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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal

o ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, tendo em vista o disposto
no artigo 103, § 3°, da Constituição da República, bem como na Lei nO
9.868/99, vem, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 4874,
expor e requerer o que se segue.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela
Confederação Nacional da Indústria - CNI, tendo por objeto o artigo 7°,
incisos IH e XV, parte final, da Lei nO 9.78211999, bem como a integralidade
da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nO 14/2012, que
dispõe sobre a restrição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados
do tabaco.

o processo foi

distribuído à Ministra Relatora Rosa Weber, que

adotou o rito previsto no artigo 12 da Lei nO 9.868/99 e solicitou informações
ao Congresso Nacional e à Presidência da República. Após, sobrevieram ao
feito a manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador
Geral da República.

Em 17 de setembro de 2013, mediante decisão monocrática
proferida pela Ministra Relatora, foi deferida medida liminar na ação direta
em referência para suspender a eficácia dos artigos 6°, 7° e 9° da Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) n° 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, até a sua apreciação pelo Plenário dessa Corte Suprema.

Naquela ocasião, a Ministra Relatora destacou que o feito,
submetido ao rito previsto no artigo 12 da Lei nO 9.868/1999, "já se encontra

em condições de ser apresentado ao Colegiado".

Sem quebra de reverência, é necessário destacar que a regra
constante do artigo 10 da mencionada Lei nO 9.868/1999 contempla, em
caráter excepcional, a possibilidade de concessão de medida cautelar, por
decisão monocrática, apenas em período de recesso, sendo fixado pelo
referido

dispositivo

que

o provimento

cautelar em

ação

direta de

inconstitucionalidade deverá constituir objeto de deliberação da maioria
absoluta dos membros da Corte Suprema.
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Tendo em vista a relevância da matéria e o seu especial
significado para a ordem social e a segurança jurídica, o citado diploma
normativo, que prevê o processo e julgamento da ação

direta de

inconstitucionalidade perante esse Supremo Tribunal Federal, admite a
possibilidade de o Relator, após a manifestação do Advogado-Geral da União
e do Procurador-Geral da República, submeter o processo diretamente ao
Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

Note-se que a matéria ventilada nesse feito possui significativo
impacto nas atribuições da ANVISA previstas em lei federal, as quais abarcam
o poder de regulamentar, controlar e fiscalizar a produção, distribuição e
comercialização de produtos e serviços relacionados à saúde. Em fiel
cumprimento dessas competências institucionais, a ANVISA editou a
Resolução nO 14112, a qual impõe restrições ao uso de substâncias que
potencializam os danos causados por produtos fumígenos derivados do tabaco.

Registre-se, ademais, que as normas suspensas pelo provimento
cautelar interferem diretamente no desempenho de políticas públicas norteadas
pela premissa constitucional de proteção à saúde e voltadas, em especial, ao
combate ao tabagismo e ao controle de produto comprovadamente nocivo à
saúde da população.

Diante dessas considerações, somadas à afirmativa da Ministra
Relatora de que o presente feito encontra-se em condições de ser apresentado
ao Colegiado, bem como ao fato de que o provimento cautelar foi deferido em
hipótese que não se amolda à legislação de regência, o Advogado-Geral da
ADI n° 4874, Rei. Min. Rosa Weber
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União requer a inclusão do presente feito em pauta para a sua imediata
apreciação pelo Plenário dessa Corte Suprema.

Nesses termos, pede deferimento.

Secretária-Ge~~Contencioso

GRACE MARIA FE(J, 'NnES MENDONÇA

f ( LETÍCIA D~ C

MPO ~S· ESI SANTOS
Diretora do Departamento de Controle Concentrado de Constitucionalidade
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