de patentes mostram

que alguns destes

(cafeína e taurina) também foram considerados para o uso
de produtos de tabaco.
Recomendação:
Partes devem proibir ingredientes relacionados com a
energia e vitalidade, como compostos estimulantes, em
produtos do tabaco.
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20.
É válido ressaltar que o Estado brasileiro, é soberano e independente, é autônomo para

estabelecer padrões regulatórios próprios, de acordo com as necessidades do país. A ratificação
do tratado internacional de saúde pública, a saber, a Convenção Quadro é um reforço quanto a
necessidade de aprimoramento normativo e regulatório em face da evolução do conhecimento
cientifico e das estratégias da própria indústria do tabaco.
21.

Assim, a publicação da RDC 14/2012 não extrapola a competência normativa. E, seus

artigos 60 e 70, ao contrário do alegado pela Autora da ação, não visam regular os produtos
denominados pela indústria de tabaco de produtos de sabor característico -, mas sim regular
aditivos utilizados para aumentar a atratividade através de cores e do aumento da
palatabilidade, além de imprimir falsas impressões (como de benefícios à saúde e de vitalidade)
no produtos derivados do tabaco, conforme demonstrado abaixo:
DOS ADITIVOS
Art. 60 Ficam proibidas a importação e a comercialização
no país de produto fumígeno derivado do tabaco que
contenha qualquer um dos seguintes aditivos:
I - substâncias sintéticas e naturais, em qualquer forma
de apresentação (substâncias puras,

extratos,

óleos,

absolutos, bálsamos, dentre outras), com propriedades
f1avorizantes

ou aromatizantes que possam

conferir,

intensificar, modificar ou realçar sabor ou aroma do
produto, incluindo os aditivos identificados como agentes
aromatizantes ou f1avorizantes:
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 f1avorizantes;
III - aditivos com propriedades nutricionais, incluindo:
a) aminoácidos;
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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 ta urina, 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;
VII - adoçantes, edulcorantes, mel, melado ou qualquer
outra substância que possa conferir aroma ou sabor doce,
diferente de açúcares;
VIII

-

temperos,

substância

que

ervas

possa

e especiarias ou qualquer

conferir aroma

ou sabor de

temperos, ervas e especiarias;
IX - ameliorantes; e
X - amônia e todos os seus compostos e derivados.
Art. 70 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;
11 - adesivos;
lU - agentes aglutinantes;

IV - agentes de combustão;
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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.
§ 10 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.
§ 2 0 A Diretoria Colegiada poderá, mediante ato normativo

próprio, aprovar o uso de outros aditivos, considerando as
justificativas apresentadas pelas empresas quanto à sua
necessidade para o produto fumígeno derivado do tabaco,
desde que não alterem seu sabor ou aroma.
22.

Aduz-se que, muito além das evidências científicas que serão apresentadas abaixo, o

reconhecimento de 176 países de que a utilização de aditivos tem como um de seus objetivos
atrair crianças e adolescentes demonstra o impacto que o uso destas substâncias tem na saúde
pública, especialmente no que tange a iniciação ao tabagismo por crianças e adolescentes.
23.

Sendo assim, o requerimento da Autora da ação de que os artigos 60 e 70 da RDC

14/2012 sejam considerados inconstitucionais, trata-se na verdade da total inversão do objetivo
da saúde publica, uma vez que anular ou suspender os efeitos dos artigos 60 e 70 da RDC
14/2012 permitirá que as indústrias de tabaco continuem incrementando a atratividade e até
mesmo a falsa impressão de benefício à saúde em seus produtos (como o uso de substâncias
como vitaminas, por exemplo), em especial para crianças e adolescentes.
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V. A RDC 14/2012
- ASPECTOS LEGAIS

24.

Ao editar a RDC 14/12, a ANVISA respaldou-se de argumentos legais, técnicos e

científicos, e seguiu criteriosamente as formalidades exigidas na elaboração de seu ato
administrativo de cunho normativo.
25.

A autora confunde a natureza do poder regulamentar inerente às atribuições do ente

administrativo com a competência conferida ao Poder Legislativo. Este, por sua vez, nem
sempre consegue possibilitar a execução de suas leis, o que fez o sistema permitir à
Administração criar os mecanismos de viabilidade para aplicação da vontade do legislador.
26.

Neste sentido, ao destacarmos as competências e atribuições legais conferidas à

ANVISA, é inquestionável sua prerrogativa de editar atos gerais, que complementam leis
relacionadas à matéria de sua especialidade.
27.

Em

momento algum

houve alteração de conteúdo

legal,

ou

abuso de

poder

regulamentar. A ANVISA baseou-se em premissa constitucional de proteção à saúde, ao
controlar e regulamentar um produto comprovadamente nocivo, respeitando sua legalidade. A
restrição de aditivos na fabricação desses produtos atende uma constatação científica de
utilização de substâncias capazes de tornar o produto mais atrativo, ocasionando o aumento do
consumo, o que vai de encontro às políticas nacionais de saúde, sobretudo às relacionadas ao
combate do tabagismo.
28.

Não obstante à responsabilidade da ANVISA em regulamentar leis de proteção à saúde,

dentro de suas especificidades atribuídas, a Autora suplica ao Egrégio Supremo Tribunal Federal
o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato administrativo publicado por meio de
Resolução, alegando se tratar de ato normativo primário.
29.

Neste sentido, cabe citar a interpretação em Plenário do STF, cujo voto do Ministro

Relator (Min. Ayres Brito), em liminar concedida na Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADC) 12, confirmando a validade da Resolução nO 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). À época, o voto vislumbrava que não só ao Congresso Nacional é conferido o direito de
introduzir normas gerais e abstratas no ordenamento jurídico pátrio, ainda que esta seja a
regra. Assim, a Resolução nO 7/2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por ser um ato
normativo primário, ou seja, instrumento jurídico que retira o seu fundamento de validade do
próprio Texto Constitucional, pode dispor sobre a vedação do nepotismo no Judiciário
independente de lei, já que a resolução tem a mesma natureza jurídica de uma lei, qual seja,
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ambos são atos normativos primários. Ainda, a Resolução nO 7/2005 alberga em si o dever-ser
de uma busca contínua e incessante em prol da densificação dos princípios jurídicos postos no
art. 37, cabeça, da Constituição Federal, a saber: moralidade, impessoalidade e eficiência.
(Fonte: http://jus.com . br/revista/texto/800 l/adc-no-12-no-stf#ixzz2LwZW2mL3)
30.

Portanto, ainda que direcionássemos um olhar à RDC 14/12 sob o prisma de ato

normativo primário, a peculiaridade do tema justifica-se no dever-poder de cumprir sua
finalidade institucional de 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.

VI. OS PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE PÚBLICA E
O USO DE ADITIVOS.
31.

O fumo ou tabaco é um produto agrícola feito a partir do processamento das folhas das

plantas do gênero nicotiana (família das solanáceas). Ele poder ser consumido, utilizado como
agrotóxico ou como medicamento (tartarato de nicotina). As formas de consumo mais
conhecidas são: a fumada (ex.: cigarros e charutos etc.), a mascada (ex.: fumo para mascar), a
inalada (ex.: rapé) e a oral (tabaco úmido ou em pasta, ex: snus). A planta do tabaco é
originária das Américas.
32.

O tabaco tem sido utilizado pela humanidade por pelo menos 1000 anos, podendo,

contudo seu cultivo e uso, possivelmente, remontarem a origem da própria agricultura nas
Américas. O gênero nicotiana possui mais de 100 espécies, no entanto, a Nicotiana tabacum é a
mais utilizada na elaboração de produtos derivados do tabaco.
33.

A cultura do tabaco é anual, podendo ser colhida mecânica ou manualmente. Após a

colheita as folhas do tabaco precisam passar por um processo de cura que irá variar
dependendo do método empregado e da destinação pretendida. Após essa etapa ele é enviado
para a indústria que irá transformá-lo nos mais diversos produtos derivados do tabaco.
Atualmente os cigarros são os derivados do tabaco mais consumidos no mundo. Tal fato deve
se basicamente ao seu baixo custo, quando comparados a outros produtos derivados do tabaco,
às massivas campanhas de mídia voltadas a estimular seu consumo e a uma engenharia
elaborada para aumentar sua capacidade de adição e reduzir o impacto da fumaça no fumante.
34.

Desde o século XVI há evidências de que o tabaco causa danos à saúde, porém somente

na segunda metade do século XX foi que o conjunto de evidências relativas aos impactos à
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saúde dos fumantes e das pessoas que convivem com estes sobrepujaram os contra

argumentos da indústria do tabaco sobre seus malefícios

1.

- O TABAGISMO

35.

O tabagismo é uma toxicomania caracterizada pela dependência física e psicológica do

consumo de nicotina. Está incluído no grupo dos transtornos mentais e de comportamento
decorrentes do uso de substância psicoativa, segundo a Décima Revisão de Classificação
Internacional de Doenças (CID-lO).

36.

As doenças tabaco relacionadas matam 6 milhões de pessoas no mundo anualmente.

Atualmente o tabaco mata mais que a AIDS, a cocaína, a heroína, o álcool, os suicídios e os
acidentes de trânsito somados 2 •

37.

No Brasil o tabaco é responsável por cerca de 200 mil mortes/ano. De acordo com o

IBGE 17,2% da população brasileira faz uso regular de produtos derivados do tabaco. Cerca de

90% dos fumantes tornam-se dependentes da nicotina entre os 5 e os 19 anos de idade 3 •
38.

O uso do tabaco é o responsável no Brasil por aproximadamente 95% dos casos de

câncer de boca; 90% das inflamações de mama; 80% da incidência de câncer no pulmão; por

97% dos casos de câncer da laringe; 50% dos casos de câncer de pele; 45% das mortes por
doença coronariana e também 25% das mortes por doença vascular-cerebral. Existem mais de

50 doenças ligadas ao uso do tabac0 4 •
39.

Segundo uma pesquisa internacional realizada por diversas Instituições, entre elas o

INCA, em 20 países 5 , o brasileiro é o povo que mais se arrepende de ter começado a fumar

(91 % dos entrevistados). Entre os fumantes brasileiros, 63% apóiam campanhas e leis contra o
fumo e 82% relatam que o fumo já lhes causou algum problema de saúde.

1 Glantz SA, 51ade J, Bero LA, Hanauer p. Barnes DE. The Cigarette Papers. Berkeley: Unlverslty of Callfornla Press, c1996 1996. 540 pp
http://ark.cdllb.org/ark:/13030/tt8489p25j/
2 5hafey O, Erlksen M, Ross H. Mackay J. American Cancer 50clety. Tobaceo Atlas 3rd ed (2009). American Cancer Soclety/ World Health
Organlzatlon.
Atlanta.
Disponível
em:
http://www.afro.who.lnt/pt/divlsoes-e-programas/dnC/tobaco/publlcacoes/caLvlew/1501
english/1235-dusters-and-programmes/703-health-promotlon-hpr/803-tobaceo-free-lnltlatlve-tob/1487-tobacco-atlas-3rd
edltlon.htmI71Imlt=20&llmltstart=0&order=hlts&dlr=DE5C
3 Instituto Nacional do Câncer (INCA). Tabagismo. Jovem/mulher e tabaco: Jovens e mulheres na mira da Indústria do tabaco. Disponível
em: http://www.lnca.gov.br/tabaglsmo/frameset.asp7Item=jovem&llnk=namlra.htm (acessado em julho de 2010)
4 Instituto Nadonal do Câncer (INCA). Tabagismo. Disponível em: http://www.lnca.gov.br/tabaglsmo/ (acessado em julho de 2010)
5 Portal Gl de notídas - Número de fumantes no Brasil caiu para Quase a metade em 20 anos - Bom Dia Brasil, 10 de março de 2010.
Disponível
em:
http://gl.globo.com/bomdlabrasll/0,,MUL1522972-16020,00
NUMERO+DE+FUMANTE5+NO+BRASIL+CAIU+PARA+QUASE+A+METADE+EM+ANOS.html (acessado em Julho de 2010).
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- O TABAGISMO COMO DOENÇA PEDIÁTRICA

40.

A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo uma doença pediátrica, pois a

grande maioria dos fumantes começa a fumar antes dos

90

mil

crianças

começam

a

fumar

todos

os

dias,

18

anos. Estima-se (OMS) que cerca de

principalmente

nos

países

pobres e

remediados 6,7.

41.

A indústria do tabaco reconhece que novos fumantes devem ser recrutados diariamente,

a fim de repor aqueles que morreram precocemente ou pararam de fumar, e

confecciona

estratégias para atrair novos consumidores. Os documentos internos da indústria do tabaco
indicam que diversas pesquisas neste sentido foram conduzidas, não somente voltados a atrair
crianças e adolescentes, mas também mulheres e grupos étnicos específicos (exemplo: o uso de
cigarros mentolados por afro-americanos nos EUA)8,9,10,l1 •

42.

Além dos já amplamente conhecidos danos causados pelo fumo ativo e

passivo, as

crianças também são afetadas pelo fumo, pela fome e a desnutrição decorrentes do desvio dos
recursos disponíveis para a compra de cigarros (em detrimento da alimentação e outros itens
essenciais), o trabalho infantil (nas plantações) e a morte e injúrias causados por incêndios
12,13,14,15,16

- A IMPORTÂNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA A INDÚSTRIA DO TABACO

"Realisticamente, se nossa companhia quer sobreviver e
prosperar no longo

prazo

devemos aumentar nossa

participação no mercado jovem. Em minha opinião isso irá
demandar

novas

marcas

confeccionadas

ao

público

6 World Health Organlzatlon. Regional Office for the Western Paclflc (WHO/WPRO). Smoklng Statistlcs. 28 may 2002 . Dlsponlvel em:
http://www.wpro.who.lnt/media_centre/facCsheets/fs_20020528.htm. Acessado em junho de 2010.
7 World Health Organlzatlon. Tobacco Use By Chlldren: "A Paediatrlc Dlsease". Fact Sheet N° 197 May 1998. Disponível em:
http://whqllbdoc.who.lnt/fact_sheet/1998/FS_197_eng.pdf (acessado em junho de 2010).
8 Hammond R. to World Health Organlzatlon - WHO. Tobacco Advertlslng & Promotlon: lhe Need for a Coordlnated Global Response. The
WHO Intematlonal Conference on Global Tobacco Control Law: Towards a WHO Framework Convention on Tobacco Control. WHO. Geneva
(2000). Avallable In http://www.who.lnt/tobacco/medla/ROSS2000X.pdf
9
Legacy
Tobacco
Documents
on
IIne.
Selected
Documents
Marketlng
to
Youth
http://legacy.library.ucsf.edu/resources/Marketlng_to_Youth. ppt
10
Legacy
Tobacco
Documents
on
IIne.
Selected
Documents
Marketlng
to
woman
http://legacy.llbrary.ucsf.edu/resources/Marketlng_to_Women.ppt
11
Legacy
Tobacco
Documents
on
IIne.
Selected
Documents
Marketing
to
speclal
populatlon
http://legacy.lIbrary.ucsf.edu/resources/Marketl ng_to_SpeclaIPops. ppt
12 Organização Panamerlcana da Saúde; .Brasll. Ministério da Saúde. Tabaco e pobreza, um círculo vldoso: a convenção quadro de
controle do tabaco: uma resposta / Tobacco and poverty, a vldous drde - the control chart convention of the tobacco: an answer.. Brasília;
Brasil. Ministério da Saúde; 2004. 171 p.
13 Palltza K. Chlld labour: the tobacco Industry's smoklng gun. The guardlan - guardlan.co.uk, Wednesday 14 September 2011.
http://www.guardlan.co. uk!global-development/2011/sep/14/malawl-dllld-labour-tobacco-lndustry
14 Solash R. Tobacco Workers In Kazakhstan Face Exploltatlon, Chlld Labor. Radlo Free Europe. July 16, 2010.
http://www.rferl.org/content/Exploited_Tobacco_Workers_Chlld_Laborers_ln_Kazakhstan.}2101903.html
15 Walker S. Tobacco glant Phlllp Morrl5 sold dgarettes made uslng child labour. The Independet. Thursday 15 July 2010.
http://www.lndependent.co.uk!news/world/asla/tobacco-glant-ph/llp-morrls-sold-dgarettes-made-using-chlld-labour-2026759.html
16 US Flre admlnlstratlon - FEMA - US Flre Statlstlcs. http://www.usfa.fema.gov/statlstics/
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jovem." Documento interno da RJ Reynolds - 1973. BATES
502987357/7368. (tradução livre)

43.

A indústria do tabaco reconhece claramente em seus documentos internos que os

adolescentes são peça fundamental para a reposição dos fumantes perdidos por morte precoce
ou por que pararam de fumar. Entre as diversas estratégias utilizadas pela indústria para atrair
novos fumantes, as alterações na palatabilidade do produto são certamente uma das mais
importantes.

- DO USO DE ADITIVOS

44.

Atualmente cerca de 600 aditivos são utilizados na fabricação de cigarros e de outros

produtos derivados do tabaco. Até a década de 1970 o uso de aditivos era bastante restrito,
contudo um cigarro atual contém em média 10% de sua massa total composta de aditivos

17.

ADITIVOS QUE AUMENTARIAM A ATRATIVIDADE E MASCARAM A IRRITAÇÃO

45.

A forma mais evidente de utilização de aditivos é nos chamados produtos com sabor

característico, que apresentam versões com sabores diversos como chocolate, baunilha,
morango, maçã, bebidas e outros. O uso desses aditivos tem como objetivo principal tornar os
produtos derivados do tabaco especialmente atrativos para crianças e adolescentes, conforme
relatado na literatura disponível. De forma a respaldar esta informação há nas referências
bibliográficas alguns documentos internos dos próprios fabricantes de produtos de tabac0 18 que
indicam a importância do uso de aditivos específicos para atrair os jovens. Tais aditivos também
são utilizados para mascarar a irritação e o sabor desagradável do tabaco, facilitando assim a
iniciação e a dependência ao tabagismo.
46.

Além disso, de acordo com a própria indústria do tabaco, o uso de aditivos que

possibilitam a obtenção de produtos menos irritantes também pode ser utilizado como uma
maneira de manter os tabagistas fumando por mais tempo, conforme demonstrado a seguir:

17 Rabinolf M, Caskey N, Rlssllng A, Park C. Pharmacologlcal and Chemlcal Effects of Cigarette Addltives. Amerlcan Journal of Publlc Health.
Nov 2007, VoI97, No. 11.
18 A disponibilidade destes documentos é feita por força de sentença judidal nos Estados Unidos da América em processos movidos contra
as Indústrias do Tabaco.
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"Os fumantes inclinados a largar o tabagismo podem ser
desestimulados, ou pelo menos mantidos mais tempo no
mercado... Um cigarro menos irritante é um caminho... "
Documento da B&W de 1986
47.

19

Conforme dito anteriormente, é fundamental reforçar que diversos documentos internos

da própria indústria do tabaco revelam claramente que tais produtos foram elaborados tendo
por alvo, justamente, as crianças e os adolescentes.
48.

Em um caso, um conselheiro de uma das empresas fabricantes desenvolveu o conceito

de "cigarro para jovens" que, basicamente, significava produtos de tabaco com diversos
sabores. Um memorando de outra empresa orientou os funcionários a fazer "um cigarro
orientado aos jovens; tal produto poderia envolver o nome do cigarro, o blend (mistura de tipos
de tabaco e alguns aditivos), o sabor e as técnicas de marketing ... por exemplo, um sabor
semelhante a um doce, entretanto, com a satisfação de um cigarro". Outro documento interno
da indústria descreve produtos com sabores adocicados como " ... para pessoas jovens,
fumantes iniciantes, adolescentes"
49.

20.

Segue a posição da indústria do tabaco, em suas próprias palavras, sobre o uso de

aditivos flavorizantes e seu potencial para atrair crianças e adolescentes ao tabagismo
(traduções livres):

"SABOR MAÇÃ - Maçãs denotam qualidade e frescor e nós vemos
muitas possibilidades para nossos cigarros orientados a jovens
com este sabor. A cidra de maçã também é uma possibilidade. "

"É um fato bem conhecido que adolescentes gostam de produtos
doces. O mel pode ser considerado".
Brown & Williamson Tobacco Corporation, 1972 (Sobre cigarros
de sabor doce) Bates: 170042014.

qualidade e imagem que uma nova marca direcionada a
jovens deve ter:

3.

Suavidade,

leveza,

com

mínima

irritação,

aspereza

adstringência, possivelmente levemente mentolado. "

RJ Reynolds, 1973 (Bates 502987357-7368)

19 Extraído da publicação: O Veredicto Final: Trechos do Processo Estados Unidos X Phillp Morrls Tobacco Control Legal Consortlum 
tradução ACT http://actbr.org.br/biblioteca/pubilcacoes.asp
20 Food and Drugs Admlnlstratlon (FDA) - http://www.fda.gov/TobaccoProducts/ProtectlngKldsfromTobacco/FlavoredTobacco/default.htm
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"Eu gostaria de expressar meu sincero apreço pelo excitante

trabalho com f1avorizantes que você tem feito no projeto XG. O
chocolate/

baunilha/ alcaçuz/

indubitavelmente

um

dos

(reforçador

mais

excitantes

de
e

tabaco)

são

promissores

f1avorizantes que têm sido desenvolvidos nestes últimos anos".
"Como

você sabe,

estes f1avorizantes

aparentemente têm

significativo apelo entre os fumantes de 18-24 anos e este é,
obviamente, o grupo em que nós estamos demasiadamente
atrás (dos concorrentes)".
RJ Reynolds, 1985 (Bates 504978310).

"Várias crianças, quando elas começam, não gostam do sabor do
cigarro e elas começam a tossir. Mas um cigarro com sabor,
digamos cereja, ele pode parecer melhor. E pode matar o gosto
(ruim do cigarro) e eles podem começar mais cedo" Brown and
Williamson, 1984 (Bates 679235846)
50.

O mentol, que é amplamente utilizado em diversas marcas de cigarros, pode atuar

como anestésico de vias respiratórias, facilitando assim a iniciação, e também como
fator de atração para determinados grupos de fumantes 21 ,22.
51.

Ainda em relação aos chamados sabores característicos, a indústria do tabaco afirma

que os aditivos, quando usados em baixas concentrações (abaixo do perceptível), não teriam
influência alguma na atratividade do produto, contudo os documentos dessas mesmas indústrias
do tabaco demonstram que determinados aditivos utilizados em

baixas concentrações

(subliminares ou seja, sem conferir sabor característico) reduzem a irritação da fumaça,
tornando esse produto mais fácil de ser aceito pelo recém-fumante. Abaixo segue um exemplo
de como aditivos em baixas concentrações seriam utilizados para aumentar a atratividade dos
produtos derivados do tabaco.

21 Kreslake JM, Wayne GF, Alpert HR, Koh HK, Connolly GN. Tobacco Industry control of menthol In dgarettes and targetlng of adolescents
and young adults. [Journal Artlde, Research support, N.I.H., Extramural, Research support, Non-U.s. Gov't Am J Publlc Health 2008 sep;
98(9): 1685-92.
22 Kreslake JM, Wayne GF, Connolly GN. The menthol smoker: Tobacco Industry research on consumer sensory perceptlon of menthol
clgarettes and Its role In smoklng behavlor. Nlcotlne & Tobacco Research Volume lO, Number 4 (April 2008) 705-715.
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.. 1) A Reação do fumante pela primeira vez é geralmente
negativa:
- Sabor estranho
- amargo/áspero
- A adoção requer uma aclimatação lenta.

2) As negativas iniciais podem ser diminuídas com baixos
níveis de mentol:
- Reduz o amargor/ aspereza;
- com a vantagem de remover o sabor desagradável
- Experiência gustativa conhecida;
- Tradicional e mantém a integridade"
RJ Reynolds,

1986

-

Sobre a

utilização de baixas

contrações de mentol (BATES 505938058)

52.

Sendo assim, até mesmo o argumento de que os aditivos em baixas concentrações não

afetariam a palatabilidade do produto não prosperam.

ADITIVOS QUE POTENCIAUZARIAM A AçAo DA NICOTINA

53.

Somando-se a isso, ainda em relação aos aditivos utilizados na fabricação dos cigarros,

há evidências que muitos destes aditivos, quando utilizados, potencializariam o poder aditivo da
nicotina, fazendo literalmente com que os cigarros fiquem mais "vicíantes". Como exemplo de
composto com esta propriedade, temos o acetaldeído.
54.

No caso do acetaldeído, que é gerado a partir da combustão de açúcares, foi

demonstrado que sua administração em animais potencializa o poder aditivo da nicotina.
Acredita-se que isso ocorre pela inibição da Monoamino Oxidase (MAO) no cérebro. Ressalte-se
que tem sido observado em diversas pesquisas, que em fumantes a MAO tem sua atividade
enzimática reduzida 23 ,24,25,26,27.

23 Belluzzl JD, Wang R, Leslle MF. Acetaldehyde Enhances Acqulsltlon or Nicotlne Selr-Adminlstratlon In Adolescent Rats.
Neuropsychopharmacology (2005) 30, 705-712
24 Talhout R, Opperhulzen A, van Amsterdam JGC. 5ugars as tobacco Ingredlent: Effects on malnstream smoke composltlon. Food and
Chemlcal Toxlcology 44 (2006) 1789-1798.
25 Amsterdam J, Talhout R, Vleemlng W, Opperhulzen A. Contrlbutlon or monoamlne oxldase (MAO) Inhibitlon to tobacco and alcohol
addictlon. ure 5d. 2006 Oct 19;79(21):1969-73. Epub 2006 Jun 15.
26 Sershen H, Shearman E, Fallon 5, Chakraborty G, Smlley J, LaJtha A. The effects of acetaldehyde on nlcotlne-induced transmltter leveis
In young and adult braln areas, Brain Research Bulletln, Volume 79, Issue 6, 14 August 2009, Pages 458-462.
27 Talhout R, Opperhulzen A, van Amsterdam JG. Role of acetaldehyde In tobacco smoke addlctlon. Eur Neuropsychopharmacol. 2007
Oet;17(10):627-36. Epub 2007 Mar.
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55.
Cabe lembrar ainda que o cientista Victor Denoble

28,

ex - cientista do setor de pesquisa

comportamental da empresa Philip Morris Internacional, declarou que conduziu estudos nos
laboratórios da empresa que indicaram esse efeito potencializador do poder aditivo da nicotina.
Victor Denoble declarou ainda que um antigo colega de empresa pôde, por meio da análise da
relação nicotina/ acetaldeído, prever, com uma acurácia de mais de 80%, quais as marcas eram
as mais vendidas no mercado.
56.

Outro agente aditivo comumente utilizado que também merece especial atenção é o

ácido levulínico. Estudos

29

de revisão dos documentos internos da indústria do tabaco

indicariam que este aditivo seria utilizado para aumentar os níveis de nicotina na corrente
primária e suavizar alguns de seus aspectos indesejáveis. Este mesmo aditivo também pode
reduzir o pH da fumaça e diminuiria a sensibilidade do trato respiratório superior, possibilitando
uma inalação mais profunda da fumaça. O ácido levulínico pode aumentar também a capacidade
de ligação da nicotina com neurônios que normalmente não respondem a esta molécula.
57.

Outro composto utilizado pela indústria do tabaco para estimular ainda mais a

dependência de seus usuários ao produto é a amônia, que, quando adicionada ao tabaco,
durante a fabricação de cigarros e outros produtos derivados do tabaco, altera o pH da fumaça,
tornando a nicotina
produtos

3o

•

mais biodisponível, aumentando assim o potencial aditivo desses

Em relação à adição da amônia e de outros parâmetros de sabor importantes para

os cigarros, segue trecho dos documentos internos da indústria do tabaco sobre o tema:

"Se os nossos dados, as correlações e as conclusões são
válidas, então o que surge aqui é um novo tipo de cigarro,
representada pelas marcas Marlboro e Kool, com alto
gatilho de nicotina, sabor Burley, suavidade na boca e
sensação aumentada à garganta, majoritariamente como
resultado de pH mais elevado na corrente secundária. Há
evidências de que outras marcas, que também estão
vendendo bem, têm alguns desses mesmos atributos,
particularmente o aumento no impacto da nicotina livre. /I
Claude Teague, R.J. Reynolds Tobacco Co., 14th August,
1973, Implications and Activities Arising from Correlation
of Smoke pH with Nicotine Impact, Other Smoke Qualities,
and Cigarette Sales. Minn. Trial Exhibit 13155.

28

Legacy Tobacco Documents Ubrary - Declaratlon of Victor John Denoble. Bates No 2050806148

29 Kelthly L, Ferris Wayne G, Cullen DM, Connolly GN. Industry research on the use and effeets of levulinic add: a case study In cigarette

addltlves. Nicotlne Tob Res. 2005;7:761-771.
30 Hennlngfleld JE, Pankow JF, Garrett BE. Ammonla and other chemlcal base tobacco addltlves and dgarette nicotlne delivery: Issues and
research needs. Nlcotine & Tobacco Research Volume 6, Number 2 (Aprll 2004) 199-205.
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A preocupação com o aumento da nicotina livre é tão grande que na RDC 14/2012,
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58.

existe uma proibição explícita para sua utilização, contudo, o autora, ao pedir que os efeitos dos
artigos 6 0 e 7 0 sejam sustados, indica claramente a intenção das indústrias do tabaco em
continuar a usá-lo em seus produtos, considerando-os essenciais para a produção de produtos
derivados do tabaco.
59.

Outra categoria de aditivos seriam aqueles utilizados para promover a broncodilataçã0 31

e, conseqüentemente, aumentar a absorção da nicotina. Como exemplo desta categoria de
aditivos temos a teobromina, presente nos extratos de cacau e no chocolate, freqüentemente
adicionados ao tabaco (que também contribuem para diminuir aspectos irritantes da fumaça do
tabaco, e servem também como atrativo para crianças e adolescentes).

60.

Aditivos como a gama-valerolactona poderiam potencializar o efeito da nicotina ao inibir

seu metabolismo, fazendo com que a nicotina fique mais tempo circulando no organismo
humano.
61.

Paradoxalmente, uma das maiores fontes de informação relativa aos aditivos, aos

potencializadores dos efeitos da nicotina, ao uso de flavorizantes para atrair crianças e
adolescentes e ao uso destes para mascarar a poluição tabagística ambiental é a própria
indústria do tabaco 32 •

ADITIVOS QUE MASCARARIAM A POLUIÇÃO TABAGíSTICA AMBIENTAL

62.

Alguns aditivos, em especial os extratos de frutas, também seriam utilizados para

mascarar a poluição tabagística ambiental em diversos aspectos, tais como: disfarçar o cheiro
desagradável, reduzir a porção visível da fumaça e diminuir a irritabilidade da fumaça para os
não fumantes. O objetivo é buscar uma maior aceitação do uso do tabaco em ambientes
coletivos, assim como melhorar a percepção do fumante quanto à fumaça, por ele próprio,
gerada 33 •

3' Rabinoff M, Caskey N, Rlssllng A. Park C. Pharmacologlcal and Chemlcal Effects of C1garette Addltlves. Amerlcan Journal of Publlc Health.
Nov 2007, Vol 97, No. 11.
32 Vide referêndas blbllográflcas, em especial 05 textos pesqulsados na base de documentos Internos da Indústria do Tabaco 'Legacy
Tobacco Oocuments Ubrary', http://legacy.lIbrary .ucsf.edu/
33 Connolly GN, Wayne GD, Lymper1s O, Ooherty Me. How dgarettes addltlves are used to mask envlronmental tobacco smoke. Tob Control
2000.9:283-291
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POR QUE A INDÚSTRIA USA ADITIVOS?

63.

Levantamento dos documentos internos da indústria do tabaco

34

aponta que os

principais efeitos farmacológicos dos aditivos utilizados nos produtos derivados do tabaco, em
especial os cigarros, seriam:
•

Mascarar a poluição tabagística ambiental (cor, odor e irritação);

•

Agir como anestésico local, facilitando a iniciação e mascarando os efeitos da
fumaça;

•

Ter ação broncodilatora, para aumentar a absorção pulmonar de nicotina;

•

Reduzir o metabolismo da nicotina pela inibição da CYP2A6 responsável pela
metabolização da nicotina no organismo, garantindo uma alta concentração de
nicotina circulante;

•

Mitigantes e antioxidantes, utilizados na tentativa de se reduzir ou mascarar os
sintomas decorrentes do uso do tabaco. De acordo com este levantamento
poderia ser utilizado para manter as pessoas fumando por mais tempo;

64.

•

Aumentar os níveis de nicotina livre na fumaça;

•

Diminuir a irritação, a aspereza e o impacto da fumaça do tabaco;

•

Aumentar a atração e facilitar a iniciação ao tabagismo.

Curiosamente, este trabalho ainda aponta que um dos aditivos utilizados - o ácido

isovalérico -, poderia ter um efeito no comportamento sexual, agindo como um feromônio. Em
outro caso a baunilha poderia causar alteração nos padrões de eletroencefalogramas associados
ao impacto da fumaça do tabaco.
65.

Somando-se a isso a própria indústria do tabac0 35 aponta ainda outras funções dos

aditivos:
•

Melhorar o sabor de tabacos de baixa qualidade organoléptica (ex.: tabacos com
baixos teores de açúcares);

•

Melhorar blends (misturas) que possuam altos níveis de tabaco reconstituído
e/ou expandido;

34 Rablnoff M, Caskey N, Rlssllng A, Park C. Pharmacologlcal and Chemlcal Effects of Clgarette Addltlves. American Journal of Public Health.
Nov 2007, Vol 97, No. 11
35 Legacy Tobacco Documents Ubrary - Brltish - Amerlcan Tobacco Technology Centre. Industr1al Tralning Year at: Brltish-Amerlcan
Tobacco Technology Centre. Bates 403655592-403655632. Disponível em: http://legacy.llbrary.ucsf.edu/tld/fqa64a99/pdf.
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•
Criar uma identidade do produto;

•

Conferir sabor e características aos produtos derivados do tabaco (ex.: cigarros
sabor chocolate, morango, mel etc.)

66.

A própria indústria do tabac0 36 reconhece ainda que a irritação causada pela fumaça, o

sabor desagradável, a adstringência, a secura na boca, além de outras características
desagradáveis do tabaco, são efetivas barreiras para a iniciação e a perpetuação do tabagismo.
Curiosamente a indústria do tabaco aponta até mesmo níveis de nicotina (1 - 1,3 mg/cig),
alcatrão (10-14 mg/cig) e pH (5,8 - 6,0) que seriam "ótimos" para garantir o sabor, a redução
do impacto e a atração do produto ao fumante iniciante.
67.

A indústria do tabaco conduziu ainda estudos de comportamento de não fumantes

adolescentes (chamados pela indústria de pré-fumantes) que tentavam começar a fumar para
averiguar quais parâmetros eram os mais desejáveis na fumaça para facilitar a iniciação de
novos fumantes 37 •
68.

Em tempo, uma das maneiras mais eficazes de "melhorar" o sabor e o aspecto da

fumaça produzida pelos cigarros é a utilização de aditivos (ou ingredientes) para mascarar as
propriedades indesejáveis da fumaça.
69.

Reforçando esta poslçao, a literatura científica aponta que quanto mais cedo ocorre a

iniciação ao tabagismo, mais dificuldade estes indivíduos terão para parar de fumar na idade
adulta 38,39.

70.

Estudos 40,41 também demonstram que até mesmo o consumo de cigarros de chocolate

na infância possui correlação com o tabagismo na idade adulta.
71.

Existem ainda evidências de que outros aditivos (acetofenona, álcool isoamílico, ácido

valerênico etc) utilizados no tabaco podem ter efeitos no sistema nervoso central (SNC).

36 l.egacy Tobacco Documents Ubrary - RJ Reynolds Tobacco Company Co. Research plannlng memorandum On Some thoughts about new
brands
of
clgarettes
for
the
youth
market.
2
fev
1973.
Bates
No.
502987357/7368.
Disponível
em:
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/pny62dOO.
37 Idem anterior

38 Chen l, Millar Wl. Age of smoklng Inltlatlon: Implicatlons for qulttlng. Health Reports, 1998,9(4):39-46.
39 Khuder SA, Dayal HH, Mutgl AB. Age at smoklng onset and Its effect on smoklng cessatlon. Addlctlve Behavlors, 1999, 24(5):673-677.
40 Ferriman A. Chocolate dgarettes "recrult" chlldren to smoklng. BMl. 2003 Feb 8;326(7384):302.
41 Klein JD, lhamas RK, Sutter EJ. Hlstory of childhood candy clgarette use Is assoclated wlth tobacco smoklng by adults. Prev Med. 2007
Jul;45(1):26-30. Epub 2007 Apr 24.
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O uso de aditivos e os potenciais riscos à saúde
72.

Cabe ressaltar aqui que, apesar dos dados que serão mencionados abaixo, a ANVISA

não objetivou com a edição da norma, reduzir a toxidade dos produtos derivados do tabaco pela
remoção de determinados aditivos. A declaração da autora neste sentido é inverídica. Somando
se a isso, as reiteradas declarações da autora de que os aditivos seriam seguros, não pode ser
considerada como verdade absoluta, conforme demonstrado abaixo.
73.

A indústria do tabaco se vale da premissa de que a maioria dos aditivos utilizados no

tabaco é "Geralmente Reconhecido como Segur0 4211 (GRAS). Essa classificação é dada pelo U.S.
Food and Drug Administration (FDA) a aditivos alimentares, ou seja, substâncias adicionadas
aos alimentos. A grande maioria desses aditivos possui testes toxicológicos de ingestão e não
testes toxicológicos inalatórios. O assunto ainda é pouco estudado, mas algumas evidências
indicam que estes aditivos e seus produtos de combustão causariam agravos à saúde. Como
exemplo há o já citado aceltaldeído, que além dos efeitos anteriormente discutidos, causa
também danos ao sistema cardiovascular dos fumantes 43 •
74.

Além disso, aditivos como o alcaçuz e o açúcar, que são considerados seguros para a

ingestão, quando queimados nos cigarros produzem substâncias carcinogênicas. Ressalte-se
aqui que o sistema respiratório carece das poderosas enzimas detoxificantes do sistema
digestivo, em especial das enzimas hepáticas44 •
75.

Recentemente, um estud0 45 feito com animais de laboratório indicou que o mentol

aumentaria a permeabilidade da mucosa oral a algumas nitrosaminas específicas do tabaco
(carcinogênicas) o que, potencialmente, indica que fumantes de cigarros mentolados estariam
mais expostos às substâncias carcinogênicas.
76.

Recentemente uma análise dos documentos internos da indústria do tabac0 46 sobre

estudos de toxidade dos aditivos utilizados sugerem que estes aumentariam a presença de
toxinas na fumaça do tabaco, incluindo os níveis de material particulado total. Tal análise indica
que os resultados encontrados pela indústria apontam na direção contrária da alegação de que
os aditivos não teriam nenhum impacto na saúde do fumante. Os autores recomendam que os
333 aditivos (incluindo o mentol) mencionados no artigo sejam proibidos.

42 Trata-se de uma definição do FDA (Food and Drug Admlnlstratlon) para classificar um aditivo alimentar como seguro:
www.fda.gov/Food/FoodlngredlentsPackaglng/GenerallyRecognlzedasSafeGRAS/default.htm.
43 Stratton K, Shetty P, Wallace R, Bondurant S. Clearlng the Smoke: Assesslng the Science Base for Tobacco Harm Reductlon. (2001)
National Academy Press. Washington, D.C. 656 pages. Disponível em: http://www.nap.edu/catalog/l0029.html
44 Bates C, Jarvls M, Connolly GN. Tobacco addltives: Clgarette englneering and nlcotine addlctlon (1999). ASH - Action on Smoklng and
Health. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_623.pdf (acessado em Julho de 2010).
45 Squler CA, Mantz MJ, Wertz PW. Effect of menthol on the penetratlon of tobacco carclnogens and nlcotlne across porclne oral mucosa ex
vivo. Nlcotlne Tob Res. 2010 Jul; 12(7):763-7. Epub 2010 May 28.
46 Wertz MS, Kyrlss T, ParanJape 5, Glantz SA (2011) The Toxlc Effects of Ogarette Addltlves. Phillp Morrls' Project Mlx Reconsldered: An
Analysls of Documents Released through Utigatlon. PLoS Med 8(12): el001145. dol:l0.1371/Journal.pmed.l001145
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77.
Sendo assim, as alegações de que os aditivos utilizados na manufatura dos produtos

derivados do tabaco seriam inócuos à saúde é questionável, pois a base de informação sobre a
qual se sustenta essa afirmativa é frágil, em decorrência das diferentes respostas metabólicas
dos sistemas (neste caso respiratório e digestivo), da falta de dados em relação à exposição
respiratória a diversos dos aditivos utilizados e de evidências oriundas da própria indústria do
tabaco.

- As restrições de aditivos impostas na RDC 14/2012

78.

A RDC 14/2012 não proíbe todos os ingredientes utilizados na fabricação dos produtos

de tabaco. A resolução, de fato, restringe o uso de aditivos em produtos fumígenos derivados
do tabaco, ao especificar as substâncias proibidas (Art. 60) e aquelas que permanecem
autorizadas (Art. 70).
79.

O §2 0 do Art. 70 estabelece que outros aditivos poderão ser autorizados considerando

as justificativas apresentadas pelas empresas quanto à sua necessidade para a fabricação do
produto fumígeno derivado do tabaco, desde que não alterem seu sabor ou aroma.

80.

Em geral, o emprego de aditivos está associado a: i) tecnologia de fabricação; ii)

conservação; e iii) características sensoriais de um determinado produto. Quanto à tecnologia
de fabricação de cigarros e outros produtos derivados do tabaco, os aditivos podem exercer, por
exemplo, as funções de: umectante, auxiliar de processo, agente aglutinante, agente de
combustão, adesivo. Para a conservação dos produtos são utilizados preservantes, enquanto os
aromatizantes, flavorizantes e ameliorantes têm o objetivo de conferir, modificar, intensificar ou
melhorar suas características sensoriais.
81.

De acordo com dados do próprio setor produtiv0 47 , ingredientes têm sido adicionados

aos cigarros para melhorar seu sabor e aroma por mais de 150 anos, e os agentes
aromatizantes como açúcares, cacau, alcaçuz e baunilha são adicionados para esse fim.
Historicamente, a indústria de tabaco tem utilizado ervas em seu estado natural, bem como
seus extratos botânicos e óleos essenciais, para reforçar e/ou alterar o sabor do tabaco, sendo
os mais comuns: laranja, limão, patchouli, rosa, néroli, baunilha, valeria na, bergamota,
cardamomo, canela, cravo, coentro, cedro, lavanda, sândalo, estoraque, bálsamo do peru,
bálsamo de tolu, feno grego, rum, gerânio, camomila e mentol 48 •

R. J. Reynolds Tobacco Company. 1994. Qgarette Ingredlents: a Complete Ust and
http://legacy.llbrary.ucsf.edu/tld/abk46bOO/pdf?search=%22complete%20Ilst%20background%22.
48
R.
J.
Reynolds
Tobacco
Company.
1972.
Tobacco
Flavorlng
for
Smoklng
http://legacy.lIbrary .ucsf.edu/tld/cqf91COO/pdf.
47
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82.
Em geral, os aromatizantes e flavorizantes utilizados em cigarros têm o propósito de

melhorar ou modificar os aromas naturais dos diferentes tipos de tabaco presentes na
composição do produto. Nos charutos, o uso dessas substâncias tem o objetivo de proporcionar
ao produto um sabor "único e distinto" diferente do aroma natural do charuto, que é mais forte
do que aquele produzido pela mistura de tabacos que compõe os cigarros49 •
83.

Sendo assim, resta claro que muitos dos aditivos não são utilizados para "somente repor

os sabores e aromas dos fumos perdidos durante o processamento", mas sim para alterar o
sabor e aroma dos produtos.
84.

Destacamos ainda que a ANVISA não objetivou proibir nenhuma variedade específica de

tabaco, assim como não foi objeto de regulação as formas de cultivo (com exceção do uso de
agrotóxicos, já regulada pela ANVISA), o método de cura ou o processamento do tabaco na
unidade de plantio. As substâncias formadas durante o processo de cura ou do processamento
da matéria prima na unidade de plantio não foram alvo de regulação da ANVISA.

- Da admissibilidade da inclusão de novos aditivos
85.

O §2 0 do Art. 7 0 da RDC 14/2012 estabelece que outros aditivos poderão ser

autorizados considerando

as justificativas apresentadas

pelas empresas quanto à sua

necessidade para o produto fumígeno derivado do tabaco, desde que não alterem seu sabor ou
aroma.
86.

Este parágrafo indica que a intenção da ANVISA em discutir o assunto, uma vez que há

a possibilidade da inclusão de novos aditivos devidamente comprovados como essenciais ao
fabrico do produto. A CNI por sua vez, e, representando toda uma classe, nunca submeteu
qualquer questionamento, sugestão na consulta pública ou pedido de autorização de qualquer
aditivo, optando diretamente pela via judicial, o que denota que não há argumentos técnicos
capazes de suportar quaisquer solicitações de autorização de aditivos como essenciais para o
fabrico de produtos derivados do tabaco.

49
R.
J.
Reynolds
Tobacco
Company.
http://legacy.Ilbrary.ucsf.edu/t1d/cqf91COO/pdf.

1972.

Tobacco

Flavorlng
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VII. CONSULTA PÚBLICA 112/2010

- FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA
87.

Ao contrário do indicado pela

autora da ação,

seguem

abaixo
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88.

Caso as referencias bibliográficas apresentadas acima não sirvam como base cientifica

para a edição de uma norma de saúde pública que seja observado que por parte da autora da
ação também não há a apresentação de referências bibliográficas que desabonem a norma da
Anvisa.
89.

Após a publicação da consulta pública, outras publicações científicas corroboraram a

proposta da ANVISA.

- PROCEDIMENTO REGULATÓRIO

- CONSULTA PÚBLICA
90.

O processo de consulta pública CP112/2010 ocorreu no período de novembro de 2010

até março de 2011. As contribuições foram enviadas por meio eletrônico, por via postal e
entrega pessoal na sede da ANVISA em Brasília. As contribuições por via postal foram recebidas
tanto pela GPDTA, no Rio de Janeiro, quanto pela sede da ANVISA em Brasília.
91.

Abaixo segue quadro das manifestações recebidas, conforme tipo de contribuição e meio

utilizado para envio.
92.
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Tabela 1 - Manifestações recebidas pelo correio eletrônico

MANIFESTAÇÕES À CP 112
CONTRIBUIÇÃO

SEM CONTRIBUIÇÃO

QUANTIDADE

DESFAVORÁVEL

52

FAVORÁVEL

26
253

DESFAVORÁVEL

262

9

FAVORÁVEL
DESCONSIDERADAS

78

DESFAVORÁVEL

98

FAVORÁVEL

43

141

TOTAL

481

Tabela 2 - Manifestações recebidas por via postal! presencial

MANIFESTAÇÕES À CP 112
CONTRIBUIÇÃO

DESFAVORÁVEL

3

7

FAVORÁVEL

O

O

97.156 1

9.397

18

12

500

20.812

O

O

97.677

30.228

DESFAVORÁVEL
SEM CONTRIBUIÇÃO

FAVORÁVEL
DESFAVORÁVEL

DESCONSIDERADAS

Pelo Rio de
Janeiro

Por Brasíli

FAVORÁVEL

TOTAL

QUANTIDADE

10
106.583
21.312
127.905

1 - Entregues presencialmente em remessa única:
Total de contribuições: 128.386
Fayoráyeis à proposta;
- Contribuições efetivas = 26
- Sem contribuição = 39
- Desconsideradas = 43

Desfavoráveis à proposta:
- Contribuições efetivas = 62
- Sem contribuição = 106.806
- Desconsideradas = 21.410

Dos critérios de desconsideração e da definição de contribuição
93.

Foram consideradas como contribuições efetivas àquelas que traziam objetivamente

argumentos contra ou a favor do texto proposto, pois esta é a razão de ser de uma consulta
pública. Se fosse apenas para dizer sim ou não, uma espécie de votação, o processo seria o de
um plebiscito. Assim, as manifestações consideradas sem contribuição foram aquelas que
indicavam apenas a manifestação do cidadão (contra ou favor) ao texto.
94.

Foram

desconsideradas

as

manifestações

que

não

apresentavam

o

nome

do

participante, endereço, manifestação (favorável ou contra) ou indicação sobre qual consulta
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pública o proponente se referia (naquele momento havia duas consultas públicas referentes ao

tabaco em discussão).
95.

Ressalte-se que no processo de consulta pública ainda ocorreram alguns fatos pouco

usuais, como o recebimento de 2000 formulários em branco, de cartas postadas no Rio de
Janeiro, contudo os endereços nos formulários pertenciam a outros estados, 500 formulários
sem identificação e a identificação nos formulários de pessoas que declaram não ter se
manifestado na CP112/2010, o que torna duvidosa a titularidade de parte dos participantes,
fato que poderia ensejar investigação para apurar a existência de delito de falsidade.

- Audiência Pública
96.

No dia 06 de dezembro de 2011 realizou-se a Audiência Pública sobre a CP112, em

Brasília-DF.

No

ginásio

Nilson

Nelson,

com

capacidade

para

11.000

pessoas,

havia

aproximadamente 450 participantes, entre eles representantes do SINDITABACO, entidades de
classe representativas do setor de produção do tabaco e do comércio varejista, entidades de
defesa e proteção ao consumidor, profissionais de saúde, órgãos de Governo, consumidores e
cidadãos.
97.

Neste dia todas as contribuições recebidas foram disponibilizadas em computadores no

ginásio (todas as contribuições foram digitalizadas), sendo assim, portanto, a alegação de que
as contribuições não foram disponibilizadas é inverídica e eivada de má-fé, pois o SINDITABACO
se fez representado na referida audiência, conforme lista de presença em anexo.
Tabela 3 - Número de manifestações recebidas durante a Audiência Pública sobre a CP112.

MANIFESTAÇÕES À CP 112

CONTRIBUIÇÃO
SEM CONTRIBUIÇÃO

DESFAVORÁVEL

2

FAVORÁVEL

O

DESFAVORÁVEL

20

FAVORÁVEL

3

2
23
25

TOTAL

98.

QUANTIDADE

Todos os questionamentos levantados a respeito da consulta pública 112/2012 foram

apresentados na audiência pública. Reitere-se a presença do autora da ação na referida
audiência. Alegar que o processo de consulta e audiência pública não foi transparente e que não
permitiu a efetiva participação do setor não prospera à luz dos fatos e pode ser invocado como
argumentação em litigância de má-fé.
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- DEMAIS CONSIDERAÇÕES CONTRÁRIAS À RDC 14112

a) Da preferência dos brasileiros por cigarros com aditivos
99.

A autora da ação menciona a "liberdade de escolha do consumidor, que ficará impedido

de optar pelo fumígeno que mais lhe apraz", tratando deste tipo de produto como se fosse como
outro produto qualquer. Na verdade é um produto que causa dependência e seu uso é
classificado como doença na CID. Sendo assim, questões como "preferência", "escolha",
"liberdade (de escolha)", entre outras não se aplicam aos produtos derivados do tabaco, por se
tratarem de drogas com alto poder aditivo, e cujo tratamento é difícil e tortuoso para uma
significativa parcela dos fumantes que querem deixar de consumir tal droga.

b) Da alegação que a restrição dos aditivos incentivaria o mercado ilegal e o
contrabando

100.

Os autos trazem a alegação de que a RDC 14/2012 incentivaria o contrabando e o

mercado ilícito de produtos derivados do tabaco. Contudo, barrar uma política pública de saúde
com argumentos de aumento de contrabando é injustificável, uma vez que a sua prática é crime
e, como tal, é devidamente combatida no Brasil, e não serve de argumento para justificar o
adoecimento e sofrimento da população. Neste quesito, esclarecemos que o Departamento de
Policia Federal do Brasil e a Secretaria da Receita Federal do Brasil vêm efetuando ações para
coibir este tipo de crime, com resultados significativos nos últimos anos.

101.

O tema do mercado ilegal e do contrabando enseja o devido cuidado, haja vista a

existência de relatos de que a própria indústria do tabaco, em alguns casos, estaria envolvida
em atividades relacionadas ao comercio ilícit0 5o•

102.

A indústria do tabaco alega que os altos impostos e a regulação estrita são as principais

causas do contrabando de cigarros e que reduzir os impostos e afrouxar a regulação seria a
solução. No entanto, o contrabando ocorre em todas as partes do mundo, mesmo em regiões
onde os impostos e os marcos regulatórios são escassos 51 •

50
Guevara MW, Rehnfeldt M, Soares M - Smuggllng Made Easy (29 de junho de 2009), disponível em:
http://www .publld ntegrity .org/investlgatlons/tobacco/artlcles/entrv/1439/
51 Joossens L, Raw M. 'Turnlng off the tap: the real solutlon to dgarette smuggling,' The Internatlonal Journal of Tuberculosls and Lung
Dlsease March 2003 Vol. 7(3):214-222. Western Europe has the hlghest dgarette prlces In the worid - In 1996 they were four to five times
hlgher than In Africa, the Mlddle East and Eastern Europe - yet, desplte these hlgh prlces, smuggling Is generally lower here than In other
reglons of the worid. (Joossens L, Raw M. 'How can clgarette smuggllng be reducedr 8MJ 2000; 321947-950.)
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103.
Além disso, os documentos internos das indústrias do tabaco e casos judiciais recentes

mostram que as empresas de cigarro legalizadas têm estado bastante envolvidas e empenhadas
em operações de contrabando e comércio ilícito, como já descrito anteriormente.
104.

Logo, a questão do contrabando pouco tem a ver as políticas de controle do tabaco ou

com a presença ou a ausência de aditivos nos produtos, mas sim, com o efetivo controle das
fronteiras. Deve ser mencionada também a participação do próprio setor neste tipo de crime,
cuja responsabilidade no Brasil nunca foi apurada 52 .

c) Dos danos econômicos

105.

A autora alega em sua ação que a proibição do uso de aditivos causaria graves danos à

economia.

Os principais argumentos utilizados pelos que apontam os possíveis danos

econômicos causados pela norma em decorrência do fato do tabaco ser um grande gerador de
riqueza e a restrição dos aditivos incentivaria o comércio ilegal;
106.

Em contraponto aos itens levantados na ação, devem ser cuidadosamente considerados

os seguintes fatores em face da saúde pública:
200 mil brasileiros morrem anualmente de forma prematura em decorrência das
doenças tabaco-relacionadas;
90 mil crianças começam a fumar todos os dias no mundo;
EstudoS 53 internacionais indicam que para cada dólar arrecado, dois dólares são gastos
com tratamento, perda de produtividade e outras despesas em decorrência do uso do tabaco.
Em países como a Holanda o custo por fumante chega à casa dos 70 mil dólares por ano. Tais
estimativas de custos não levam em conta os custos dos incêndios causados por cigarros ou
outros produtos derivados do tabaco. Sendo assim, qualquer política de controle do tabaco é
também uma política econômica e social que visa o desenvolvimento nacional;
Estudo da ACTBr (Aliança de Controle do Tabagismo)54 mostra que o Brasil gasta mais
de 20 bilhões de reais por conta das doenças tabaco relacionadas, o que indica quase 3 vezes
mais do que os impostos que a indústria declara pagar aos cofres públicos ou seja os prejuízos
causados pelo fumo são muito maiores que os supostos lucros gerados por esta atividade.

52 Lacsko M & lssa JS, Sem filtro. Ascensão e queda do cigarro no Brasil. 176 páginas
53 Research for lnternatlonal Tobacco Control (2003). At What Cost? The economlc Impaet of tobacco use on national health systems,

socletles and Individuais: a summary of methods and f1ndlngs. RlTC Monograph Serles No. 1. RlTC, Ottawa, Canada. Disponível em:
http://www.ldrc.caJopenebooks/073-x/
54 Aliança de Controle do Tabagismo (ACTBR) - http:www.aetbr.org.br
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Sendo assim, esta atividade econômica, além de ceifar e causar sofrimento à vida de milhares

brasileiros, causa enormes prejuízos para a economia do país;
A FA0 55 (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) indica que
mesmo com a previsão de crescimento no número de fumantes, o consumo de tabaco por
adulto seja de 1,4 kg por ano (contra 1,6 kgjano em 2000, queda de cerca de 10%). A
crescente onda mundial de políticas para o controle do tabaco seria a principal responsável por
esta diminuição da demanda. Em resumo, o negócio tabaco poderá enfrentar, no médio prazo,
uma grande crise. Sendo assim, incentivar esta cadeia produtiva pode ser considerado
temerário para a política econômica do Brasil.
O consumo de cigarros é um grave fator de empobrecimento, principalmente para as
pessoas de menor renda. Como exemplo desta situação, uma pesquisa da Fundação Getulio
Vargas 56 aponta que os brasileiros fumantes gastavam mais dinheiro com cigarros do que com a
compra de arroz e feijão. Somando-se a isso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio

(2008)57 do IBGE aponta que as mulheres gastam por mês, em média, 12% de um salário
mínimo com cigarros industrializados. Logo, estimular o consumo destes produtos é

também um fator de dano econÔmico, principalmente para os mais pobres.
Atualmente cerca de 85% da produção de tabaco em folha do Brasil é exportada, então
a alegação de que a dita "proibição" dos cigarros comerciais afetaria a vida dos fumicultores é
inverídica, pois se hoje todo o brasileiro fumante parasse de fumar, apenas 15% da safra
brasileira de fumo seria afetada.
Tal pensamento é balizado em reportagem veiculada no Jornal Economia SC, a qual
indicava que apesar de uma queda de quase 50% do consumo de cigarros pelos brasileiros, a
produção não foi afetada (na verdade tendo expressivo aumento na produção), e a explicação
para tal fato seriam as significativas exportações destes produtos 58 •

107.

Além destes fatos, seguem outros pontos para a reflexão quando se discute a economia

do tabaco

55 Food and Agriculture Organlzatlon of the Unlted Natlons (FAO). Hlgher world tobacco use expected by 2010 - growth rate slowing down
(2004). Disponível em: http://www.fao.org/engllsh/newsroom/news/2003/26919-en.html
56 Folha de São Paulo (Folha ONUNE). Brasileiro gasta mais com dgarros do que com arroz e feiJão, diz FGV. 28/05/2007. Disponível em :
http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/dlnhelro/ult91u300209.shtml
57 instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicillos (Pnad) 2008. Disponível em:
http://www.lbge.gov.br/home/estatlstlca/populacao/trabalhoerendlmento/pnad2008/default.shtm
58 Jornal Economia se - Produção de fumo se mantém apesar da diminuição dos fumantes. Publicada em 27/01/2011, disponível em:
http://www.economlasc.com.br/lndex.php7cmd=agronegoclo&1d=4551
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Apesar dos dados apresentados pelo setor produtivo do tabaco demonstrar a
rentabilidade do negócio, dados do DESER59 apontam que mais de 70% dos
fumicultores, caso tivessem opção, deixariam de plantar tabaco. Destes, cerca de 41%
largariam a fumicultura por questões relacionadas à saúde e à utilização intensiva de
agrotóxicos.
A cadeia produtiva do fumo tem sido alvo de diversos questionamentos judiciais em
decorrência de graves problemas no campo trabalhista, principalmente no que tange o
trabalho infantil e a exploração dos fumicultores. De acordo com a Procuradoria
Regional do Trabalho - 9 a Região (Ministério Público do Trabalho)60, somente no Paraná

68 mil crianças participam da cadeia produtiva do fumo e diversas ações contra as
fumageiras foram ajuizadas em decorrência de práticas exploratórias.

108.

Assim, as afirmações sobre a geração de emprego e a renda ligadas à cadeia do tabaco

devem ser consideradas de maneira cuidadosa, pois a maioria dos fumicultores, caso tivessem
opção, deixariam de plantar tabaco. Além disso, as questões sobre o trabalho infantil e a
exploração dos produtores rurais também deveriam ser mais bem discutidas e em outro foro.

109.

Os argumentos em relação aos danos econômicos que a RDC 14/2012 causará ao setor

produtivo da cadeia do tabaco também não levam em conta que mais de 85% da produção de
fumo vai para o mercado externo (ou seja, a norma não afeta a exportação e, em
conseqüência, não trará dano econômico significativo para este setor da cadeia produtiva), não
são suficientes por si só para impedir a implementação de medidas de proteção à saúde pública.

VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RISCO

110.

A autora em suas argumentações, menciona em diversos momentos a ANVISA somente

deveria agir em riscos iminentes ou excepcionais, usando o risco potencial dos medicamentos
como exemplo para indicar que todos os produtos de certa maneira carregam um potencial
tóxico.

111.

Contudo a autora esqueceu de mencionar que a aprovação de um medicamento por

parte da ANVISA baseia-se na premissa do risco X benefício, onde em alguns casos apesar dos
riscos entende-se que os benefícios suplantem os riscos. Ainda pela lógica da autora de risco
eminente a ANVISA não poderia de nenhuma regular produtos que por exemplo causem câncer

S9 Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais - DESER. A Fumlcultura e a Convenção Quadro: Desafios para a diversificação.
(2009).50 pp. Disponível em: http://www.deser.org.br/pub_read.asp?ld=146
60 Ministério PUblico do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho 9a Região (PRT9). Olpplng de notídas - 'Lavouras de fumo
empregam
68
mil
crtanças
no
Paraná·
(Bonde
News
PR
07/05/09).
Disponível
em:
http://www.prt9.mpt.gov.br/dlpplng_de_notlclas/82_070509.html(acessado em Julho 2010).
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ou qualquer outra doença crônica de manifestação de longo curso, por não se tratarem de risco
eminete.
112.

Do ponto vista científico, a autora não levou em conta em sua análise que existem

diferentes gradações de risco e que este pode inclusive ser quantificado. O entendimento da
autora esvazia não somente a ciência epidemiológica ligada às doenças tabaco-relacionadas,
mas a todo um campo científico que norteia, há anos, a tomada de decisões sobre políticas
públicas em todo mundo nas mais diversas áreas.
113.

Com intuito de exemplificar melhor o que significa do ponto de vista científico a lógica

empregada pela autora da atuação da agência reguladora apenas em riscos eminentes e
excepcionais, funcionários de hospitais poderiam ser desobrigados a utilizar Equipamentos de
proteção na operação de máquinas de Raio - X, pois o risco neste caso não é eminente e nem
excepcional.
114.

Da mesma forma o mesmo argumento poderia ser utilizado para que todo medicamento

pudesse ser comercializado, sem qualquer controle, pois seus riscos (conforme colocado pela
própria autora) são inerentes, ou seja não são excepcionais.
115.

Importante lembrar também a Lei 8080/1990 em seu artigo

60

§1 0 dispõe:

§ 1

° Entende-se por vigilância

de

eUminar, diminuir ou prevenir riscos à saÚde e de intervir nos

sanitária um conjunto de ações &il./li!Z.

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo: (grifo dado)

116.

Conforme colocado na lei 8080/1990, não existe um tipo específico de risco que deve

ser alvo da vigilância sanitária.

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO
117.

Considerando que a RDC 14/2012 dispõe em seu artigo 70 sobre a possibilidade de

solicitação da inclusão de qualquer aditivo, desde que comprovado ser primordial para a
confecção de seu produto, a opção extremada pela judicialização do tema transparece que tanto
o autor da ação quanto as empresas sindicalizadas são incapazes de provar que os aditivos
restritos pela RDC 14\2012 são parte fundamental na confecção de seus produtos e que não são
utilizados para "alterar" a palatabilidade de seus produtos e assim atrair novos consumidores,
principalmente as crianças e os adolescentes, conforme exposto neste Parecer. Claro está que a
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autora da

ação

busca,

sim,

pela via judicial, alcançar a autorização para continuar

confeccionando produtos que sejam atrativos para crianças e adolescentes.
118.

Pondere-se ainda que qualquer empresa que, por ventura, quisera se dedicar à

elaboração de marcas novas durante o ano de 2010 e 2011, estas já detinham conhecimento da
proposta de norma da Anvisa quanto à proibição do uso de determinados aditivos nos cigarros e
demais produtos fumígenos comercializados no país, conforme texto publicado na CP 112. Em
tempo, ressalte-se que, s.m.j., não é objeto das normas sanitárias da Anvisa viabilizar reserva
de mercado para as empresas, mas sim promover e proteger a saúde da população e intervir
nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos sujeitos à vigilância sanitária para a
melhoria da qualidade de vida da população brasileira.
119.

A autora da ação afirma que as ações de prevenção e promoção da saúde, capitaneadas

pela ANVISA, no controle do tabaco causarão graves danos a economia e a cadeia produtiva do
tabaco. O que se deve dizer sobre os danos graves e irreparáveis causados por este setor
produtivo, cujos produtos além não trazerem benefício algum ao bem estar da população,
causam profunda dependência física e psíquica, a morte e o sofrimento de milhares de pessoas,
incluindo aquelas que não fazem o uso do produto?
120.

Transparente nos autos que as vidas ceifadas pelas doenças tabaco relacionadas são

menos importantes que os lucros das empresas. Alega ainda que o tabagismo é uma escolha do
indivíduo. Alega que sobrepor a saúde da população aos interesses econômicos e lucrativos das
empresas é "inaceitável".
121.

Como órgão de saúde pública, a Anvisa deve considerar inaceitável que a vida e o bem

estar da população sejam desprezados em detrimento dos lucros, deve considerar inaceitável
também a utilização de argumentos falaciosos como a liberdade de escolha (lembrando que a
maioria dos fumantes começa a fumar antes dos 18 anos e que a nicotina vicia) para se referir
as reais razões por que as pessoas fumam. Deve considerar inaceitável um produto que não
possui benefício algum para quem o consome, e que além de deixar um rastro de doenças
terríveis e incapacitantes, proporciona um profundo sofrimento, de mães, filhos, esposas,
parentes e amigos, em decorrência da ausência de seus entes queridos.
122.

Os produtos fabricados pelas empresas deste setor, neste ato representadas pela CNI,

matam milhares de brasileiros todos os anos, contudo, a única preocupação demonstrada são
com dados econômicos e com a possibilidade de continuar adicionando aditivos para melhorar a
palatabilidade da fumaça dos produtos derivados do tabaco.
123.

1

O tabaco é um produto que causa dependência e morte. Não há que se sobrepor a

liberdade de expressão comercial à garantia da saúde e da qualidade de vida da população,

t
I
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conforme assegura a Constituição Federal nos seus artigos 50 inciso XXXII, 60, 196 e 220
dentre outras legislações pertinentes.

124.

Tratando-se de produtos derivados do tabaco, a utilização madça de estratégias

mercadológicas com o intuito de estimular a venda de cigarros deve ser ponderada e avalIada
de maneira bastante criteriosa, visto que estes nao podem ser ClmSiderados como simples bens
de consumo uma vez que constituem risco Inerente à saúde publica.
125.

Resta ainda que o Poder Público encontra respaldo para dirimir o grande dilema ético do

controle do tabaco e seus derivados: a Invocação do livre aroltrio, da escolha consciente e da
aceitação das consequénclas de suas escolhaS versus a presença do Estado no seu papel de
assegurar o disposto na
126.

carta Magna: o dIreito à saúde.

Multo embora o produto seja legal,

é letal e a Politica Nacional de Controle do Tabaco,

por melo da regulac;lo do produto, vl.sa Primordialmente a reduç40 do consumo desses produtos
e, consequentemente, a reduc;lo das doenças tabaco-relaclonadas.
127.

sendo assim, submetemos este Parecer a esta douta

Procuradorl~

a flm de promover 11

defesa da ANVISA em juIzo, face às alegações objeto da ação retromenclonada.

E a nota técnica
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