EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MINISTRA ROSA WEBER
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Processo nº: Ação Direta de Inconstitucionalidade 4874 (9984745-20.2012.1.00.0000)
Autor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI
Intimados: PRESIDENTE DA REPÚBLICA e CONGRESSO NACIONAL

Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT
Promoção da Saúde (antiga Aliança de Controle do Tabagismo) e AMATA (Associação Mundial
Antitabagismo e Antialcoolismo), já qualificadas nos autos em epígrafe, vêm, pelos advogados que
abaixo subscrevem, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento no art. 1.022 e
seguintes do Código de Processo Civil, em face da contradição e omissão contidas no acórdão de
fls., com base nas razões a seguir expostas.

I – SÍNTESE DA DEMANDA E DO ACÓRDÃO
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4874/DF formulando os seguintes pedidos:
“Diante de todo o exposto, a CNI pede, uma vez solicitadas as informações
das autoridades responsáveis pela edição dos dispositivos legais
impugnados, e ouvidos o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral
da República, seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução
do texto, da parte final do inciso XV do art. 7º da Lei Federal nº 9.782/99
(“ou de risco iminente à saúde”), ou do inciso III do mesmo artigo (na
hipótese de se entender que tal foi a competência normativa fonte da
resolução), para que essa Egrégia Corte, mediante interpretação conforme
a Constituição, fixe interpretação no sentido de que a ANVISA só pode
banir produto ou insumo no exercício de suas competências estritamente
executivas de polícia, de natureza cautelar e excepcional, o que implica
dizer deva o ato da Agência: (i) ser direcionado a sujeitos e situações
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determinadas, (ii) em situações concretas, (iii) mediante prévia justificação
técnica que comprove (iv) um risco à saúde que seja extraordinário,
excepcional e urgente.
Como consequência direta e inexorável da interpretação conferida ao art.
7º, XV (ou inciso III) da Lei nº 9.782/99, impõe-se a declaração da
inconstitucionalidade, por arrastamento, da RDC nº 14, de 15 de março de
2012, que proibiu o uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do
tabaco, especialmente dos seus arts. 3º, 6º, 7º e 9º.
Sucessivamente, pede-se a declaração da inconstitucionalidade da RDC nº
14/2012 por violação direta à Constituição da República, na hipótese de
esse Egrégio Supremo Tribunal Federal considerar que o referido ato
normativo reveste-se de características de ato normativo primário, que
busca extrair, sem sucesso, fundamento jurídico diretamente do texto
constitucional”.
A sessão de julgamento ocorreu em 01/02/2018. O Eminente Ministro Roberto
Barroso declarou-se suspeito. O pedido principal, por maioria (nove votos favoráveis), foi julgado
IMPROCEDENTE,

de modo que a constitucionalidade do Poder Normativo da ANVISA, insculpido no

artigo 7º, incisos III e XV, da Lei 9.782/99, reveste-se de eficácia erga omnes e efeito vinculante.
O pedido sucessivo – consistente da declaração de inconstitucionalidade da
própria RDC ANVISA nº 14/2012 – foi julgado improcedente. O STF considerou que esta parte do
dispositivo era despida de efeito vinculante erga omines, porquanto não se teria atingido o
quórum exigido pelo artigo 97 da Constituição (maioria absoluta dos membros do Tribunal) para a
declaração de inconstitucionalidade das normas, tendo ocorrido empate, em cinco a cinco, entre
os integrantes da Corte.
À luz deste breve apanhado, cabe reconhecer que o julgamento relativo ao
pedido principal se revela irrepreensível. Não se pode dizer o mesmo em relação à parte que
julgou o pedido sucessivo. São verificadas contradição e omissão sobre essa segunda parcela
decisória, na medida em que:
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(i) os dispositivos constitucionais e legais que regem o controle abstrato de
constitucionalidade no Brasil conduzem à vinculação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em controle concentrado, independentemente do quórum de julgamento; e
(ii) à luz da causa de pedir aberta, que guia o controle concentrado de
constitucionalidade, a RDC n. 14/2012 merece ser declarada constitucional, igualmente, por ter
fundamento de validade em Tratado Internacional de Direitos Humanos devidamente
internalizado pela República Federativa do Brasil, de modo que resulta impositiva a incidência dos
artigos 5º, §2º, e 227 da Constituição Federal.

II – DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
II.1 – CONTRADIÇÃO TÍPICA. EMPATE NO JULGAMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. PROCLAMAÇÃO
DE SOLUÇÃO CONTRÁRIA À PRETENDIDA OU À PROPOSTA. ARTIGO 146, CAPUT, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Julgado improcedente o pedido principal, o STF conheceu do pedido sucessivo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Nesse particular, instaurado o debate acerca da conformidade constitucional da
RDC n. 14/2012, houve empate entre os Ministros votantes – todos os integrantes da Corte, com
exceção do Eminente Ministro Roberto Barroso, que declarou seu impedimento. Em consequência
do empate, o Plenário julgou improcedentes os pedidos. Reputou-se que o julgamento ficaria
destituído de eficácia vinculante e efeito erga omnes, por não se ter atingido o quórum exigido
pelo artigo 97 da Constituição.

Há, entretanto, contradição nesta parte dispositiva, uma vez que o Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal confere solução para a hipótese de empate nos julgamentos
da Suprema Corte em casos de impedimento de Ministros, não sendo a retirada do efeito
vinculante um desfecho admissível.
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O artigo 97 da Constituição, evocado no acórdão embargado, prescreve que:
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (grifo
nosso).
A maioria absoluta do Tribunal ou do respectivo órgão especial é compulsória
para a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, e não para a DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE das normas, que, inclusive, se presume. É preciso ter presente que são
os dispositivos constitucionais que se espraiam sobre a legislação infraconstitucional e não, o
contrário.

Demais disso, o § 2º do artigo 102 da Constituição estabelece que:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
(...);
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal.

Ou seja, nos julgamentos de ADI’s e ADC’s, as decisões definitivas de mérito
frutificarão, per se, eficácia contra todos e efeito vinculante geral. O quórum de maioria absoluta,
repita-se, apenas é necessário para a pronúncia de inconstitucionalidade, e, não, de
constitucionalidade.

O controle de constitucionalidade das normas, no Brasil, é também
regulamentado pela Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal. No que interessa, disciplina o artigo 23 da referida Lei:
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Art. 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou
noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer se
trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de
constitucionalidade.
Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes
Ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso
a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se
atinja o número necessário para prolação da decisão num ou noutro
sentido.

Vê-se que, à primeira vista, o caput do artigo 23 exige mais do que a Constituição
para a declaração de constitucionalidade das normas. Como dito, o artigo 97 da Constituição
Federal impõe a maioria absoluta dos membros do Tribunal apenas para a declaração de
inconstitucionalidade de Leis ou atos normativos.

De toda forma, o parágrafo único do dispositivo não se contenta com a
possibilidade de não atingimento da maioria absoluta. Prescreve que, caso não completada a
maioria necessária, estando ausentes Ministros em número que influencie no julgamento, este
será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos julgadores ausentes, até que se atinja
o número necessário para prolação da decisão em um ou outro sentido. Em outras palavras, a Lei
não admitiu um cenário de empate no julgamento.

Está claro que a Lei menciona a hipótese de ausência de Ministros e, não, de
impedimento de julgadores, a exemplo do caso vertente. Mas daí não resulta que o empate (non
liquet, em última análise) seja uma conjectura permissível.
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O empate decorrente de impedimento de Ministro do Supremo Tribunal Federal
é solucionado pelo Regimento Interno desta Casa. Realmente, prevê o artigo 146 c/c artigo 13, IX,
“a”:
Art. 146. Havendo, por ausência ou falta de um Ministro, nos termos do
art. 13, IX, empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria
absoluta, considerar-se-á julgada a questão proclamando-se a solução
contrária à pretendida ou à proposta. (grifei)
Parágrafo único. No julgamento de habeas corpus e de recursos de habeas
corpus proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao
paciente.
Art. 13. São atribuições do Presidente:
(...);
IX – proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o
Regimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na
votação decorra de ausência de Ministro em virtude de:
a) impedimento ou suspeição...

Isso é, ocorrendo empate, em julgamento de matéria cuja solução dependa de
maioria absoluta, considera-se julgada a questão declarando-se o resultado contrário ao
pretendido ou proposto. O Regimento Interno, portanto, equaciona o problema gerado pela falta
de maioria absoluta.

No caso, em se tratando de julgamento de pedido sucessivo formulado em Ação
Direta de Inconstitucionalidade, reputa-se proclamado o julgamento de Improcedência do Pedido,
daí emergindo a consequente e automática confirmação da constitucionalidade da norma (no
caso, a RDC n. 14/2012), a qual já era presumida (antes do ajuizamento), repisando-se como
declarada.

Este ponto precisa ser sublinhado: O Ministro Presidente não tem voto de
qualidade porque se trata de tema que demanda maioria absoluta dos integrantes da Corte (Ação
Direta de Inconstitucionalidade). O empate em virtude do impedimento não é solucionado pelo
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voto de qualidade do Presidente, mas pela previsão regimental que determina o julgamento
contrário à pretensão de inconstitucionalidade vindicada.

A regra regimental concede forma ao artigo 97 da Carta Política, que estabelece
a necessidade de maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade de Lei ou atos
normativos.

E nem se diga que, por esta exegese, o julgamento de Ação Declaratória de
Constitucionalidade,

se empatada pelos mesmos motivos, geraria

a

declaração

de

inconstitucionalidade da lei ou ato impugnado. Em absoluto. Impedem esta compreensão o
aludido artigo 97 da Constituição, que institui a necessidade de maioria absoluta para a declaração
de inconstitucionalidade das normas, e, sobretudo, o princípio de presunção de
constitucionalidade das leis e atos do Poder Público. Sobre este último leciona, com percuciência,
Luís Roberto Barroso:
“A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma
presunção iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração em sentido
contrário do órgão jurisdicional competente (...). Em sua dimensão prática,
o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo
intérprete e aplicador do direito:
(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a
possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o
órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;
(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a
compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que
carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela
interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor”
(Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1998, p.
164-165)
Assim, a moldura jurídica composta pelos artigos 97 e 102, §2º, da CR, c/c artigo
23, da Lei n. 9.868/99, e 146, do Regimento Interno do E. STF conduz à seguinte conclusão: o
empate no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, derivado de impedimento de
Ministro, resolve-se com a declaração de constitucionalidade do ato impugnado. A Constituição
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não reconhece outra alternativa que não a produção desses efeitos (eficácia erga omnes e efeito
vinculante), ínsitos ao Controle Abstrato de Constitucionalidade).

Sob esta perspectiva hermenêutica, as Amici Curiae pedem o acolhimento dos
declaratórios, para o fim provendo-os, determine-se dar efeito vinculante e eficácia erga omnes ao
julgamento de improcedência do pedido sucessivo, de modo a vincular os provimentos
jurisdicionais de instâncias inferiores que lhe sejam contrários. Nesse sentido, confira-se: RE
631.102 ED/PA, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 14.12.2011.

II.2 – OMISSÃO. CAUSA DE PEDIR ABERTA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGOS 5º, §2º, E 227, §2º, DA CR/88. ARTIGO 9º DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE
DO TABACO. COP4. SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO
INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
É cediço que, nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, o STF não
está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor, podendo decidir com fundamento
em artigos da Constituição não indicados na petição inicial. Trata-se da causa de pedir aberta,
própria do controle concentrado de constitucionalidade. Nas palavras do Eminente Ministro Dias
Toffoli:
“A causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, o que significa
dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada
em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da
edição do dispositivo legal”.
(STF, ADI 5180 AgR, TP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13-06-2018)

A decisão embargada proclamou, em sua parte dispositiva, a higidez da técnica
estatal da deslegalização e consagrou o poder-técnico normativo da ANVISA. Em sua segunda
parte, o pedido atinente à (in) constitucionalidade das regras da própria RDC n. 14/2012, contudo,
não foi apreciado à luz de toda a ordenação constitucional. Neste quadro, os presentes Embargos
de Declaração apresentam-se como instrumento correto e relevante para trazer à luz toda a
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realidade por trás da norma. Essa realidade precisa, por força da causa de pedir aberta, ser
aclarada no presente julgamento.
Com efeito, a Confederação Nacional da Indústria submeteu ao Supremo
Tribunal Federal tese de que a Resolução n. 14/2012 ressentir-se-ia de amparo normativo, de
maneira que deveria ser excluída do ordenamento jurídico. Ao seu talante, a norma violaria o
disposto nos artigos 2º, 5º, II, e 37 da CR/88.
Esta ilação não corresponde à realidade. Isto é, a despeito das afirmações da
autora e do voto divergente do Eminente Ministro Alexandre de Moraes, a ANVISA apoiou-se em
mecanismos regulatórios para, tão somente, cumprir (supra) Lei Federal, vigente e cogente, não
havendo que se cogitar em inovação indevida do ordenamento jurídico. Segue-se daí que a
Resolução n. 14/2012 mostra-se muito mais Executiva do que Regulatória, porquanto se
restringira a dar efetividade às normas internacionais devidamente internalizadas pelo Brasil.
Cumpre enfatizar que Resolução n. 14/2012, ademais de encontrar suporte nos
incisos III e XV do artigo 7º da Lei 9.782/99, também encontra alicerce de validade na Convenção
Quadro Para o Controle do Tabaco (CQCT), primeiro tratado internacional de direitos humanos
da Organização Mundial da Saúde – OMS.
Estabelece o §2º do artigo 5º da Constituição de 1988:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...);
2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte”. (grifo nosso)
O voto divergente intuiu (página 09 do voto do Eminente Ministro Alexandre de
Moraes) que a Convenção Quadro Para o Controle do Tabaco (CQCT) não proíbe a inserção de
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aditivos de sabor nos produtos fumígenos, pelo que era de se deduzir que a ANVISA inovara o
ordenamento jurídico. Sucede-se que esta conclusão não se afigura exata.
A CQCT consiste em um Tratado baseado em evidências técnico-científicas e
que, em razão disso, não esgota a matéria. Remete as outras questões técnicas e científicas, às
quais por ele (pelo tratado) os Estados Parte se obrigam a incorporar, às Conferências das Partes
(COP’s), a serem realizadas periodicamente.
É mister informar que o Governo brasileiro ratificou a Convenção-Quadro sobre
Controle do Uso do Tabaco (CQCT) em 3 de novembro de 2005. A Convenção entrou em vigor
internacional em 27 de fevereiro de 2005 e, para o Brasil, em 1º de fevereiro de 2006. No âmbito
nacional, foram editados o Decreto Legislativo nº 1.012, de 27 de outubro de 2005, e o Decreto nº
5.658, de 2 de janeiro de 2006, que promulgou a Convenção. O aludido Tratado havia sido
adotado pelos países membros da OMS em 21 de maio de 2003, tendo sido assinado pelo Brasil
em 16 de junho de 2003.
Assim, o Brasil ratificou, por meio do Decreto n. 5.658/2006, tratado
internacional sobre o direito fundamental à saúde (status supralegal1), qual seja, a CQCT. Trata-se,
insista-se, do primeiro Tratado Internacional sobre Direitos Humanos da Organização Mundial de
Saúde (OMS). A norma internacional é baseada em evidências técnicas e científicas.
Essas evidências são consensos científicos internacionais, confirmadas por
pesquisas nacionais, as quais indicam que cerca de 90% (noventa por cento) dos fumantes se
iniciam no vício do cigarro até os 18 (dezoito) anos, dados esses já trazidos pelos Amici Curiae ora
embargantes para esse julgamento. Os mesmos estudos e dados técnicos que essa Corte tomou

1

“O Supremo Tribunal Federal, em 03 de dezembro de 2008, pronunciou-se sobre a eficácia e integração dos Tratados
Internacionais de Direitos Humanos no ordenamento jurídico pátrio, ao julgar o RE nº 466.343/SP e o HC nº
87.585/TO, em conjunto com o RE nº 349.703 e com os HCs nº 87.585 e nº 92.566, reconhecendo o status normativo
supralegal dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos subscritos pelo Brasil, (...), o que torna inaplicável a
legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão”. (ACR
00085387120114036108, TRF3, 13ª T., Rel. Des. Federal José Lunardelli, DJE 23/11/2015).
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conhecimento dizem respeito à constatação inequívoca de que os aditivos vedados pela
Resolução tornam o sabor do cigarro palatável para o gosto infanto-juvenil.
Nessa linha, o preâmbulo do Tratado é expresso quanto à preocupação com os
compostos dos produtos derivados do tabaco, o receio da disseminação entre crianças e
adolescentes e a consideração do tabagismo enquanto patologia:
Determinadas a dar prioridade ao seu direito de proteção à saúde
pública;
Reconhecendo que a propagação da epidemia do tabagismo é um
problema global com sérias conseqüências para a saúde pública, que
demanda a mais ampla cooperação internacional possível e a participação
de todos os países em uma resposta internacional eficaz, apropriada e
integral;
Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo
tabaco são elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter
a dependência, que muitos de seus compostos e a fumaça que produzem
são farmacologicamente ativos, tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e
que a dependência ao tabaco é classificada separadamente como uma
enfermidade pelas principais classificações internacionais de doenças;
Profundamente preocupadas com o elevado aumento do número de
fumantes e outras formas de consumo de tabaco entre crianças e
adolescentes em todo o mundo, particularmente com o fato de que se
começa a fumar em idades cada vez menores
Somam-se ao tocante preâmbulo os arts. 9º e 10 da CQCT, que são categóricos
em determinar aos países que regulem o conteúdo dos produtos de tabaco:
“Artigo 9
Regulamentação do conteúdo dos produtos de tabaco
A Conferência das Partes, mediante consulta aos organismos internacionais
competentes, proporá diretrizes para a análise e a mensuração dos
conteúdos e emissões dos produtos de tabaco, bem como para a
regulamentação desses conteúdos e emissões. Cada Parte adotará e
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aplicará medidas legislativas, executivas e administrativas, ou outras
medidas eficazes aprovadas pelas autoridades nacionais competentes, para
a efetiva realização daquelas análises, mensuração e regulamentação”.
“Artigo 10
Regulamentação da divulgação das informações sobre os produtos de
tabaco
Cada Parte adotará e aplicará, em conformidade com sua legislação
nacional, medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras
medidas eficazes para exigir que os fabricantes e importadores de produtos
de tabaco revelem às autoridades governamentais a informação relativa ao
conteúdo e às emissões dos produtos de tabaco. Cada Parte adotará e
implementará medidas efetivas para a divulgação ao público da
informação sobre os componentes tóxicos dos produtos de tabaco e sobre
as emissões que possam produzir”.
Em regulamentação a esses dispositivos da Convenção, foram aprovadas, por
unanimidade, pelos 172 países parte (representam quase a totalidade dos países membros das
Nações Unidas) as Diretrizes Parciais para a Implementação dos arts. 9º e 10 da CQCT 2. Estas
reconhecem a necessidade de proibição dos ingredientes que possam representar qualquer tipo
de incentivo ao consumo:
3.1.2.2 Os produtos
do tabaco
(I) Os ingredientes
utilizados
para
aumentar
a
palatabilidade
O caráter áspero e
irritante da fumaça
do tabaco constitui
uma
barreira
significativa
à
experimentação e

(II) Os ingredientes
que
têm
propriedades
de
coloração
Os corantes são
adicionados
aos
vários componentes
dos produtos do
tabaco para tornar
o
produto
resultante
mais

(III) 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

(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

2

Traduzido para o português pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão do
Ministério da Saúde responsável pela Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção
Quadro
para
o
Controle
do
Tabaco
(Conicq).
Disponível
no
site:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/home/biblioteca
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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

atraente. Cigarros
com cores atrativas
(exemplo: cor-derosa, 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.
No entanto, as
Partes
devem
considerar permitir
o uso de corantes
de
impostos
relacionados com
marcas ou para
advertências
de
saúde e mensagens.

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.

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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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.
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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.
Nesse mesmo sentido, o documento em questão ressalta que os produtos
derivados do tabaco são estudados, elaborados e fabricados de forma a serem mais atrativos para
encorajar o seu uso:
“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 flavorizantes, 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’’.
As medidas para efetivação do artigo 9º foram planejadas na 4ª Conferência das
Partes (COP 4) – ocorrida em Punta Del Este, Uruguai, entre 15 e 20 de novembro de 2010. Na
ocasião, responsabilizou-se pelo Brasil o Dr. Leandro Luiz Viegas, então Chefe da Divisão de Temas
Multilaterais da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde.
As Conferências das Partes têm natureza Diretiva e Orientativa para os
signatários, de forma a conferir melhor atingimento/cumprimento das obrigações previstas na
norma internacional.
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Vale dizer, o Congresso Nacional concordou com os termos do Tratado
Internacional e obrigou o Brasil a satisfazer as medidas nele idealizadas. Em seguida, na COP4, o
Brasil, por meio de representante legal que assinou o documento, garantiu que tomaria as
providências executivas suficientes e necessárias para restringir os aditivos que aumentam a
atração e facilitam a iniciação ao tabagismo, principalmente pelas crianças e adolescentes.
Impõe-se destacar: o Brasil obrigou-se (artigo 9º), pelo tratado internacional em
referência, a comparecer às Conferências das Partes e incorporar as conclusões nelas obtidas. O
Tratado não foi denunciado e não houve reservas relativamente ao artigo 9º, tampouco no que
concerne a qualquer outro dispositivo.
No ordenamento brasileiro, a competência para as medidas de implementação
do Tratado para Controle do Tabaco (já avalizado pelo Congresso Nacional e pela Presidência da
República) incumbe ao Ministério da Saúde e à ANVISA, ex vi dos artigos 2º e 8º, X, da Lei
9.782/99. Vale dizer, é lícito ao Poder Executivo envidar as medidas necessárias para o
cumprimento do tratado e suas diretivas, sendo prescindível nova intervenção legislativa.
Conclusão diversa imporia a necessidade de uma Lei para cada nova Conferência das Partes, o
que, a toda evidência, frustraria a essência do Tratado Internacional; demais disto, a tomada de
medidas sanitárias cientificamente exigíveis não pode estar subordinada a decisões políticas,
sob pena de vitupério dos direitos à saúde e à vida, de significâncias constitucionais.
Este é o aspecto sensível: a quem incumbe internalizar medidas sanitárias
internacionalmente reconhecidas?! Ao Poder Legislativo, aquilatando a questão sob um prisma
político? Ou ao órgão executivo, incumbido pelas Leis da República de empreender diligências
técnicas e científicas para salvaguardar a saúde pública?
O Supremo deu resposta a essas últimas questões no julgamento da Medida
Cautelar a ADI 5.501/DF. Nesta, restou sedimentada a Teoria das Capacidades Institucionais,
asseverando-se que há temas que estão sob Reserva da Administração/Regulação. O artigo 2º da
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Constituição de 1988 joga luzes sobre a instituição com a maior capacidade para realizar os
direitos fundamentais. Na oportunidade, discorreu o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso:
“A separação dos Poderes tem como conteúdo nuclear a ideia de que as
funções estatais devem ser divididas e atribuídas a órgãos diversos e devem
existir mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a proteger os
indivíduos contra o abuso potencial de um poder absoluto. Dessa ideia
central decorrem dois corolários. De um lado, a especialização funcional,
que se refere à necessidade de distribuir as funções estatais a órgãos
diversos, para que tenham as condições de exercê-las com maior
especialização e eficiência. De outro, a independência orgânica, que
pressupõe a existência de um domínio de atuação privativa para cada
Poder, apenas se admitindo a interferência de um Poder nas atribuições
típicas de outro quando a própria Constituição tenha autorizado.
(...). A separação de Poderes, princípio fundamental do Estado e cláusula
pétrea no sistema constitucional brasileiro, atribui ao Executivo um domínio
de funções tipicamente administrativas, que devem ser desempenhadas
com exclusividade, sem margem para interferências legislativas ou
judiciais. Tais funções correspondem à chamada reserva de administração.
(...).
As razões que impõem essa deferência são simples. A Anvisa recebeu da
ordem jurídica a atribuição de realizar o controle sanitário dos
medicamentos, porque detém as melhores condições institucionais para
tomar tais decisões. Tais capacidades referem-se aos maiores níveis de
informação, de expertise, de conhecimento técnico e aptidão operacional
em relação ao procedimento de registro sanitário, marcado por grande
complexidade. Por isso, também à luz da análise comparativa das
capacidades institucionais dos diferentes Poderes, não seria legítimo
transferir do Poder Executivo para o Legislativo a decisão sobre a
autorização de uso de substância que não passou pelo crivo da autarquia
responsável”.
conforme a Nota Técnica do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes
da Silva (INCA), órgão do Ministério da Saúde responsável pela Secretaria Executiva da Comissão
Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (Conicq):

17

O TobReg - WHO Study Group on Tobacco Product Regulation (Grupo de
Estudo da OMS sobre regulação dos produtos de tabaco) reúne um grupo
de especialistas com o objetivo de orientar a OMS em bases científicas
sobre a regulação dos produtos de tabaco. Em 2008, esse grupo de estudo
elaborou um relatório sobre o tema Aditivos, identificando sete
componentes da fumaça do tabaco como os agentes tóxicos mais nocivos.
Lideram essa lista o acetaldeído (resultante da queima do açúcar e licores)
e a acroleína (resultante da pirólise do glicerol usado como umectante). A
acroleína produz irritação do trato respiratório, paralisa os cílios do trato
respiratório e diminui a capacidade respiratória. A sua inalação também
pode causar uma reação asmática em indivíduos sensíveis e pode provocar,
inclusive, edema pulmonar e morte.3
Em suma, a ANVISA, respaldada pelo Ministério da Saúde, limitou-se a cumprir a
Lei. Esta Lei, por sua vez, consiste em Tratado Internacional de Direitos Humanos, de modo que,
na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encerra hierarquia supralegal.
Não se pode perder de vista, ademais, que a Carta Magna positivou a Teoria da
Proteção Integral da Criança e Adolescente, mais precisamente no caput do artigo 227, in verbis:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Nesta senda, não se há falar em paternalismo estatal indevido, notadamente
porque o público alvo da política pública nacional (e internacional) é o grupo vulnerável de
crianças e adolescentes, sendo certo que estes não têm o discernimento para decidir, ao passo
que sua vontade não é livre e informada. Sobre o tema escreveu, com propriedade, Virgílio Afonso
da Silva (Anvisa e o Controle do Tabaco, FGV):
“No caso do cigarro, há um complicador que não existe nos exemplos por
eles usados. Quando uma criança ou um adolescente começa a fumar, ele
3

Aditivos em cigarros:Notas Técnicas para Controle do Tabagismo. Rio de janeiro: Inca, 2011, p. 25. Disponível
em:http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/regulacao_dos_produt
os
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ainda não tem plena capacidade de decisão — fator imprescindível em
qualquer argumento baseado na ideia de autonomia individual, como é o
argumento de Canotilho e Machado. Com isso, a decisão supostamente
livre e informada, que só é possível na idade adulta, fica comprometida
com a entrada no mundo do cigarro antes da hora. Na medida em que o
uso de aditivos de sabor nos cigarros tem como um dos objetivos
declarados — pelos próprios fabricantes — atrair as pessoas mais jovens,
fica clara a razão por que se restringir o uso desses aditivos nos cigarros,
mesmo que parte deles seja consumido por adultos”.
Exegese diversa vai de encontro aos preceitos constitucionais de Proteção
Integral da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de desprezar a vertente da Especificação dos
Direitos Humanos, surgida a partir da Segunda Guerra Mundial. Deveras, sobre a chamada
Especificação dos Direitos Humanos, leciona Flávia Piovesan (Ações Afirmativas no Brasil: Desafios
e Perspectivas, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo):
Torna-se, contudo, insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e
abstrata. Faz-se necessária a especificaçåo do sujeito de direito, que
passa a ser visto em suas peculiaridades e particularidades. Nessa ótica,
determinados sujeitos de direitos, ou determinadas violações de direitos,
exigem uma resposta específica e diferenciada. Isto é, na esfera
internacional, se uma primeira vertente de instrumentos internacionais
nasce com a vocação de proporcionar uma proteção geral, genérica e
abstrata, refletindo o próprio temor da diferença (que na era Hitler foi
justificativa para o extermínio e a destruição), percebe-se, posteriormente,
a necessidade de conferir a determinados grupos uma proteção especial e
particularizada, em face de sua própria vulnerabilidade. Isso significa que
a diferença não mais seria utilizada para a aniquilação de direitos, mas, ao
revés, para a promoção de direitos.
Cabe recordar que o tabagismo consiste em uma toxicomania caracterizada e
psicológica do consumo de nicotina. Está incluído no grupo dos transtornos mentais e de
comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa, de acordo com a Décima Revisão de
Classificação Internacional de Doenças (CID-10).
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Vale dizer, o tabagismo é doença, não se podendo falar em autodeterminação
absoluta sequer para adultos capazes. Muito menos se há cogitar em paternalismo quando o
público destinatário da política compõe-se de crianças e adolescentes.
Neste ambiente de (i) supralegalidade dos tratados internacionais internalizados
pelo Brasil; (ii) e de proteção integral da criança e do adolescente, em consagração à tendência de
especificação dos Direitos Humanos; as Amici Curiae pedem a extensão da causa de pedir
veiculada na petição inicial, para que a RDC 14/2012 seja contrastada também com os artigos 5º,
§2º, e 227 da Constituição da República.

III – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS PRESENTES EMBARGOS:
Estabelece o §1º do artigo 1.026 do Novo Código de Processo Civil que:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa
pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver
risco de dano grave ou de difícil reparação.
Vale dizer, o novo Estatuto Processual Civil admite que, excepcionalmente, seja
atribuído efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, caso demonstrada a relevância na
fundação e houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
In casu, a solução do empate pelo artigo 146 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal e a justaposição à espécie dos artigos 5º, §2º, e 227 da Constituição da República
à RDC 14/2012 materializam a relevância na fundamentação.
Os aditivos, hoje, estão liberados no Brasil, a despeito da norma de saúde ter
sido declarada com plena eficácia e constitucionalidade pelo STF no julgamento da presente
ADI. Diuturnamente, desde o julgamento, uma soma incalculável de crianças e jovens está
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experimentando o cigarro saborizado/aromatizado em razão dos aditivos que a ANVISA já
vedou, com apoio da Constituição.
De 2012, até 2019, já se vão sete anos de quase uma geração exposta aos riscos
inerentes à saúde decorrentes do tabaco aditivado por saborizantes e aromatizantes. O
reconhecimento do vetor constitucional da saúde como preponderante para sustentar a norma
resolutiva como constitucional já é, por si só, um elemento ensejador para suspender decisões
judiciais que permitam a retirada da restrição regulatória da ANVISA. Afinal, de pouco serve o
exame de constitucionalidade da Suprema Corte se, no mundo prático, seus comandos não
ganham eficácia concreta na vida dos cidadãos brasileiros.
Resumindo, existe perigo de dano irreparável à saúde pública e à coletividade,
razão pela qual o entrave à produção de efeito vinculante tem de ser suspenso.
Esta ação sanitária se recobre de tal grau de urgência que, após a COP 4, 33
(trinta e três) países do mundo logo baniram produtos de tabaco com os denominados
flavorizantes, como Austrália, Canadá, Cingapura, Chile, Estados Unidos, Etiópia, França,
Tailândia e Turquia. A proibição, na maioria desses territórios, ocorreu por órgãos executivos,
próximos à realidade sanitária, como, exemplificativamente: a Tobacco and Alcohol Market
Regulation Agency (agência que regula o mercado de tabaco e álcool na Turquia); a Ethiopian
Food, Medicine And Healthcare Administration and Control Authority, agência responsável pelo
controle e administração de alimentos, medicina e bem estar, que tem competência para regular
produtos de tabaco na Etiópia; a Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos da
América, órgão do governo, criado em 1862, com a função de controlar os alimentos e
medicamentos, por meio de diversos testes e pesquisas.
Neste sentido, é importante ressaltar que o uso de aditivos tem como objetivo
principal tornar os produtos do tabaco, especialmente os de sabor adocicado, atrativos para
crianças e adolescentes, tendo sido constatado que a quantidade de produtos de tabaco com
sabor mais que dobrou no período de vigência de liminares concedidas pelas instâncias ordinárias.
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Por outro lado, os mesmos dados apontam que a redução dos números de fumantes ficou
estagnada (fato que não ocorria há mais de 20 anos sua incidência na população mais jovem, com
enorme impacto sanitário para a população e financeiro para o Estado.
A RDC 14/2012 trata-se de medida sanitária urgentemente necessária para
conter o distúrbio do tabagismo precoce. A providência se revela indispensável porque, conforme
acima apontado, a tendência de redução no tabagismo, prevalecente por mais de 20 (vinte) anos,
interrompeu-se. Em outras palavras, a atenuação do número de fumantes se estagnou, sendo
certo que a retomada do crescimento do número de fumantes afigura-se dramaticamente
alarmante.
À luz deste apanhado, que bem caracteriza a verossimilhança das alegações e o
perigo de dano irreparável à população e à saúde pública, desponta premente a concessão de
efeito Suspensivo aos Declaratórios, para que a medida sanitária correta para se evitar o mal do
tabagismo precoce seja aplicada.

IV - PEDIDOS
Diante do exposto, requerem as Amici Curiae:


A atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista, especialmente, o

prejuízo à saúde pública decorrente do uso de aditivos em produtos fumígenos até o
julgamento final dos presentes embargos declaratórios, a ser confirmado, após o exame
deste recurso;


Sejam acolhidos os Embargos de Declaração, adicionando-se efeito vinculante e

eficácia erga omnes ao julgamento de improcedência do pedido sucessivo, nos termos dos
artigos 97 e 102, §2º, da CR/88 c/c artigo 23, da Lei 9.868/99, e 146, do Regimento Interno
do E. STF;
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Alternativamente, que sejam acolhidos os embargos de declaração para,

estendendo-se a causa de pedir veiculada na petição inicial, permitir-se que a Suprema
Corte confronte a RDC n. 14/2012 também com os artigos 5º, §2º, e 227 da Constituição da
República;


O provimento integral dos Declaratórios, sanando-se a contradição e a omissão

apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso.
Nestes termos, pede deferimento.
Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2019 .

Walter José Faiad de Moura
OAB/DF 17.390

Amanda Flávio de Oliveira
OAB/MG 72.110
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