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Executive Summary
The recently completed Strengthening the Role of Organized Civil Society in the Struggle to Control
the Tobacco Epidemic – Brazil project was designed to build upon Canada’s domestic tobacco
control successes, and transfer the knowledge and lessons learned in Canada to the Brazilian
context to increase the participation, credibility, and role of Brazilian civil society in tobacco
control. This final report provides details on the activities and achievements of the Project, from
the start of its implementation in April 2006 until its completion in January 2010. The project
was implemented by the HealthBridge Foundation of Canada in collaboration with Aliança de
Controle do Tabagismo.
The overall long-term goal of this project was “To contribute to the greater achievement of
equity in Brazil while reinforcing bilateral relations between Canada and Brazil, by working
bilaterally to reduce Brazil’s burden of death, ill-health and social and economic inequity
attributable to tobacco use and production.” Its purpose was to “Increase the participation,
credibility, and role of civil society in tobacco control.”
The desired outcomes of the project were:
1. Strengthened civil society capacity to participate in public debate & influence public policies
related to tobacco control, particularly addressing social & economic inequity.
2. Improved Brazilian capacity to undertake gender-sensitive research for advocacy and policy
analysis on TC.
3. Strengthened governmental support for the development and implementation of gendersensitive tobacco control measures.
In collaboration with local partners, the Project team designed and implemented a range of
activities that activities were also complementary to other tobacco control activities being
implemented in the country. The project was designed to involve local stakeholders at all
stages, and to be flexible enough to respond to the priorities of HealthBridge and ACT as they
evolved. During its support for and implementation of each activity group, HealthBridge and
ACT utilized a participatory approach that focused on ensuring local ownership and
knowledge exchange.
The activities implemented by the project team addressed on of 9 specific categories, including:
networking, advocacy, working with government, capacity building and technical assistance,
media engagement, information sharing, research, reputation building, and international
engagement. No one set of activities was confined to a single WBS category; likewise, no single
WBS category was comprised of a single set of activities, demonstrating the project’s multidimensional character and the fact that many activities served a number of purposes as they
were implemented and completed.
Outcome 1 addressed the need to foster, support, and build the capacity of civil society in
tobacco control to ensure that there could be more effective engagement of a wide range of
sectoral perspectives in the development, implementation, and monitoring of tobacco control
policies. The design of this Outcome recognized that to engage civil society more broadly, there
HEALTHB RIDGE
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first needed to be single focal organization that could take the lead in advocacy, issue
identification, and attracting other organizations. Significant achievements were noted for this
objective: hundreds of Brazilian organizations have become engaged in tobacco control; in fact,
ACT is now larger than any tobacco control organization in Canada, and indeed is probably the
second largest tobacco-specific tobacco control advocacy organization in the world. The tobacco
control debate has been expanded far beyond health: as members of a multi-sectoral coalition,
ACT’s members approach tobacco control from many different angles, each according to its
area of expertise. This has helped to raise the profile of tobacco control as a multi-sectoral issue
across the country. Tobacco control has been integrated into the agendas of a wide cross-section
of sectoral organizations. Through its positive relationships with several government agencies,
ACT has solidified its reputation as a trusted civil society partner. As a result, it sits on a
number of state and municipal committees focused on tobacco control, thereby ensuring that
the voice of civil society is heard. ACT is recognized as a credible and reliable source of
information by the government, the media, and the public. While a dedicated and sustainable
domestic source of funding for tobacco control has not been achieved, Brazilian tobacco control
organizations have established partnerships and relationships with international donors which
will ensure the accessibility of funding in the coming years.
Outcome 2 addressed the need to foster, support, and build the capacity of Brazilian researchers
to identify and address gaps in tobacco control research in the Brazilian context. The design of
this Outcome recognized that to foster sustainable research, there needed to be a source of
funding that was both accessible and applicable to Brazilian researchers. A number of
important results were achieved related to this outcome: a foundation has been established for,
and preliminary results achieved from, gender-focused tobacco control research that will guide
the development of gender-sensitive tobacco control policy in the future. A mechanism has
been created that will facilitate the management of future small grants processes for
Portuguese-language researchers. Key gaps and weaknesses in existing Brazilian tobacco
control legislation have been identified, and technical policy analysis skills built, allowing for
targeted advocacy action. The judiciary and legal profession has become engaged in tobacco
control. Policy-relevant research has created an evidence base that supports tobacco control
policy development and implementation in line with Brazil’s FCTC requirements.
Outcome 3 addressed the need to strengthen government interest and political will to address
tobacco control in a way that would be coherent across many sectoral issues. The design of this
Outcome recognized the need to both build knowledge among politicians and legislators and
engage their interest. It was also based on the need to debunk tobacco industry propaganda.
Several important results were also achieved associated with this outcome: government
engagement in and support for tobacco control measures – particularly smoke-free
environments – has increased significantly, especially at the state and municipal levels. A
domino-effect passage of smoke-free laws has taken place at the state and municipal levels;
about half of the Brazilian population is now protected from second-hand smoke in public
places. The groundwork has been laid for the development and passage or strengthening of
tobacco control measures in other areas, including advertising bans and taxes/prices.
HEALTHB RIDGE
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Measuring health impacts stemming from a relatively short-term project as this is difficult if not
impossible. However, the project has successfully laid the groundwork necessary to effectively
contribute to reduced death and ill-health from tobacco use in Brazil. It has done so, in part, by
fostering the passage and implementation of smoke-free laws, which will significantly reduce
exposure to second hand smoke in public places (and thereby reduce the related health risks).
While any reduction in smoking rates cannot be directly attributed to the activities of this
project, it can be noted that the project has contributed to public awareness about the harmful
effects of direct and passive smoking and to the development and passage of tobacco control
regulations which will help to protect the population from the harms of tobacco.
Thanks to the significant progress that has been made in tobacco control through this project,
ACT is now very well placed to continue to lead civil society action in Brazil and to bring the
Brazilian government closer to meeting its Framework Convention on Tobacco Control
obligations. Its ability to access international funds and to play a leadership role worldwide –
together with the policy changes now underway in Brazil – point to the sustainability of the
results achieved through this CIDA-funded project.

List of Acronyms
ACT

Aliança de Controle do Tabagismo

ANVISA

National Regulatory Agency for Food, Drugs and Tobacco

BI

Bloomberg Initiative
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Committee for the Implementation of Smoke-free São Paulo
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Canadian International Development Agency
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National Cancer Institute
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Non Governmental Organization
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Pan American Health Organization
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Research for International Tobacco Control
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Smoke-Free
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State-level Regulatory Agency for Food, Drugs and Tobacco
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1

Background and Purpose

HealthBridge’s recently completed project, Strengthening the Role of Organized Civil Society in the Struggle to
Control the Tobacco Epidemic – Brazil, referred to throughout this report as the Project, was designed to
build upon Canada’s domestic tobacco control successes, and transfer the knowledge and lessons learned
in Canada to the Brazilian context to increase the participation, credibility, and role of Brazilian civil
society in tobacco control. This final report provides details on the activities and achievements of the
Project, from the start of its implementation in April 2006 until its completion in January 2010. The Project
was funded by, and acknowledges the support of, CIDA; it also acknowledges the ongoing collaboration
with the Brazilian Ministry of Health through the National Cancer Institute and the National Regulatory
Agency for Food, Drugs and Tobacco.

1.1

Background context of the project

1.1.1 Tobacco as a global health concern
Tobacco products currently cause more deaths worldwide than does HIV/AIDS 1. The future prognosis is
grim: tobacco is expected to kill one billion people during the course of the 21st century.2 By the early
2020s, on present trends, the tobacco-related death toll will increase more than two-fold, from about 4.9
million per year to more than 10 million.
During the 20th century, tobacco-related morbidity and mortality remained a health problem primarily
affecting only those in developed countries, with deaths totalling some 100 million. Today, tobacco use is
concentrated in developing countries, where populations are higher; as a result, developing countries
now account for three-quarters of the world’s smokers. Accordingly, the death burden is rapidly shifting
to poorer and middle-income countries.
Contrary to widespread misperception, tobacco-caused deaths directly affect all adult age groups (except
those in the youngest age brackets): even in countries with long life expectancy, fully half of adult deaths
occur during “middle age” (35-69 years), with an average loss of life of more than 20 years.3 This in turn
has a very direct impact on economic development and equity. First, there is a direct and substantial loss
of human capital when a working-age adult dies prematurely. Second, on average, smokers experience
substantially more years of ill health than non-smokers,4 resulting in reduced earning capacity and
increased health-care costs. Third, because smoking is inversely correlated with income and education in
virtually all countries — indeed, more so in middle-income countries than in rich ones5 — tobacco
exacerbates health and income inequalities. Indeed, in many countries with high smoking rates, tobacco
accounts for the majority of the life expectancy gap between rich and poor.
Tobacco has another major negative impact, particularly in developing countries: tobacco products cost

See in particular: WHO. The Millennium Goals and Tobacco Control: An opportunity for global partnership. 2005.
Peto R & Lopez AD. The future worldwide health effects of c urrent smoking patterns. In: Koop CE, Pearson CE &
Schwarz MR, eds. Critical issues in global health. San Francisco, CA, Jossey-Bass, 2000.
3 Peto R et al., Mortality from Smoking in Developed Countries, 1950-2000: Indirect Estimates from National Vital Statistics.
2nd edition, 2006. Released via www.deathsfromsmoking.net.
4 A Danish study found the average male heavy smoker experienced 13 years of poor health, compared to 8 years for
non-smoker. Bronnum -Hansen H and Juel K. Abstention from smoking extends life and compresses morbidity: a
population based study of health expectancy among smokers and never smokers in Denmark. Tobacco Control
2001; 10:273-278.
5 For an extensive discussion of this issue, see Bobak M et al., Poverty and smoking. In: Jha P, Chaloupka F, eds.
Tobacco Control in Developing Countries. Oxford, Oxford University Press, 2000.
HEALTHB RIDGE
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money, reduce available household funds for other necessary expenditures, and thereby contribute
significantly to poverty. Smoking, particularly by fathers, often takes priority over basic needs, such as
adequate nutrition and education for children. This effect has been extensively documented in
Bangladesh,6 Brazil7 and other countries.
However, in spite of the clear evidence that tobacco is a major obstacle to the health and economy of
developing countries, it has traditionally received little emphasis on the international development
agenda8. There are a number of explanations for this:
?

Tobacco use is still widely perceived as an individual choice, rather than the product of a medical
condition, despite overwhelming scientific evidence on nicotine addiction.9

?

At the individual level, tobacco-caused deaths are largely invisible, as it is virtually impossible to
attribute an individual heart attack or pancreatic cancer death to tobacco10.

?

Though there is now an extensive, well-documented evidence base for effective tobacco control
strategies,11 smoking is still widely perceived as an intractable “lifestyle” or “cultural” problem.

?

Unlike malaria, AIDS or malnutrition, tobacco has a very powerful and wealthy lobby group. This
makes tobacco control challenging in all countries, but particularly in those with weak political
systems or governance problems.

1.1.2 The international reaction: the Framework Convention on Tobacco Control
In recent years, the growing tobacco epidemic has begun to garner more international attention (though
more in the public health community than in the development community). The most significant
development has been the negotiation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),
the first international treaty negotiated at WHO.12 Adopted by the World Health Assembly in 2003 after
three years of formal negotiations, the Convention has been signed by 168 countries. At last report, 130
countries have ratified the Convention — including Canada and Brazil. The treaty came into force in
February 2005. The Convention commits ratifying countries to implement a comprehensive package of
tobacco control measures, including among other things:
?

Restricting and/or eliminating tobacco advertising and marketing;

?

Requiring prominent health warnings on cigarette packs, if possible using the Canadian model (i.e.
picture-based warnings occupying at least 50% of the pack’s main surfaces);

Providing “adequate” protection against second-hand smoke;
? Increasing tobacco taxes to reduce consumption; and, in the case of rich countries,
? Providing technical assistance to developing countries to implement tobacco control measures.
?

Efroymson D et al, Hungry for tobacco: an analysis of the economic impact of tobacco consumption on the poor in
Bangladesh. Tobacco Control 2001; 10:212 - 217.
7 Cavalcante T & Pinto M, Considerações sobre Tabaco e Pobreza no Brasil: Consumo e Produção de Tabaco. In:
Ministério da Saúde & PAHO, Tabaco e Pobreza, um círculo vicioso. Brasilia, 2004.
8
In spite of the considerable size of funding allocated to global tobacco control over the past few years, tobacco
control still receives little attention in international development circles.
9 See for example US Department of Health and Human Services, The Health Consequences of Smoking: Nicotine
Addiction. A Report of the US Surgeon General. 1988.
10 On the other hand, virtually all lung cancer deaths are attributable to tobacco.
11 For a good overview, see World Bank, Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control.
Development in Practice series. Washington, 1999.
12 Full text available at: http://www.who.int/entity/tobacco/framework/download/en/index.html .
HEALTHB RIDGE
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Canada and Brazil played prominent roles in the negotiations leading up to the FCTC. A good deal of the
preparatory work for the Convention was funded by Canada, which was also one of only two countries
to provide financial assistance to allow civil society participation from developing countries. Canada sent
one of the largest delegations to the talks in Geneva, and the text of the Convention includes numerous
sections based on Canadian legislation. Brazil, for its part, chaired FCTC negotiations and played a major
role in ensuring that the talks were concluded rapidly. Brazil has emerged as the policy leader of the
Latin American countries, providing legal and policy expertise to its neighbours. Moreover, the head of
WHO’s Tobacco-Free Initiative during the talks was the former director of Brazil’s national tobacco
control programme. Within the Mercosur group of countries, there is a tobacco control working group
which has been very actively discussing FCTC ratification and various regional issues.

1.1.3 Tobacco use and production in Brazil
According to the Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e
Agravos não Transmissíveis (IDCRMRDAT) (Household Survey on Risk Behaviours and Morbidity Linked
to Non-Communicable Diseases and Conditions) conducted in 2002 and 2003 among Brazilians aged 15
or more living in 15 state capitals and the Federal District, smoking prevalence ranged between 12.9% in
Aracaju in the Northeast and 25.2% in Porto Alegre, in Rio Grande do Sul. 13 If this non-representative
survey is correct, average smoking prevalence in Brazil was about 19% as this project began, considerably
lower than in neighbouring countries but still amounting to some 35 million people. Moreover, a survey
undertaken by Souza Cruz, the leading tobacco manufacturer in Brazil, put smoking prevalence in Brazil
at 25% of the population aged 18 and over.14 Whatever the differences in methodology, the cost of the
epidemic in human lives was already very high: 200,000 deaths per year.15
As in other countries, tobacco use in Brazil is higher among lower -income segments of the population,
thereby increasing health and poverty inequalities.16 The industrialized areas of Brazil closely match the
pattern of tobacco use in other middle-income countries, whereas patterns in the poor rural Northeast are
in some ways similar to those found in Sub-Saharan Africa, where prevalence has recently begun rising.
In the absence of countervailing measures, it is expected that prevalence will rise in line with incomes in
the Northeast.
Brazil has a comparatively large tobacco-farming sector,17 and is in fact the world’s largest exporter of
tobacco leaf. The sector has been expanding rapidly in recent years, in particular because of leaf
companies’ financing practices: they provide extensive loans to farmers for inputs, but demand
repayment in leaf, thus forcing growers to stay in the sector even if the crop turns out to be less profitable
than expected. Tobacco provides relatively high yields per hectare, thus making it an initially attractive
crop for small landholders. Unfortunately, it is also a very labour-intensive crop and is strongly
correlated with child labour in Brazil. Leaf is harvested, cured, and sorted by hand, resulting in high
levels of nicotine and pesticide poisoning, given the general lack of protective clothing. Finally, the curing
process for tobacco leaf typically involves burning large amounts of wood; therefore deforestation is also
a significant issue in tobacco-growing areas.18 There are concerns that the tobacco growing sector,
http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=dadosnum&link=brasil.htm
Personal communication from Souza Cruz’s Corporate Affairs Manager, 26 Nov. 2004.
15
PAHO, 2002. By way of comparison, daily prevalence in Canada is 15%, with an annual death toll of 47,000.
16 Cavalcante T & Pinto M, op. cit.
17 The tobacco industry employs about 200,000 families or 700,000 people .
18 For a more extensive discussion of the problems of tobacco growing in developing countries, see Campaign for
Tobacco-Free Kids, Golden Leaf, Barren Harvest: The Costs of Tobacco Farming. Washington, 2001. On-line at:
http://tobaccofreekids.org/campaign/global/FCTCreport1.pdf . For more information on Brazil, see: Fumo –
HEALTHB RIDGE
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currently focused in southern Brazil, will move into the Northeast, further exacerbating the inequities
that already exist between the regions.

1.1.4 Tobacco control
In most countries where tobacco control advances have been made, they were the product of the cooperative work of individuals and organizations both inside and outside government. This is not the case
in Brazil; Brazil is unique among major democracies in having relatively extensive tobacco control
policies that were developed and implemented almost entirely through government initiative.19 Brazilian
legislation and regulations on tobacco advertising, labelling and package warnings have been among the
best in the world, roughly equivalent to regulations under the Canadian Tobacco Act. The Brazilian
National Cancer Institute (INCA) has also produced extremely good media campaigns on tobacco issues.
Unfortunately, in a political system as vast and fragmented as Brazil’s, policy coherence across
government and regulatory enforcement has been difficult to achieve. As the Project began, tobacco
prices in Brazil were extremely low, reflecting low absolute tax levels and difficulties controlling
smuggling, notably from Paraguay. Federal Law 9.294 has prohibited smoking in public places since
1996, but there is little clarity and knowledge about enforcement and penalties; the law has therefore
largely been ignored.
The lack of policy coherence can be explained in part by the general absence of NGOs from the tobacco
issue. Given the number of extremely active Brazilian NGOs on many other social and health issues, this
absence was surprising, but may be due to the fact that tobacco control measures achieved in most other
countries only after extensive social mobilization (such as a ban on billboard advertising) were
introduced in Brazil simply by effective advocacy within government. This government-driven approach
to tobacco control has had some obvious drawbacks. The first is sustainability: without civil society
pressure to tackle the tobacco epidemic, progress has been entirely dependent on the ability of public
servants to convince the federal Health Minister to take action and on the Health Minister’s ability to
manoeuvre through the political system.
The second difficulty with a government-only approach to tobacco control has been that some aspects of
tobacco policy are simply not enforceable without civil society mobilization. The clearest example is
legislation on smoke-free workplaces. In Canada, such legislation is largely self-enforcing: in the process
of educating the public about the rationale for such laws, health organizations make protection from
second-hand smoke into a community standard, which the community then enforces largely through
social pressure. In Brazil, even parliamentarians have felt comfortable disregarding ‘silly’ rules and
smoking in Congress chambers. INCA has made several attempts to involve NGOs in tobacco control,
notably by hosting two civil society forums on the issue. However, the NGO involvement in the issue
remained small.

1.2

Rationale for the development of the project

1.2.1 Rationale for knowledge sharing: the Canadian experience
In the early 1980s, Canada had the world’s highest per capita cigarette consumption. Smoking was
allowed in virtually all public places. A tobacco industry ‘voluntary code’ was the only restriction on
cigarette advertising. Health warnings on cigarette packs were small and hard to read. Tobacco taxes
Servidão moderna e violações de direitos humanos, Guilherme Eidt de Almeida, Terra de Direitos, Curitiba 2005.
For a good history, see da Costa e Silva Goldfarb LM, Government Leadership in Tobacco Control. In: de Beyer J and
Waverley Brigden L, Tobacco Control Policy: Strategies, Successes & Setback. World Bank and Research for International
Tobacco Control, Washington 2003.
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were amongst the lowest in the Western world. Two decades later, Canada has the lowest daily smoking
prevalence of all OECD countries.20 Smoking has disappeared from most enclosed workplaces, with even
bars now smoke-free.21 Federal and provincial legislation prohibit most forms of advertising, with many
provinces now banning even the display of packs at point of sale — a world precedent.22 Canada was also
the first country in the world to put picture-based health warnings on cigarette packs, in 2000, and this is
now the recommended international standard under the FCTC. Tobacco prices are now roughly on a par
with Western Europe. Per capita consumption is now lower than at any time since the 1930s, and
continues to drop rapidly.23
This remarkable turn-around, and the way it has occurred, leaves Canada uniquely well placed to
provide tobacco control assistance to Brazil. Canada, like Brazil, has depended in large part on policy
tools (i.e. taxation, regulation of marketing, smoke-free spaces etc.) to achieve its success. However,
Canada has been much more successful at involving non-governmental organizations, academics, and
lawyers in tobacco control, and in mobilizing a variety of government actors at the federal, provincial,
and municipal levels. No single element explains Canada’s exceptional success in bringing its tobacco
epidemic under control. It is in large part the result of the development of a ‘virtuous circle’ of policy,
programmatic interventions and research.

1.2.2 Transferability to Brazil
Given the considerable economic, social and political differences between Canada and Brazil, it is clear
that the Canadian tobacco control ‘system’ could not simply be replicated in Brazil. However, there were
a number of reasons why Canada would provide a useful model for Brazilian tobacco control:
?

Canada provides a balanced mix of centralized and de-centralized interventions, yielding results at a
relatively low cost. Although Brazil and Canada have very different political systems and policymaking processes, they both have quite decentralized federal systems. In Canada, this has proven to
be a boon for tobacco control, with provincial and federal governments playing policy ‘leapfrog’, and
one level of government taking up the tobacco issue when the other level temporarily lost inter est. In
Brazil, where tobacco control has to date largely been driven by the federal bureaucracy, federalism
has been an obstacle. Brazilian NGOs and government officials alike could benefit from more
knowledge of how Canada has turned shared jurisdiction into a positive factor.

?

The Canadian experience provides lessons on the importance of establishing the ‘right’ distance
between the government and NGO sectors, including funding and accountability mechanisms. Brazil
has yet to find an appropriate governance and financing model for the NGO tobacco control sector.

1.2.3 Local Partners
HealthBridge’s initial Brazilian partner was REDEH (Human Development Network), a Brazilian
feminist NGO which housed the Rede Tobacco Zero (RTZ), a Brazilian national tobacco control network.
As the Project was implemented, RTZ became a legal organization in its own right, and was renamed
ACT (Aliança de Controle do Tabagismo). Following its legalization, ACT became HealthBridge’s
primary implementation partner in Brazil. Details on this process are included below.
See OECD Health Data 2005, Table 3, on-line a t http://www.oecd.org/dataoecd/35/17/35027679.xls (2003 data.)
Legislation requiring 100% smokefree workplaces came into effect in Ontario and Québec on May 31st, 2006 and
will come into effect in Dec. 2006 in Nova Scotia, at which point likely only Alberta will lack comprehensive
provincial legislation or regulation.
22 Iceland and Saskatchewan banned point-of-sale displays at roughly the same time. Since then, Manitoba, Ontario
and Québec have copied the move.
23 E.g. 7.7% in 2004, compared to 2003.
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Goal and objectives

1.3.1 Goal and objectives
The overall long-term goal of this project was “To contribute to the greater achievement of equity in
Brazil while reinforcing bilateral relations between Canada and Brazil, by working bilaterally to reduce
Brazil’s burden of death, ill-health and social and economic inequity attributable to tobacco use and
production.” Its purpose was to “Increase the participation, credibility, and role of civil society in tobacco
control.”
The desired outcomes of the project were:
1) Strengthened civil society capacity to participate in public debate & influence public policies
related to tobacco control, particularly addressing social & economic inequity.
2) Improved Brazilian capacity to undertake gender-sensitive research for advocacy and policy
analysis on TC.
3) Strengthened governmental support for the development and implementation of gendersensitive tobacco control measures.
Recognizing that socio-economic conditions in the Northeast, together with the fears of the tobacco
industry moving heavily into the Northeast, warranted the development of activities that would
specifically address inequities in that region, the project included a number of activities aimed specifically
at the Northeast. It also included activities geared towards exchanging information, providing common
learning opportunities, and developing legislative capacity at the national level.

1.3.2 Gender equality
According to Health Ministry data from 200324, the reduction in tobacco consumption among Brazilians
has been larger among men than among women. As a result, lung cancer rates have been increasingly
disproportionately quickly among women. Lung cancer is already the second cause of cancer deaths
amongst Brazilian women, and an analysis of trends in lung cancer mortality rates between 1979 and
2000 shows an increase of 57% among men and of 134% among women.25 There are also a series of other
health problems now affecting Brazilian women that are directly linked to tobacco use, such as cardiovascular disease, neoplasms, and respiratory ailments.
Beyond its role as the leading preventable cause of disease, tobacco use also generates social inequality,
given that its use is increasingly concentrated among poor and vulnerable populations who have less
access to information, education and health. Since at least one-third of Brazilian families are headed by
women, this social inequality is also taking on a more pronounced gender face. The chemical addiction
caused by nicotine causes many heads of households to spend money on cigarettes rather than on food or
other essential goods, to the detriment of their children.
Although this project was not based solely on gender issues, it was gender and women’s health issues
that provided the initial impetus for its development. In fact, one of the reasons why HealthBridge’s
Brazilian partner became involved in tobacco control issues was that it recognized the need for different
approaches to social mobilization in tobacco control that would take into account gender relations and
recognize that tobacco-control programmes have differential impacts on men and women. The project
therefore ensured that all activities were designed with a gender perspective. This project, and all
Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não
Transmissíveis (MS, 2002-2003)
25
MS/INCA, 2004
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decision-making processes and structures relating to it, was under the leadership of women who are
sensitive to issues of gender equality.

1.4

Anticipated outcomes and outputs

The Project’s key anticipated outcomes and outputs were as follows:
Table 1 Anticipated Outcomes and Outputs
Outcomes
1. Strengthened civil society capacity to
participate in public debate & influence public
policies related to tobacco control, particularly
addressing social & economic inequity.

Outputs
1.1 Improved networking and collaboration between NGOs,
health charities, health professionals, and women’s organizations
with an interest in tobacco control, at the national, state, and
municipal levels
1.2 Funding mechanism established for NGOs and other civil
society organizations involve d in tobacco control

2. Improved Brazilian capacity to undertake
gender-sensitive research for advocacy and
policy analysis on TC

2.1 Means established to produce quick, policy-relevant and
gender-sensitive research on tobacco control issues

3. Strengthened governmental support for the
development and implementation of gendersensitive tobacco control measures.

3.1 Accelerated FCTC implementation

1.5

2.2 Increased gender-sensitive policy and legislative analysis
capacity developed within Brazilian NGOs
3.2 Improved gender-sensitive tobacco control legislation at the
federal, state and/or municipal levels

Overview of key results achieved

The primary results achieved by the project can be summarized thus:
For Outcome 1:
v Hundreds of Brazilian organizations have become engaged in tobacco control; in fact, ACT is now
larger than any tobacco control organization in Canada, and indeed is probably the second largest
tobacco specific advocacy organization in the world.
v The tobacco control debate has been expanded far beyond health: as members of a multi-sectoral
coalition, ACT’s members approach tobacco control from many different angles, each according to
its area of expertise. This has helped to raise the profile of tobacco control as a multi-sectoral issue
across the country.
v Tobacco control has been integrated into the agendas of a wide cross-section of sectoral
organizations.
v Through its positive relationships with several government agencies, ACT has solidified its
reputation as a trusted civil society partner. As a result, it sits on a number of state and municipal
committees focused on tobacco control, thereby ensuring that the voice of civil society is heard.
v ACT is recognized as a credible and reliable source of information by the government, the media,
and the public.
v While a dedicated and sustainable domestic source of funding for tobacco control has not been
achieved, Brazilian tobacco control organizations have established partnerships and relationships
with international donors which will ensure the accessibility of funding in the coming years.
For Outcome 2:
v A foundation has been established for, and preliminary results achieved from, gender-focused
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tobacco control research that will guide the development of gender-sensitive tobacco control policy
in the future.
A mechanism has been created that will facilitate the management of future small grants processes
for Portuguese-language researchers.
Key gaps and weaknesses in existing Brazilian tobacco control legislation have been identified, and
technical policy analysis skills built, allowing for targeted advocacy action.
The judiciary and legal profession has become engaged in tobacco control.
Policy-relevant research has created an evidence base that supports tobacco control policy
development and implementation in line with Brazil’s FCTC requirements.

For Outcome 3:
v Government engagement in and support for tobacco control measures – particularly smoke-free
environments – has increased significantly, especially at the state and municipal levels.
v A domino-effect passage of smoke-free laws has taken place at the state and municipal levels; about
half of the Brazilian population is now protected from second-hand smoke in public places.
v The groundwork has been laid for the development and passage or strengthening of tobacco
control measures in other areas, including advertising bans and taxes/prices.
The full Performance Measurement Framework is found in the Appendices.
All Project activities were collaboratively designed to meet the goals and objectives. Section 2 of this
report provides an overview of the Project’s main activit y groups, while Section 3 discusses how those
activities contributed to the achievement of the Project’s outputs, outcomes, and results.

2
2.1

Summary Project Description
Introduction

The Civil Society and Tobacco in Brazil Project was designed to increase the participation, credibility, and
role of Brazilian civil society in tobacco control. In collaboration with local partners, the Project team
designed and implemented a range of activities to attain this goal. This section provides an overview of
the primary activities that were implemented by HealthBridge and ACT. Project activities took place
throughout Brazil, reflecting the broad geographic range of ACT’s membership. Particular centres of
activity included the cities of São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, João Pessoa, and Florianopolis,
among others.
The design of all project activities was based on detailed discussions between the Canadian and Brazilian
partners, bot h during the development of the proposal, and during the PIP mission, and as each year’s
work plan was elaborated. As such, during the PIP mission, an initial outline of key project activity areas
was presented to the Brazilian partners, discussed, and validated (and in some cases refined or changed);
ongoing validation, updating, and revision took place as each project year came to an end.
The project’s activities were also complementary to other tobacco control activities being implemented in
the country. During the design of the activities, care was taken to ensure, as much as possible, that the
project would not duplicate the activities of other donors, in order to maximize investments and promote
efficient resource use. The project was designed to involve local stakeholders at all stages, and to be
flexible enough to respond to the priorities of HealthBridge and ACT as they evolved.During its support
for and implementation of each activity group, HealthBridge and ACT utilized a participatory approach
that focused on ensuring local ownership and knowledge exchange. As noted in the sections that follow,
the Project’s implementation followed the proposed plan quite closely, with additional activities being
added or modified as opportunities were presented.
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The section below provides an overview of the major types of activities implemented through the project,
and some specific examples from each. It is not meant to be a comprehensive examination of every
activity undertaken, as this information was provided in the regular semi-annual and annual reports. No
one set of activities was confined to a single WBS category; likewise, no single WBS category was
comprised of a single set of activities. While at first glance this appears complicated, it simply implies that
the project was multi-dimensional and that many activities served a number of purposes as they were
implemented and completed.

2.2

Overview of Activities Undertaken

2.2.1 Networking
The Project sought to support the development and maintenance of national, regional, and/or thematic
networks in Brazil, comprised of a wide range of NGOs, government agencies, and academic institutions
interested in – but not necessarily previously engaged in – tobacco control. The purpose of these
networks was to facilitate the sharing of technical expertise, resources, information, and experiences for
the development and implementation of tobacco control social oversight activities.
Realizing that little sustained and effective advocacy work could be undertaken through a virtual
network, RTZ’s executive committee and a few dedicated core members worked closely with
HealthBridge to explore coalition models that would be appropriate to the Brazilian context. In particular,
the group explored the possible advantages (e.g., ability to receive funding directly, ability to hire staff)
and disadvantages (e.g., costs of incorporation, liability) of incorporating the Network as a legal entity. In
particular, the group sought a balance between a centralized decision-making process that might alienate
network members and a consensus-based process that risked being slow and cumbersome.
An analysis of the advantages versus disadvantages made it clear that legal incorporation would greatly
benefit the network’s ability to function independently and to implement its strategic plan. The group
decided to establish a coalition that had a consensus-based platform but within which Secretariat staff
would have the freedom to make tactical decisions. The first task completed was the official changing of
the network’s name to Aliança de Controle do Tabagismo (ACTbr) to better reflect its updated mission,
which is to monitor the implementation and enforcement of FCTC protocols, to develop tobacco control
capacity in Brazil’s five regions, and to promote and support a network of organizations engaged in
tobacco control. ACT’s platform of action was designed to include the following:
v
v
v
v
v
v
v
v

Protection of the health of non-smokers and promotion of 100% tobacco-free environments;
Support for and promotion of measures to increase tobacco prices and taxes;
Prevention of tobacco use initiation;
Total prohibition of the promotion and advertising of tobacco products;
Provision of cessation and tobacco-addiction services;
Support for and promotion of alternative crops projects;
Support for the development and implementation of tobacco control laws; and
Monitoring of tobacco industry

To meet the requirements for incorporation, by-laws were developed, a Board of Directors established
through a vote of network members, bank accounts created, and initial staff hired.26 Two offices were
established, one in Sao Paulo and one in Rio de Janeiro. The staff team was expanded both in size and
ACT staff members were not funded through this Project; rather, staff positions were funded through grants
received from other donors, including the Bloomberg Initiative, the American Cancer Society, International
Development Centre, and a few foundations.
HEALTHB RIDGE
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professional capacity as additional funds became available, while non-staff representatives were
identified in many other cities.
Each year, strategic planning meetings were held with ACT’s core working group to enable the
refinement and updating of its action plan. Concrete goals, objectives, activities, and planned results were
identified for the upcoming year, and operational plans developed to move them forward. Tied to the
meetings were training and capacity building workshops for Network members on a range of topics,
including smoke-free areas, taxation policy, tobacco industry strategies, tobacco growers’ issues, new
forms of tobacco product promotion, using the media, etc. This is discussed in more detail below.
It addition to establishing itself more formally, ACT also undertook membership campaigns and
disseminated information to engage a broader range of organizations in the coalition’s activities.
Although RTZ was a national network, its membership base had been drawn primarily from healthfocused organizations in larger cities. To facilitate a multi-sectoral approach to tobacco control, significant
efforts were put into attracting new members that were working in environmental, development, legal,
gender, and other issues. An ACT representative in Salvador also helped to engage organizations in the
Northeast to ensure that the area was more adequately represented and engaged in Network activities
and decision-making.

2.2.2 Advocacy
ACT and its members designed and implemented a number of high-profile advocacy campaigns to raise
public and government awareness of tobacco control issues that were being poorly addressed in Brazil.
The advocacy campaigns included components that targeted specific audiences, such as youth, restaurant
and bar workers, legislators, and the judiciary. This ensured that the campaigns were relevant and
attractive to as wide a population base as possible. Likewise, member organizations increasingly took the
lead for events in their local municipalities, thereby ensuring that their capacity was built and they
gained local visibility, within the ACT umbrella.
The largest, most visible, and most successful advocacy campaigns were those related to smoke-free
environments. The first one - the São Paulo Campaign for Smoke-free Areas – was launched in August
2007; similar campaigns were subsequently undertaken in major cities throughout all regions of the
country. Campaigns designed and implemented in the latter part of the project addressed other topics
such as point-of-sale advertising and second hand smoke as an occupational hazard.
Advocacy campaigns included the development and dissemination of fact sheets (for example, about the
issue of passive smoking and ventilation), briefing papers, documentaries, posters, and other handouts
(such as matchboxes), the production of briefing papers for public consultation, and the organization of
seminars, as well as participation in a wide range of demonstrations and media interviews and talk
shows. Related to advocacy was ACT’s engagement in public debates to publicly raise issues. For
example, ACT led public and legal debate on issue of whether federal law must over -ride state and
municipal laws.

2.2.3 Working with government
From its inception, ACT sought to work with government as allies. It established close working
relationships with several government agencies and ministries at the federal, state, and municipal levels.
ACT found a particularly reliable and supportive partner in the federal government in the Ministry of
Health, especially at INCA (the national cancer institute).
ACT and its members regularly held meetings with legislators and executive members of the
government, civil servants, and state health secretaries to keep them informed and up-to-date. At the
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same time, when it became clear that working at the federal level would be difficult, ACT and its
members began to also work more actively at state and municipal levels where there was clearer support
for tobacco control. Many smoke-free campaigns were thus organized in collaboration with local
governments, which provided human, technical, and financial support.
In order to “set the stage” at the local level for the implementation of the existing federal law and/or for
the development of new municipal or state laws, ACT focused not just on networking but also on
building operational links between NGO member organizations and local (state and municipal) officials.
For example, in November and December 2008, ACT staff travelled to Belo Horizonte, Juiz da Fora,
Maceió, Arapiraca, and Florionópolis to provide support and guidance for smoke-free initiatives being
undertaken by member organizations in those cities.
Its collaborative approach to working with the government provided the opportunity for ACT to
participate in the establishment of, and/or represent civil society in, a number of tobacco control-related
commissions and committees, including the Committee for the Implementation of Smoke-free São
Paulo (CEPALT), the São Paulo State Council against Drug Abuse (CONED), and the technical body for
tobacco control on the São Paulo Municipal Council against Drugs (COMUDA).
As part of its work with the government, ACT also monitor ed policies related to or impacting on tobacco
control for inconsistency. Of particular importance were agricultural policies (crop diversification) in the
tobacco growing regions of South and Northeast Brazil and fiscal policies related to tobacco tax and
prices. In monitoring policy inconsistencies, ACT staff attended government meetings, FCTC negotiation
meetings, and other relevant forums where it provided information and raised issues for discussion. ACT
also specifically targeted key persons within non-health ministries to help raise awareness of the multisectoral nature of tobacco control and the need for a multi-ministry approach to tobacco control.

2.2.4 Capacity building and technical assistance
ACT provided its member organization with capacity building workshops during the annual networking
meetings. These included operational training around networking and using the media as well as
technical training that addressed specific topics such as taxation/prices, legislation, and other topics of
interest to members. A training workshop designed specifically to address gender considerations in
tobacco control research was also organized with funding support from Research for International
Tobacco Control.27
Training was provided by both Canadian technical advisors, primarily at the beginning of the project,
and by local experts. ACT’s members also learned through one-on-one contacts with Canadian technical
advisors, which provided both capacity building and inspiration. Specific Canadian technical expertise
was provided around issues such as local implementation of smoke-free policies, taxation, policy
development and implementation, media advocacy, and advertising and display bans.
Eighteen ACT members or affiliates also participated in five knowledge exchange missions to Canada,
which enabled direct information exchange with Canadian tobacco control experts about issues such as
litigation, advertising bans, crop substitution programmes, human rights, and second-hand smoke.
The project’s networking-based approach to capacity building strengthened relationships among alliance
members while also allowing for the emergence of leaders for particular issue areas.

27

This was in line with the original project plan; increasing Brazilian research capacity was one of the project’s
specific purposes, but funding for the related training and mini-research projects was to be found elsewhere.
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2.2.5 Communications and media engagement
An important element of social oversight of tobacco control policy is to ensure that NGOs have
reasonable access to the media to educate the public about the hazards of tobacco products and to dispel
myths about the supposed negative economic impacts of protective measures (such as smoke-free
workplaces). However, many organizations and individuals lack the knowledge, experience and
confidence to deal effectively with journalists. ACT thus purposefully engaged the media as a tobacco
control partner.
ACT issued regular press releases, provided capacity building to the media, and habitually participated
in interviews, thus providing the media with regular information that countered the claims of the tobacco
industry. The media broadly covered a range of issues, including the release of ACT’s litigation research,
the results of various opinion polls, and the implementation of state and municipal smoke-free laws. ACT
demonstrations and protests also received considerable media attention.
ACT’s staff members include media officers, which also kept media relations in the forefront of its
activities and allowed for the quick dissemination of information.

2.2.6 Information sharing
To complement its external communications focused on the media, ACT also developed several strategies
for external and internal communications and information sharing. It designed and maintained a highquality website through which it disseminated information, invited discussion, and engaged the public
and the tobacco control community. www.actbr.org.br The website includes detailed tobacco control
information, provides downloadable evidence-based fact sheets on a wide range of scientific and political
issues, and hosts a blog.
The project team also developed and disseminated a wide range of informational materials, including
research reports, fact sheets, videos and documentaries, news articles, shadow reports28, and campaign
materials (e.g., matchboxes). A monthly newsletter, disseminated via email, provided the means to share
up-to-date information about research opportunities/results, tobacco industry “goings-on”, upcoming
events, notification of new members, etc.
In addition, regular face-to-face meetings with government decision-makers in Brasilia, Rio de Janeiro,
São Paulo, and Recife and other cities were conducted to keep them interested in, and aware of,
developments in tobacco control. These meetings were coordinated, as much as possible, to coincide with
other travel/meetings/events to ensure cost-effectiveness and synergy.

2.2.7 Research
ACT conducted a number of research studies that directly targeted policy objectives. For instance, it
examined issues such as the impact of point-of-sale advertising (particularly on youth), the economic
impacts of smoke-free legislation, and particulate air pollution in bars and restaurants. It regularly
tracked successful tobacco control measures in other countries to inform their implementation in Brazil.
ACT commissioned a number of opinion polls to demonstrate public support for tobacco control
measures and coordinated research studies that addressed gender and tobacco issues.29 Research results
were used to inform advocacy and public education campaigns throughout the country.

28

Shadow reports are a method for NGOs to supplement or present alternative information to the periodic
government reports that State parties are required to submit under treaties.
29
Funding for the research studies was provided by Research for International Tobacco Control at the International
Development Research Centre.
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In addition to supporting research in the classic sense, ACT produced a map of tobacco control litigation
in Brazil; this map highlighted gaps in knowledge about tobacco control within the Judiciary and helped
ACT to engage legally-minded NGOs and legal professionals in tobacco control.

2.2.8 Reputation building
Many of ACT’s member groups are small and have limited funds, or do not work solely on tobacco
control. This limited their ability to be fully engaged beyond what was supported through the CIDAfunded project. The CIDA-funded collaboration with HealthBridge helped to establish ACT’s reputation
with donors and led to funding being provided from various foundations, particularly the Bloomberg
Initiative, which both enabled ACT to grow institutionally and to achieve greater reach and impact (see
further information in the Analysis section below). The funding received from RITC to institute a research
fund, planned as part of the CIDA-funded project, enabled the support of gender research by
organizations that might not otherwise have had access to international funding. Coalition members with
more experience assisted other members to develop proposals, which in turn increased the total amount
of funded tobacco control work in the country.
Because ongoing dependence on external funding was an ongoing concern, ACT advocated the Brazilian
government to earmark funding for civil society within the federal tobacco control programme. To date,
this has not yet happened.

2.2.9 International engagement
ACT members attended and made presentations at a number of international workshops and
conferences, including regional meetings, various WHO meetings, and the World Conferences on
Tobacco or Health. ACT’s Executive Director also gained a seat on the board of the Framework
Convention Alliance. While participation in these activities was not supported directly by this CIDAfunded project, the experiences gained, lessons learned, and skills built though this project provided the
impetus and ability for international participation.
ACT members also began to facilitate experience sharing with lusophone countries in Africa, thus
fostering “south-to-south” knowledge exchanges.

2.3

Management and organization

2.3.1

Project Management Team

The Project Management Team consisted of a Project Director and two Project Managers (Canadian and
Brazilian) who together ensured the smooth implementation of activities, on-going monitoring and
adjustment, and timely reporting. The Project Management Team consists of:
•
•
•

Ms Sian FitzGerald, Technical Director
Ms Paula Johns, Project Field Manager
Ms Lori Jones, Project Canadian Manager

The Technical Director, based in Ottawa, was responsible for providing overall direction and leadership
in the project. She oversaw all project activities and worked closely with the Canadian Manager and the
Field Manager. The Project Field Manager was responsible for managing and overseeing the
implementation of the project in Brazil to obtain the desired results, defining TORs for consultants, and
supervising local project support staff. Together with the Technical Director, Canadian Manager and
partners, she identified knowledge transfer requirements. She was based initially in São Paulo prior to
moving to Rio de Janeiro to open the second ACT office there. She developed and maintained working
relationships with local NGOs, officials within the Brazilian government, as well as bilateral and
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multilateral donors and other stakeholders. She also oversaw the field-based financial management of the
project . The Project Canadian Manager worked with the Technical Director, Project Field Manager and
partners on the design and implementation of knowledge transfer activities. She was responsible for
management and reporting of the project's financial resources, preparing financial and narrative reports,
liaising with CIDA and partners regarding project implementation, administration and financial
management, and coordinating technical assistance.
The Project Management Team was supported by Canada- and Brazil-based administrative personnel.
HealthBridge was responsible for overall control of the financial and administrative systems and support,
including overseeing project accounting and financial transactions; developing an integrated financial
reporting system for Ottawa and the field, and preparing financial reports. It was also responsible for
coordinating project activities and logistics and optimizing the project team’s transfer and exchange of
expertise by ensuring that all necessary resources are made available in a timely manner.
Routine communications (e-mail, telephone communication, regularly scheduled teleconferences) among
the Management Team and administrative personnel were ongoing throughout the project. Meetings of
the full management team took place in the field at least during the PSC and project review missions, and
in Canada as opportunities were presented.
2.3.2

Canadian and Brazilian Partners

The technical consultants included tobacco control specialists, each of whom brought to the project
complementary skill sets which the Project team sought to transfer to and/or strengthen in Brazil. The
overall composition of the team changed as the project evolved, reflecting the balance of expertise that
w as necessary to provide a comprehensive capacity building program in Brazil. Each consultant
contributed to the achievement of activities for the areas of focus identified below.
Canadian Technical Consultants
Name
Francis Thompson
Jane Brownrigg, Dave Williams
Heidi Rathjen
Melodie Tilson
Anna Monteiro
Clarissa Homsi
Guilherme Eidt
Monica Andreis

2.4

Area of Expertise
Policy analysis, regulatory issues, tax policy, FCTC implementation
Municipal by-law development and enforcement
NGO networking, media advocacy
Advertising display bans (expertise provided with no fees)
Brazilian Technical Consultants
Media and communications
Litigation
Litigation
Baseline and Evaluation
Litigation

Project stakeholders’ responsibilities

HealthBridge acted as the Canadian Executing Agency for this project, having signed the Contribution
Agreement with CIDA. HealthBridge utilised its previously developed internal project management
structures and systems to direct, monitor, and control the quality of project work and to enable accurate
and timely reporting on activities, operational results, and costs. Project management was based on open
communication, consensus, diligence, and collaborative and consultative decision making.
The Project team initially envisaged the development of a formal Technical Advisory Committee to
ensure that the various Brazilian and Canadian partners would learn from each other’s experience and
avoid duplication in the technical assistance provided. As the project evolved, it became evident that the
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very close working relationship between Project team members in Canada and Brazil rendered such a
Committee unnecessary. Instead, the Project was managed through regular and direct interaction
between the Project team in Brazil and the Canadian management and technical advisors.
The Project Steering Committee (PSC) was established under the leadership of, and convened by CIDA.
Its membership included CIDA representatives from Canada and Brazil and a representative of ABC.
HealthBridge and ACT staff members were responsible for making once yearly presentations on resultsto-date and work plans. As appropriate, special guests attended the PSC meetings, including
representatives of INCA and ANVISA, as well as Canadian Technical Advisors.
The diagram below presents the project organization chart.
Figure 1 Project Organization Chart
Project Steering
Committee
(CIDA & ABC)

CIDA

Sian FitzGerald
Technical Director
(Based in Ottawa)

Administrative
Support and
Financial Staff

Paula Johns
Project Field Manager
(Based in Sao Paulo)

Budgets, forecasts
financial reporting

Local Staff in
Rio de Janeiro

Activity Planning and
Implementation

and reporting requirements

Activity planning,
Implementation, Contracting

Lori Jones
Project Canadian Manager
(Based in Ottawa)

Canadian Technical Consultants

3
3.1

Analytical Review of the Project
Detailed assessment of achievement of results

The project’s original planned results were outlined in the project management framework (PMF) and
logical framework analysis (LFA) articulated in the PIP document and approved by CIDA in mid 2006.
The successful completion of the Project’s many activities led to the achievement of its three primary
outcomes, and ultimately of its overall goal. This section will detail the contribution of the Project’s
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activities to the achievement of its goals.
Figure 2 Overview of Project Outcomes and WBS Categories as per the PIP
Civil Society
and Tobacco
Control in
Brazil

Outcome 2: Improved
Brazilian capacity to
undertake gendersensitive research for
advocacy and policy
analysis on TC

Outcome 1: Strengthened
civil society capacity to
participate in public debate
& influence public policies
related to tobacco control,
particularly addressing
social & economic inequity

WBS 100
NGO
Networking

WBS 200
NGO
Governance &
Funding

WBS 300
Policy-Relevant
Research

WBS 400
Policy &
Legislative
Analysis

Outcome 3: Strengthened
governmental support for
the development and
implementation of gendersensitive tobacco control
measures

WBS 500
FCTC
Implementation
Capacity Building

WBS 600
Educating
Opinion Leaders
and Legislators

3.1.1 Assessment of Outcome 1
Outcome 1 sought “Strengthened civil society capacity to participate in public debate & influence public policies
related to tobacco control, particularly addressing social & economic inequity.” It addressed the need to foster,
support, and build the capacity of civil society in tobacco control to ensure that there could be more
effective engagement of a wide range of sectoral perspectives in the development, implementation, and
monitoring of tobacco control policies. The design of this Outcome recognized that to engage civil society
more broadly, there first needed to be single focal organization that could take the lead in advocacy, issue
identification, and attracting other organizations.
Table 2: Outcome 1 Planned Results
Expected Result
Outcome 1
Strengthened civil society capacity to
participate in public debate & influence public
policies related to tobacco control, particularly
addressing social & economic inequity.

Indicators
1.1 Level of engagement of organizations in the
network
1.2 Degree of impact on gender-sensitive public debate
and public policy development/ implementation
1.3 Degree of civil society credibility in tobacco control

Outputs
1.1 Improved networking and collaboration
between NGOs, health charities, health
professionals, and women’s organizations with
an interest in tobacco control, at the national,
state, and municipal levels.
HEALTHB RIDGE
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1.1.3 # and type (content) of newsletters and other
materials produced and distributed
1.1.4 Network name recognition
1.2 Funding mechanism established for NGOs
involved in tobacco control.
WBS 100: NGO Networking
WBS 200: NGO Governance and Funding

1.2.1 Funds ($, # sources, and for what activities) given
to Brazilian NGOs for TC activities

Prior to the development of the Project, civil society was not actively engaged in tobacco control in Brazil.
The Rede Tabaco Zero (RTZ – Tobacco Zero Network) – a Brazilian national tobacco control network
founded following a CIDA-funded, HealthBridge/REDEH-organized workshop in December 2003 – was
an informal, virtual coalition of NGOs and individuals involved in tobacco control. Although it was
comprised of more than 100 institutional members from throughout the country, RTZ nevertheless was
fragile, depending on a series of small projects and outside grants to be functional. Few of the members
were actively engaged in its activities, and it did not have significant impact on public debate and tobacco
control policy development. Its ad hoc funding support was not sufficient to enable the implementation
of its Strategic Plan, which in turn resulted in a number of gaps in information, mobilization, and action.
This Project was designed, in part, to help to create an enabling environment for the strengthening and
actualization of the network. In order to do so, the Project team sought to meet two primary output
targets, namely:
•
•

Improved networking and collaboration between NGOs, health charities, health professionals, and women’s
organizations with an interest in tobacco control, at the national, state, and municipal levels; and
Funding mechanism established for NGOs involved in tobacco control.

At the end of this Project, ACT has expanded from an informal network run by volunteers to a legally
incorporated NGO managed through two fully operational offices – one in Sao Paulo and one in Rio de
Janeiro. Its 17 staff members represent a wide range of sectoral and professional expertise, such as
medical professionals, agricultural specialists, legal experts, environmental pollution specialists, and
journalists. ACT also has non-staff representatives in many other cities.
Its core membership base has increased to more than 300 organizations that address tobacco control
from many different angles and represent a wide range of interests, including:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Health/Medical
Environment
Consumer issues
Gender
Education
Legal issues
Scientific issues
Small farmers’ interests
Human rights

Rather than being concentrated in the major municipal areas, the membership base is now broadly and
representatively distributed across the entire country (South: 25%; Central West: 15%; North East: 18%;
North 9%; and South East: 33%). A North-East sub-network was also established; ACT provided technical
support to the members, who were engaged in national and local smoke-free campaigns.
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In addition to the traditionally “health-focused” organizational members, ACT’s members are now
drawn from many disciplines, including the environment, consumer issues, gender, education, legal
issues, scientific issues, small farmers’ interests, and human rights. This enables the network to address
tobacco control from many different angles, to engage sectoral experts as necessary, and to more easily
demonstrate broad-based support for tobacco control (and thus counter anti-tobacco control arguments
as they arise). Tobacco control has been newly added to the agendas of several sectoral organizations,
including the feminist and environmental networks.
ACT’s membership base also expanded in terms of the types of organizations represented; it now
includes NGOs (35%), government agencies (33%), medical associations (9%), universities (14%), and
other non-specific organizations, including private sector businesses (9%). This broader representation
has resulted in not only greater visibility of tobacco control as a civil society issue, but also greater
credibility of the network as a whole: having the backing of professional organizations, academic
institutions, and indeed businesses and government agencies, means that tobacco control cannot be
dismissed as an issue propagated “only” by NGOs.
As the Project progressed, ACT member organizations gained the capacity to be directly engaged in
public debates and to design & implement state- and municipal-level advocacy campaigns. While ACT
had taken a leadership role in the beginning years, at the end of the Project it has been able to hand off
leadership to sector-specific organizations according to their own areas of expertise. For
example, ABCancer and IDEC, two ACT members, actively participated in public debates about tobacco
control policies while local smoke-free campaigns conducted in Recife, São Paulo, Salvador, and Rio were
developed and implemented in partnership with other civil society organizations. This has served to
greatly expand both the number of campaigns and activities and the reach of those activities, far
beyond what could have been achieved by the ACT offices alone.
ACT’s direct involvement in a number of official government committees at the state and municipal
levels has directly strengthened civil society and government partnership to address tobacco control
issues, and has enabled ACT to be seen as a partner of the government rather than as an opponent.
ACT’s direct engagement of the media led to the generation of a considerable amount of earned media
(unpaid), which in turn greatly expanded the reach of many of ACT’s advocacy campaigns: by March
2009, ACT was being mentioned in the media at least six times per day.
Through their involvement in the wider coalition, ACT members collectively and individually have
gained greater access to international funds for their tobacco control activities. Although attempts to
convince the Brazilian government to earmark funding for civil society within the federal tobacco control
programme have not yet been successful, ACT and its members have received funding from a number of
sources, including the Bloomberg Initiative, the Pfizer Foundation, Johnson and Johnson, and Research
for International Tobacco Control, among others. This has enabled greater civil society engagement in
tobacco control in Brazil than was possible when this Project began.
A number of important results can thus be associated with Outcome 1:
v Hundreds of Brazilian organizations have become engaged in tobacco control; in fact, ACT is now
larger than any tobacco control organization in Canada, and indeed is probably the second largest
tobacco-specific tobacco control advocacy organization in the world.
v The tobacco control debate has been expanded far beyond health: as members of a multi-sectoral
coalition, ACT’s members approach tobacco control from many different angles, each according to
its area of expertise. This has helped to raise the profile of tobacco control as a multi-sectoral issue
across the country.
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v Tobacco control has been integrated into the agendas of a wide cross-section of sectoral
organizations.
v Through its positive relationships with several government agencies, ACT has solidified its
reputation as a trusted civil society partner. As a result, it sits on a number of state and municipal
committees focused on tobacco control, thereby ensuring that the voice of civil society is heard.
v ACT is recognized as a credible and reliable source of information by the government, the media,
and the public.
v While a dedicated and sustainable domestic source of funding for tobacco control has not been
achieved, Brazilian tobacco control organizations have established partnerships and relationships
with international donors which will ensure the accessibility of funding in the coming years.

3.1.2 Assessment of Outcome 2
Outcome 2 sought “Improved Brazilian capacity to undertake gender-sensitive research for advocacy and policy
analysis on TC.” It addressed the need to foster, support, and build the capacity of Brazilian researchers to
identify and address gaps in tobacco control research in the Brazilian context. The design of this Outcome
recognized that to foster sustainable research, there needed to be a source of funding that was both
accessible and applicable to Brazilian researchers.
Table 3: Outcome 2 Planned Results
Expected Result
Outcome 2
Improved Brazilian capacity to undertake
gender-sensitive research for advocacy and
policy analysis on TC
Outputs
2.1 Means established to produce quick, policyrelevant and gender-sensitive research on
tobacco control issues

2.2 Increased gender-sensitive policy and
legislative analysis capacity developed within
Brazilian NGOs
WBS 300: Policy Relevant Research
WBS 400: Policy and Legislative Analysis

Indicators
2.1 More Brazilian research used for gender-sensitive
public policy decision-making

2.1.1 Research steering committee
2.1.2 Research fund established, # of research projects
conducted, % of research focusing on gender issues
2.1.3 # of references to Brazilian TC research in media
and public debates
2.2.1 #, scope, and content of briefing notes, formal
briefs, fact sheets produced

One of the most effective means of convincing the general public, opinion leaders, and legislators about
the appropriateness of, and public support for, a particular policy, is to carry out research in-country that
demonstrates that policy’s effectiveness and relevance. Although much research existed globally on the
effectiveness of or need for particular tobacco control policies prior to the development of the Project,
little had been undertaken in Brazil. The Brazilian research that did exist had been undertaken on an ad
hoc basis rather than as part of an overall strategic purpose and was not suitable for advocacy. One of the
purposes of the Project was therefore to increase Brazilian engagement in tobacco control research for
advocacy; to do so, the Project team sought to meet two primary output targets, namely:
•

Means established to produce quick, policy-relevant and gender-sensitive research on tobacco control
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issues; and
Increased gender-sensitive policy and legislative analysis capacity developed within Brazilian NGOs.

With funding from IDRC (International Development Research Centre), the Project team created a
research grants mechanism that specifically supported Brazilian researchers to design and implement
small research projects addressing tobacco control issues from a gender perspective. Prior to
implementing the projects, the research teams gained knowledge about gender-sensitive approaches,
methodologies, and protocols; the training was designed to enhance the longer-term appropriateness
and policy-relevance of the research. Recognizing that the implementation of the FCTC could be
enhanced through the application of a gender perspective to each of its provisions, this approach further
ensures that the Brazilian government will be provided with gender-related information. The primary
outputs of the small research grants mechanism were: (i) a gender-focused research training curriculum
that is adaptable to other countries and regions; (ii) a process for coordinating and managing a small
research grants fund that may be replicated with funds from other donors; (iii) a body of
gender-sensitive, policy-relevant research results collated into both a single publication and a series of
policy briefs, that can be used to inform Brazilian legislators in the development of appropriate tobacco
control policies. The expected longer-term impact of the research results is a greater awareness of, and
support for, gender-sensitive tobacco control policies.
Six research projects were supported:
v Female human rights in the culture of tobacco cultivation in the state of Rio Grande do Sul
(Fernanda Fernandes)
v The cigarette pack and its implications on female smoking rates (Coletivo Feminista)
v Girls involved in criminal acts: risk behaviors and tobacco use (ITTC – Instituto Terra Trabalho e
Cidadania)
v Social, economic, cultural, and environmental female smokers’ conditions in areas of social
vulnerability in Teresina, Piauí (GEMDAC)
v Women and tobacco use: a new issue on the feminist agenda (Rede Feminista de Saúde)
v Dissipating the smoke curtain (Observatório da Mulher)
Two of the projects were not completed satisfactorily, but the remaining four will be used to highlight
gender issues in tobacco control in the coming months. The conduct of this research has also increased
the number and focus of organizations engaged in gender and tobacco control (particularly noteworthy
is the engagement of the feminist movement in tobacco control).
Through its investigation of the status of Brazilian policy related to tobacco control at the beginning of the
project, and its ongoing monitoring of policy inconsistencies, the project team increased awareness of the
primary knowledge gaps and weaknesses in Brazilian policy. Tobacco issues cut across jurisdictional
(federal, state, municipal) and ministerial (INCA, ANVISA, Revenue, Finance, Justice, Agriculture,
Labour, Foreign Affairs, ABC) lines. Unfortunately this generally meant that each existing act or policy
worked in isolation from the others, at best, and in contradiction to the others, at worst. ACT’s early work
in this area enabled the team to focus its efforts on very specific policy areas, such as litigation, smokefree areas, and advertising.
The litigation focus was of particular importance. There had been large numbers of individual and classaction suits in Brazil against tobacco companies, but they had been addressed in a haphazard and
uncoordinated fashion. There had been little discussion, public or otherwise, of the role that litigation
might play in curbing the tobacco epidemic, limiting youth-oriented tobacco marketing or educating the
general public about the health and addiction aspects of the issue. Nor had the government given serious
thought as to whether litigation might be an appropriate tool to recover costs that manufacturers have
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succeeded in externalizing (such as health-care costs and lost tax revenues). ACT’s mapping of tobacco
control litigation in Brazil, which highlighted gaps in knowledge about tobacco control within the
Judiciary, helped the Project team to engage legally-minded NGOs and legal professionals – including
judges and labour prosecutors – in tobacco control. ACT entered as amicus curiae in several ongoing
litigation cases, which has raised its professional profile considerably within the legal arena. Its
production of several formal legal opinions will influence policy decision making, and its occupational
health research is now being used by labour prosecutors to defend smoke-free legislation. Partnerships
have been strengthened with independent growers’ associations, ensuring that growers’ legal and labour
rights in Parana and Santa Catarina have gained greater attention.
Through its implementation or support of a number of policy-relevant research studies, including the
impact of point-of-sale advertising on youth, the legal aspects of point-of-sale advertising, the economic
impacts of smoke-free legislation, etc., the Project team has increased the evidence base that supports
tobacco control policy action, and that counters tobacco industry attempts to derail such policy.
Technical policy analysis skills were improved among ACT staff and member organizations through
their participation in a series of knowledge exchange visits to Canada and technical assistance missions
by Canadians to Brazil. Skills were particularly built in the areas of advocacy, litigation, advertising, and
tax issues. These improved skills enabled ACT members to be more directly involved in the design and
implementation of advocacy campaigns and other policy -focused activities.
A number of important results can thus be associated with Outcome 2:
v A foundation has been established for, and preliminary results achieved from, gender-focused
tobacco control research that will guide the development of gender-sensitive tobacco control policy
in the future.
v A mechanism has been created that will facilitate the management of future small grants processes
for Portuguese-language researchers.
v Key gaps and weaknesses in existing Brazilian tobacco control legislation have been identified, and
technical policy analysis skills built, allowing for targeted advocacy action.
v The judiciary and legal profession has become engaged in tobacco control.
v Policy-relevant research has created an evidence base that supports tobacco control policy
development and implementation in line with Brazil’s FCTC requirements.

3.1.3 Assessment of Outcome 3
Outcome 3 sought “Strengthened government support for the development and implementation of gendersensitive tobacco control measures.” It addressed the need to strengthen government interest and political
will to address tobacco control in a way that would be coherent across many sectoral issues. The design
of this Outcome recognized the need to both build knowledge among politicians and legislators and
engage their interest. It was also based on the need to debunk tobacco industry propaganda.
Table 4: Outcome 3 Planned Results
Expected Result
Outcome 3
Strengthened governmental support for the
development and implementation of gendersensitive tobacco control measures.
Outputs
HEALTHB RIDGE
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3.1.1 # of monitoring report recommendations
implemented

3.2 Improved gender-sensitive tobacco control
3.2.1 # and scope (type) of legislative or regulatory
legislation at the federal, state and/or
changes related to TC (including # that address gender
municipal levels
equality)
WBS 500: FCTC Implementation Capacity -building
WBS 600: Educating Opinion Leaders and Legislators
As this Project began, Brazil was unique among major democracies in having had in place relatively
extensive tobacco control policies that were developed and implemented almost entirely through
government initiative. Brazilian legislation and regulations on tobacco advertising, labelling and package
warnings were – on paper – among the best in the world, roughly equivalent to regulations that existed
under the Canadian Tobacco Act. The Brazilian National Cancer Institute (INCA) had produced
extremely good media campaigns on tobacco issues. In spite of having strong national legislation,
however, Brazil continued to face enforcement problems concerning its smoke-free and advertising ban
laws in particular, which, although having been in place for many years, were not respected. Enforcement
problems included a lack of coherence in the legalities of enforcement, as well as levels of responsibility
to do so. Another key problem was that the Brazilian National Tobacco Control Program did not have a
corresponding implementation budget; in practical terms this meant that tobacco control activities at the
federal, state, and municipal level were dependent on the good will of the Brazilian global cancer
prevention program and the program did not have a clear idea of what resources, if any, were directly at
its disposal. The same financing problem was faced by the National Commission for the Implementation
of the FCTC (CONICQ), which is the official FCTC implementation authority involving nine ministries
but which has no budget. Likewise, the government’s four year work plan (PPA), and consequently the
national budget approved yearly by the Congress based on the PPA, did not consider tobacco control
measures and the costs related to the effective implementation of the FCTC.
At the same time, there was considerable uncertainty about whether stronger smoke-free public spaces
laws could be established at the state and municipal laws: there was legal debate about the extent to
which federal law precludes stronger laws by lower levels of government.
Finally, when the project began, the relationships that existed between the primary government agencies
involved in tobacco control, INCA and ANVISA, and civil society were primarily at a personal level,
given that there was no organized civil society tobacco control movement. Collaborative relationships
therefore had to be developed between government ministries and civil society in order to ensure greater
policy coherence across the government, to ensure better enforcement of existing laws, and to develop
and implement improved tobacco control legislation at all levels.
In order to support advances in tobacco control implementation, the Project team sought to meet two
primary output targets, namely:
•
•

Accelerated FCTC implementation; and
Improved gender-sensitive tobacco control legislation at the federal, state and/or municipal levels.

ACT’s ongoing relationship-building with government representatives at all levels, combined with its
information-sharing and advocacy activities had a demonstrable result in increased government support
for tobacco control, especially at the state and municipal levels . ACT co-founded CEPALT (Commission
for the implementation of smoke free areas in São Paulo), and became a Board Member of the São Paulo
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State Council against Drug Abuse (CONED) and a member of the technical body for tobacco control on
the São Paulo Municipal Council against Drugs (COMUDA). In the state of Bahia, ACT’s representative
was a delegate to state-level meetings of the National Forum on Environmental Health. The
Parliamentary Front for Health, a commission of legislators interested in promoting health issues,
adopted tobacco control as one of its primary areas of focus.
Action taken to implement the FCTC was even more impressive: state-wide smoke-free laws were
passed in São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Rondônia, Roraima and Paraíba, while
municipal smoke-free laws were passed in Cornélio Procópio, Juiz de Fora, Salvador, Lauro de Freitas,
Curitiba, Londrina, Maceió and Pelotas. As the project ended, the first Federal Senate passed a national
smoke-free bill; it still needed passage by a second committee but this first step was a huge milestone.
Until that point, the passage of a federal level bill seemed doomed to failure without the support of the
President. ACT remains involved in ongoing monitoring of the implementation and enforcement of
smoke-free laws throughout the country, in collaboration with the local VISAs
Local health officials (Vigilancia Sanitaria) in some municipalities began to take enforcement action
against contraband tobacco products, based on the absence of required health warnings.
Based on the results of activities implemented through the Project, there is an improved basis for gendersensitive tobacco control legislation in Brazil. ACT led public and legal debate on the issue of whether
federal law must over-ride state and municipal laws – an angle taken by the tobacco industry to forestall
passage of any smoke-free laws in the face of Presidential opposition to such a law. ACT also led the
creation of “occupational health norm” to include second-hand smoke as an occupational health hazard,
thereby gaining the support of trade unions and employees in the push for smoke-free laws. ACT’s work
in this area also engaged labour prosecutors.
Through regular and ongoing meetings and information sharing activities, ACT’s collaboration was
strengthened with legislators and executive members of government, civil servants, and state health
secretaries in several major cities. This relationship building was particularly important outside the
Health Ministry: ACT built strong relations with the Ministry of Revenue (re: tax issues) and Ministry of
Agrarian Development (re: alternate crops) to ensure that these two ministries would be supportive of
tobacco control policies in those arenas.
A number of important results can thus be associated with Outcome 3:
v Government engagement in and support for tobacco control measures – particularly smoke-free
environments – has increased significantly, especially at the state and municipal levels.
v A domino-effect passage of smoke-free laws has taken place at the state and municipal levels; about
half of the Brazilian population is now protected from second-hand smoke in public places.
v The groundwork has been laid for the development and passage or strengthening of tobacco
control measures in other areas, including advertising bans and taxes/prices.

3.1.4 Assessment of impact
Measuring health impacts stemming from a relatively short-term project as this is difficult if not
impossible. However, the project has successfully laid the groundwork necessary to effectively contribute
to reduced death and ill-health from tobacco use in Brazil. It has done so, in part, by fostering the passage
and implementation of smoke-free laws, which will significantly reduce exposure to second hand smoke
in public places (and thereby reduce the related health risks). While any reduction in smoking rates
cannot be directly attributed to the activities of this project, it can be noted that the project has
contributed to public awareness about the harmful effects of direct and passive smoking and to the
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development and passage of tobacco control regulations which will help to protect the population from
the harms of tobacco.

3.1.5 Assessment of variances
There were no negative variances between what the project was expected to achieve and what it did
achieve. There were delays experienced with the timelines within which some activities were
implemented, but this had no impact on the ultimate achievement of results.
Changes were made to the way in which some results were achieved; most notably, in 2008 as part of
their annual work planning exercise, ACT and HealthBridge devoted time to assessing the value of the
technical cooperation approach that had been taken to that date in the project. While the knowledge
transferred by the Canadian Technical consultants over the project’s first two years related to local
implementation and enforcement of smoke-free areas, to media advocacy, and to networking had been
valuable and had contributed to the results achieved, the project team recognized that the approach of
having one or two Canadians travel to Brazil from time to time to provide specific training was not
generating the level of exchange or cooperation that had been anticipated when the project was first
developed. At the same time, ACT had grown to the point that it had representatives and members
working throughout the country. These representatives and members were involved in a number of
different activities and required different types and levels of technical assistance and knowledge
exchange that could not be appropriately met by the same single Canadian consultant. The decision was
therefore taken that it would be more beneficial to the project to organize a series of knowledge exchange
missions for Brazilians to Canada whereby they could meet with a wider number of Canadians working
in specific areas of tobacco control and make the most appropriate connections. This resulted in the
organization of five knowledge exchange missions to Canada and the participation of 18 ACT
representatives and members.
It is important to note that there were a number of positive variances in the project’s final results. The
level of national and international credibility gained by ACT over the project’s four year period far
exceeded the project team’s expectations. Not only is ACT now seen as the leading tobacco control group
in Brazil, but the level of its engagement – at the government’s request – in policy debate, its role as an
international role model, and its ability to successfully receive funding from a range of international
donors reflects the high quality of its staff and members and its status in the tobacco control community.
A further positive variance has been the passage of smoke-free environment legislation in many Brazilian
states and municipalities, and the recent vote in favour of such legislation at the federal level. While
smoke-free legislation was one of the project’s primary target areas, the degree to which such legislation
was developed and passed exceeded the project team’s expectations going into the project.
A final positive variance has been the focus on litigation issues. This was or iginally anticipated to be a
relatively minor component of the project, given the complexities of tobacco-related litigation and the
heavy influence of the tobacco industry on the Brazilian judiciary. However, by the end of the project,
litigation had become one of the project’s primary focus areas and significant results in changing
attitudes, in fostering litigation change, and in addressing tobacco control from a more “legalistic” angle
had been achieved.

3.2

Political considerations

The project team worked closely with stakeholders – including politicians and legislators – at the
different levels which have jurisdiction over health, ranging from municipal, to state, to federal levels.
However, the ongoing lack of political commitment to tobacco control, particularly at the federal level,
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posed an ongoing challenge to the project team throughout the entire project. It hindered the project’s
ability to make any headway in achieving appropriate country-wide tobacco control law s, particularly
related to smoke-free spaces. Relatively early in the project, the project team decided to refocus its efforts
on legislators at the state and municipal levels where there appeared to be more support for the
development and implementation of tobacco control initiatives. While not abandoning its efforts at the
federal level, this change in approach enabled the project team to generate significant momentum among
state- and municipal-level politicians and legislators to move tobacco control issues forward, resulting in
the passage of a number of smoke-free environment laws. This proved to be a wise strategic decision: in
addition to gaining smoke-free environments for nearly 50% of the Brazilian population in a relatively
short period of time, this approach actually put additional pressure on federal legislators to move
forward. As a result, in the project’s final days, a number of significant moves were taken at the federal
level, including a vote in favour of a federal smoke-free law, debates about a total ban on tobacco
advertising, and a re-examination of the way that tobacco control bills had been presented and
considered by the federal government.
The project team also worked closely with politicians and legislators from a variety of Ministries,
including Health, Revenue, and Labour, to ensure that tobacco control policies would be as coherent as
possible – and to ensure that those Ministries that would ultimately be responsible for policy
implementation were supportive as early in the process as possible.

3.3

Challenges and Opportunities

Through the implementation of this project, the project team encountered a number of challenges and
opportunities. These are outlined below.
Challenge: The tobacco industry’s influence has consistently caused balking at the federal level to pass a
comprehensive tobacco control law .
Opportunity: In addition to refocusing its efforts to the state and municipal levels, the project team
saw this challenge as an opportunity to address tobacco control from a number of different
perspectives and, in doing so, to gain support from a wide variety of constituencies. Two key
examples of this approach were addressing tobacco control as an occupational health hazard, which
gained the attention and support of labour prosecutors, and addressing tobacco control from a legal
point of view, which enabled the project team to engage the Brazilian judiciary and prosecutors.
Challenge: Due to the existence of a partial tobacco advertising ban in Brazil, there was little initial
support to do further work in this area.
Opportunity: Given the many ways that the tobacco industry is violating the existing advertising ban,
including setting up “temporary points-of-sale” at parties organized for young people, the project
team identified many opportunities to demonstrate how the law needed to be strengthened and to
gain the support of politicians. Public opinion polls and a documentary were used to educate the
public about the pervasiveness of tobacco advertising and its impact on youth smoking initiation, and
thus to generate support for tighter controls on such advertising.
Challenge: The tobacco control community sometimes reinforces traditionally negative gender roles and
has not been not very successful in addressing women’s needs and society’s unbalanced social
relations. The engagement of women’s and feminist organizations in tobacco control has thus historically
been weak. There have also been few resources available to encourage their involvement.
Opportunity: By mapping the engagement of women’s organizations in tobacco control, providing
training around the incorporation of a gender perspective into tobacco control research, and making
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funds available for the completion of six research projects, the project team raised awareness within
the feminist movement of the importance of addressing tobacco control. In particular, one of the
research studies undertaken specifically addressed the issue of how to engage the women’s/feminist
movement in tobacco control. World No Tobacco Day 2010 will focus on gender, and this will help to
further promote the development of activities with women’s organizations.

3.4

Logistical and other difficulties

For the most part, the project team did not encounter any significant logistical or management difficulties
in implementing the project. The one issue that did cause an ongoing challenge, however, was in getting
visas for Canadian project staff and consultants to travel to Brazil. The Canadian and Brazilian
governments have instituted an agreement whereby Canadian persons travelling to Brazil to work on a
CIDA-funded project receive their visas at no cost. However, the reality of this process, which requires
that persons travelling on such a visa register with the federal police in Brazil, is extremely onerous and
in reality costs more than paying for the visa upfront. The Brazilian Embassy in Ottawa does not provide
the travellers with the necessary information about registering with the federal police, in terms of where
such registration is to be done, what documents are required, or what the associated cost would be. This
means, in effect, that the registration with the federal police is not always possible.
For example, on two consecutive trips, Canadian personnel attempted to register with the federal police.
In Sao Paulo, this registration cannot be done at the airport, but only at one location in the city. When a
person is simply passing through Sao Paulo, therefore, the registration cannot be done there. In Rio, on
the other hand, the registration cannot be done in the city but must be done at the airport, and that office
is not necessarily open when the person is travelling through the airport. During the first trip, finding this
out wasted many hours and taxi costs, and the registration could not be done. On the subsequent trip, the
personnel did go to the office in Sao Paulo, only to wait in line for nearly three hours and then find out
that original income tax statements and bank statements were required to register. Since these documents
were not available, the registration could not be completed. The entire registration would have cost – in
terms of time spent and taxi fares and the expected registration fee – more than C$700, whereas the cost
for a visa for two people was only approximately C$200. In fact the registration cost alone was close to
the cost of the visa itself.
This process is clearly designed for Canadian personnel who are moving to Brazil to work on a CIDAfunded project over the long term. It is not appropriate for persons travelling for one or two weeks on a
monitoring or technical assistance mission.

3.5

Assessment of synergy with other CIDA-funded projects

There was little direct interaction between this project and other CIDA-funded projects. That said,
however, the results of this project were particularly synergistic with two other projects that were being
implemented at the same time. For example, the Canadian Public Health Association-funded project
Strengthening Health Systems sought to improve health outcomes and strengthen the capacity of health
systems. The anticipated impact of the Civil Society and Tobacco Control project, on reducing death and
ill-health from tobacco use, clearly supported the improvement of health outcomes and addressed health
issues not directly addressed by the CPHA project. Likewise, this pr oject addressed tobacco control as an
occupational health issue, which supports the goal of the Ryerson Polytechnical Institute’s project
Occupational Health and Safety, again from an angle not addressed by that project.
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Appendix 1: Revised Performance Measurement Framework
EXPECTED RESULTS

BASELINE

Impact: Reduced death and ill-health
from tobacco use, particularly amongst
poorer Brazilians in favelas and in the
Northeast

Smoking rates
ranged between
12.9% in the
Northeast and
25.2% in the south;
Brazil world’s
largest leaf
exporter; tobacco
control in place but
poorly enforced

Mortality and Health
Indicators; Population Data

Not measurable at the end
of the project

ABIFUMO, SINDIFUMO,
Receita Federal; IBGE

Outcome 1. Strengthened civil society
capacity to participate in public debate
& influence public policies related to
tobacco control, particularly addressing
social & economic inequity.

Civil society not
actively engaged in
tobacco control

1.1 Level of engagement of
organizations in the network

1.1 Legally incorporated
NGO managed through two
fully operational offices;

Key informants

Virtual volunteer
network existed
No secure funding

Output 1.1 Improved networking and
collaboration between NGOs, health
charities, health professionals, and
women’s organizations with an interest
in tobacco control, at the national, state,
HEALTHB RIDGE

PERFORMANCE
INDICATORS

1.2 Degree of impact on
gender-sensitive public debate
and public policy
development/implementation

RESULTS ACHIEVED

DATA SOURCES

1.2 ACT member
organizations directly
engaged in public debates
and design &
implementation of state - and
municipal-level advocacy
campaigns

1.3 Degree of civil society
credibility in tobacco control

1.3 ACT seen as a partner of
the government, media and
academia; direct
involvement in several
official government
committees

1.1.1 # of organizations in
network, sectors represented
(including gender), attending
meetings, level of
communication

1.1.1 membership base
increased to more than 300
organizations covering 9
major sectoral areas and all
geographic areas; NE sub-

Network membership list;
meeting minutes; website
registration list; media
clippings; website page
views and visitors; mailing
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and municipal levels

network also developed;
regular communication via
website, listserv, bulletins,
and annual network
meetings
1.1.2 # of media clippings
about TC referencing network

1.1.3 # and type (content) of
newsletters and other
materials produced and
distributed
1.1.4 Network name
recognition

Output 1.2 Funding mechanism
established for NGOs and other civil
society organizations involved in
tobacco control

Outcome 2. Improved Brazilian
capacity to undertake gender-sensitive
research for advocacy and policy
analysis on TC

HEALTHB RIDGE
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Little available
gender and tobacco
research had been
undertaken in
Brazil; no funding
mechanism existed

lists; interviews

1.1.2 Considerable amount
of earned media ; by project
end, ACT mentioned in
media at least 6 times per
day.
1.1.3 Website, blog, e bulletins, institutional
materials, campaign
materials all regularly
produced and disseminated
1.4 Profile of tobacco control
as multi-sectoral issue raised
through Network; ACT with
high public profile as leader
in tobacco control

1.2.1 Funds ($, # sources, and
for what activities) given to
Brazilian NGOs for TC
activities

1.2.1 ACT members
collectively and individually
with greater access to
international funds worth
more than US$1 million; no
domestic funding source yet
established

Brazilian NGOs in the
network

2.1 More Brazilian research
used for gender-sensitive
public policy decision-making

2.1 Brazilian research results
produced about gender and
tobacco that will generate
greater awareness of, and
support for,
gender-sensitive tobacco
control policies.

Key informants
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Output 2.1 Means established to
produce quick, policy-relevant and
gender-sensitive research on tobacco
control issues

2.1.1 Research steering
committee
2.1.2 Research fund
established, # of research
projects conducted, % of
research focusing on gender
issues
2.1.3 # of references to
Brazilian TC research in
media and public debates

Output 2.2 Increased gender-sensitive
policy and legislative analysis capacity
de veloped within Brazilian NGOs

Outcome 3. Strengthened governmental
support for the development and
implementation of gende r-sensitive
tobacco control measures.

HEALTHB RIDGE

Relatively
extensive tobacco
control policies in
place but poorly
enforced; no TC
budget; uncertainty
about
constitutionality of
smoke -free
legislation;
incoherence among
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2.1.1 Research steering
committee and funding
mechanism established.

Steering committee; media
clippings

2.1.2 Funds received from
RITC to fund 6 gender and
tobacco research projects.

2.1.3 The research projects
were only completed
towards the end of the
project and the results will
be launched post-project.

2.2.1 #, scope, and content of
briefing notes, formal briefs,
fact sheets produced

2.2.1 More than 20 fact
sheets produced addressing
a wide range of tobacco
control issues, including
litigation, environmental
health, occupational health,
tobacco industry
propaganda, etc. Regular
information provided to
government representatives
in other formats as well.

Network and network
members

3.1 Partnerships developed
be tween civil society and
government authorities

3.1 ACT member of several
government tobacco control
commissions; collaboration
with legislators
strengthened, particularly in
Ministries of Health,
Revenue, and Labour

INCA, ANVISA,
government policy and
committee documents

3.2 Increased TC policy
coherence and extent to which
policies adopt genderinclusive approaches

3.2 Increased government
support for tobacco control,
especially at the state and
municipal levels ; at project
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end, commission to be
established to look at policy
coherence

Output 3.1 Accelerated implementation
of the FCTC

3.1.1 # of monitoring report
recommendations
implemented

3.1.1 Two shadow reports
produced and
recommendations being
considered

Government report on
tobacco control; NGO
review of FCTC
implementation; minutes of
meetings with CONICQ

Output 3.2 Improved gender-sensitive
tobacco control legislation at the
federal, state and/or municipal levels

3.2.1 # and scope (type) of
legislative or regulatory
changes related to TC
(including # that address
gender equality)

3.2.1 Smoke -free laws
passed in 7 states and 8
municipalities; at project
end, federal legislation
voted on and passed at first
level; enforcement against
contraband increased

Government policy
documents; CONICQ
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Appendix 2: Summaries: Gender and Tobacco Research Projects in Brazil
1. Human Rights Situation of Women Tobacco Growers in the State of Rio Grande do Sul
Researcher/Author: Fernanda Castro Fernandes
Introduction
In Brazil, tobacco production is centred on family farming and the consequences of a family’s
submission to the tobacco industry affect men and women in various ways. Everyone is affected and
all suffer from inequality, but in addition to being subjected to servile work under contractual
relations with the tobacco industry, women are doubly affected: they are also subject to the macho
and patriarchal structure of Brazilian society, particularly in rural areas, which is strengthened by
servitude and submission to the dictates of the tobacco industry.
This economic activity is mainly characterized by an integrated production system, which is
concentrated geographically and through which agricultural harvests are easily sent to cigarette
manufacturing centres. In this case, the tobacco industry controls the productive process through
contracts with growers; by these contracts, the growers are forced to sell their harvests to industry at
prices and conditions dictated by the industry. In return, the tobacco industry is responsible for
giving growers technical assistance during the entire growing process – from the sowing to the
harvesting and drying of the tobacco leaves.
This study aimed to give a voice to women growers and those working in tobacco fields in the State
of Rio Grande do Sul. Constantly involved in their day-to-day activities, caring for the home,
children, garden, and tobacco, these women have seldom been asked what they think about their
lives, the environment in which they live, the tasks they perform, or the importance of their role
within the family structure. As such, the research began by listening to these women talk about what
they thought and how they saw their relationship with the cigarette industry, their dreams, their
ideas about human rights, and if they thought their human rights were being violated.
Methodology
To carry out this work, the research team conducted a bibliographical survey on agriculture and the
tobacco industry in Brazil, particularly in the Southern Region comprising the States Paraná, Santa
Catarina and Rio Grande do Sul. In addition to the initial survey, the team consulted articles and
books addressing the survey topic objectives, such as family farms, agriculture and gender, the
environment, health, and human rights. The research team also drew up a profile of municipalities
visited while conducting qualitative interviews; in addition it collected data available through the
IBGE (Brazilian Geography and Statistics Institute) and the UNDP (United Nations Development
Programme).
The evidence from farm workers was collected in two phases. The first phase was carried out
between 19 and 23 October 2009, during which the research team visited five municipalities in the
Central Region of Rio Grande do Sul around the city of Santa Maria, namely, Mata, Agudo, Paraíso
do Sul, Quevedos and Nova Palma. The second phase, which lasted from 9 to 12 November 2009,
was carried out in the municipalities of Pelotas, Arroio do Padre, Canguçu and São Lourenço do
Sul1 . All the municipalities except Pelotas have human development indexes lower than the state
Data gathering was supported by CEREST/Centre (Occupation Health Reference Centre) and CAPA (Small-scale
Farmers Support Centre).
1
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average.
During the field visits, the research team chose to conduct qualitative interviews that were not based
on previously prepared questionnaires; this decision was taken due to the need to talk to the
growers in a very informal manner to ensure them greater freedom in giving their opinions about
the life of tobacco growers. In total, the research team conducted 33 interviews. Of the 33 women
interviewed, only two were temporary workers, one was a pensioner, and the other 30 growers
worked on family-owned land.
From the evidence gathered, the research team sought to understand how the life of these women
was affected by the integrated tobacco production system and what their rights were. The team used
three international human rights protective support tools for the analysis, namely, the Framework
Convention for Tobacco Control, the Additional Protocol to the American Convention on Human
Rights in the area of Economic, Social, and Cultural Rights (the Protocol of San Salvador), and the
American Convention for Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (the
Belém do Pará Convention).
Results
Barn-cured tobacco was produced by 12 women , while greenhouse tobacco, which demands longer
working hours, was produced by 21 women . In both cases, the field work is similar and only differs
in the manner of gathering and drying the leaves. For cured tobacco, farmers cut down the whole
plant, leave it on the ground overnight, and collect it the following day to dry naturally in open
barns. For greenhouse tobacco, farmers collect the leaves from the stalk starting from the bottom and
working up to the top. This work requires intensive use of firewood and sewing the leaves to enable
them to dry on wooden poles.
The number of children in tobacco farming families varied as follows: two farmers had six and five
children (both sexes) respectively, five of the women had four children, eight had three children ,
another eight had two children, nine had only one child each. Only one had no children.
With regard to age, two of the interviewed women were between 18 and 25 years of age; four were
between 26 and 35 years, 13 were between 36 and 45, 10 were between 46 and 55, and four were
between 56 and 65 years. Regarding level of schooling, two had never attended school, 28 had
completed primary education, and only three had completed medium level.
In terms of time spent in tobacco growing, ten women said that their parents had been growers; nine
declared their husband’s family had already been growing tobacco, and two declared their
grandparents had been growers. Only five growers stated that they had been planting for only six
years or less; each of these were from the Pelotas region in the extreme south of the State.
The women’s declarations indicated that apart from the general situation of gender inequality that
characterised the rural reality in which they lived – with the sexual division of labour and
vulnerability through domestic violence – women tobacco farm workers were further faced with a
lack of information about pesticides used in the fields and the diseases likely to result from their
exposure or about green tobacco disease. Furthermore, they were not even informed about the
health risks of their unprotected exposure to the sun.
At the same time, however, it is important to stress that these women were not subjected to such
conditions through their own free and personal choice or that of their family, or even by the
exclusive decision of their spouses. The situation of human rights violations found in the homes and
fields visited by the researchers is part of an absolutely unequal and unjust social relationship
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disguised by an air of legality through contracts signed between the tobacco companies and the
growers. These contracts bind families into debt and add to an already unbalanced sexual division
of labour, violate workers’ rights, pollute the environment, cause irreversible damage to farm
workers’ mental and physical health (most companies are actually still being investigated in this
regard), and increase the exposure of women to domestic and family violence.
The final research report was structured to address the rights enshrined in the aforementioned
instruments and the evidence provided by discussions with the women farmers. It became evident
that violation of one human right ultimately entailed violations of other rights. One cannot speak of
a “right” to a healthy environment without also addressing the right to education, to employment,
and to information. As is characteristic of human rights, interdependence is fundamental for
understanding the reality of the lives of tobacco growers. However, it should be made clear that
despite violations and all the difficulties faced, many of the interviewed farmers did not portray
themselves as victims. Rather, the majority expressed anxiety and a desire to plant another field, to
have an alternative source of income that was not as exhausting (this was noted particularly by
those working in the tobacco greenhouse). At the same time, though, many were resigned to their
situation, feeling that growing tobacco was the only source of profitable income for smallholders.
Many said that the work was tiring, but had to be done. Others said that thanks to tobacco they were
able to build a house, send children to school, and have access to material goods, hence they were
not complaining. There were also a few who said they liked growing tobacco and that using
pesticides was really inevitable, adding that these products were used not just in tobacco farming
but in all agricultural fields. None of the interviewed women said that they had correct information
on the real harms caused by intensive use of pesticides, while few said they knew of the harmful
effects but did not know how to define their effects.
Conclusion
Tobacco farmers’ low literacy rates, combined with working conditions that violate human rights
enshrined in the Inter-American Human Rights Protection System - such as those related to rights to
food, environment, health, an d the right to a violence-free life – highlight the urgency of formulating
multi-sectoral public policies that target and reach tobacco growers. In general, the low level of
social participation by women tobacco growers in social movements, unions, and agricultural
cooperatives contributes further to their situation of vulnerability.

2. Survey on Socio-Economic, Cultural and General Environmental Con ditions of Women Smokers in Situations of Social Vulnerability in the Municipality of Teresina-PI
Implementing Institution: Gênero, Mulher, Desenvolvimento e Ação (Gender, Women, Development,
and Action) – GEMDAC
Introduction
The change in role played by women in contemporary society has for some time been the object of
study by researchers dedicating themselves to gender issues in Brazil and throughout the world.
Women have launched themselves into daily spaces previously and exclusively occupied by men,
including in the employment market, in a variety of social organizations, and even in the leading
family role. This new behaviour has brought about changes in habits, adding practices and
responsibilities that were once exclusively assigned to men.
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Quite notable is the important addition that women have made to global statistics on the use of
tobacco. In parallel with their exit from the domestic space, women have exposed themselves to
tobacco and alcohol use, and current statistical data shows that despite the higher prevalence of use
amongst men, many girls are beginning to smoke in their early adolescent years.
Data provided by the Portuguese League against Cancer, coordinated by the Association of
European Cancer Leagues, shows that smoking: “(...) is a more dangerous habit for the health of the
European woman”. The same source predicts that smoking, which currently kills more than half a
million women each year, will have doubled the number of deaths by the year 2020. In the Brazilian
context, WHO statistics reveal that “prevalence of adult women -smokers has reached 17.5% of the
female population over the age of 15”.
Concern over increased smoking amongst women, particularly those found in high risk situations
and facing social vulnerability led the non-governmental organization “Gender, Women,
Development and Action for Citizenry” (GEMDAC) to conduct the present study to help visualize
the profile of the low income woman-smoker in the Teresina-PI municipality. The main objective of
this study was to contribute to a better understanding of the relationships between smoking and
poverty and gender, particularly in the main urban zones of an important capital city in the
Northeast of the Country; further, the study sought to provide statistical data that would be useful
for the definition of a national pricing and tax policy.
Methodology
The study consisted of the application of 400 questionnaires to self-declared women -smokers, the
results of which formed the basis of quantitative and qualitative data collection that enabled a
portrayal of the women’s socio-economic, cultural and general environmental situation. Subsequent
to the data collection process, four rounds of discussions were held in each region covered by the
survey, providing the opportunity to give feedback to the women who had participated in the
survey.
The areas selected for the study covered the four primary main geographic zones of the Teresin
municipality, namely: Zona Norte – the oldest and first point of occupation; Zona Sul, with a high
population growth and in which Vila Irmã Dulce – the biggest shanty (favela) of Teresina – is
situated; Zona Leste – which, despite having the highest purchasing power contains significant
pockets of poverty surrounding it; and the Zona Sudeste – a region that represents the largest portion
of the local low-income population.
The answers obtained through the survey and subsequent data collected for sample characterisation
were tabulated and analysed using the Epi Info statistical programme – an instrument frequently
used in health surveys.
Results
Most of the respondents participating in the survey were women in the 21-30 years age group
(31.8%), followed by lesser numbers of women between the ages of 31-40 (21.5%) and 41-50 years
(21.0%). It is important to note that approximately 53% of respondents were in the 21 to 40 years age
group, hence in the prime reproductive period.
The varied professions reported by the women were categorized into six major groups (to facilitate
understanding of the type of activity in which they engaged and their level of integration into the
labour market): retired/pensioner, self-employed, unemployed, stay-at-home, student, and civil
servant/private sector. Approximately 76% of the respondents’ family income was at or below the
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minimum salary index. This indicates that even though approximately 60% of the women surveyed
were income earners, they had very low family income.
Related to level of education, a low number of women had completed higher education (3.3%) or
had begun but not completed higher education (2.3%). This can be related back to the low overall
incomes of the women in the labour market: without higher education, they were able to gain only
menial and other low paying employment.
An association of smoking with alcohol use was verified in 71.8% of the questionnaires. Although
the majority of women (64.3%) consumed alcoholic beverages only on weekends or rarely, almost
10% of the women interviewed reported daily use of alcohol. Smoking and alcoholic beverages,
mainly the distilled type, are the main causes of oral, laryngeal and pharyngeal cancer and,
according to statistics (BRAZIL, 2002), 5 to 10 % of Brazilian cancer cases are found in the head and
neck areas. “The alcohol consumption and smoking combination is a greater factor than the
products used separately. It is estimated that of those patients suffering from oral cancer, 95% are
smokers and 76% smoke and consume alcohol regularly” (INCA, Brazil, 2002).
On the question of their current health situation, 41.5% of the respondents declared that they had no
health problems that they were aware of at the time of the survey; amongst those who gave
affirmative answers, hypertension and respiratory problems had a high frequency – 14.5% and 11%,
respectively. According to Artur Beltrame Ribeiro, President of the Brazilian Society of
Hypertension (2008)… “Smokers are more likely to develop hypertension and heart disease. The risk
of having a heart attack increases with the number of cigarettes smoked and length of addiction. The
risks for those who smoke a packet a day is double that of non-smokers. And with women who take
contraceptive pills, this factor increases further the possibility of having a heart attack, a stroke and
vascular disease.”
Three percent of the respondents had been diagnosed – or had a family member diagnosed with –
cancer, including 24 cases of cervical cancer, 17 cases of breast cancer, and 16 cases of throat cancer.
Another 18 cases were recorded without the respondents being sure of the type of cancer found in
their families.
Half of the women surveyed were currently using some form of medication, the most prevalent
being contraceptives, at 16.8%, and anti-hypertension medication, at 12.3%. In addition, while 14.5%
of the respondents suffered from hypertension, only 12.3% were under medication.
A mere 31.8% of respondents stated that they practised some form of physical activity and of these,
only 71 women practised sports at a regular frequency (three or four times per week).
The questionnaire also contained subjective questions aimed at defining the level of respondents’
knowledge and understanding about the harmful effects of tobacco use and their impressions about
these harms. The majority – 303 (75.8%) of the 400 interviewed - said that they believed that smoking
was harmful to their health; however, seven said they did not believe that smoking was harmful to
their health. When asked “how cigarettes harmed them in their daily lives”, 31.5% said cigarettes
spoiled their looks. This was deemed more important than the actual physical harms caused by
tobacco use.
In terms of the age at which tobacco consumption started, 14% of respondents said that they had
started smoking before the age of 11, and a further 58.5% had started between the ages of 12 and 17.
Of the reasons given for smoking initiation, the most frequently cited were: peer influence (36.5%),
curiosity (20.5%), and family influence (17.3%). The forms of use were not new, pointing to cigarettes

HEALTHB RIDGE

C IVIL S OCIETY AND TOBACCO IN BRAZIL – FINAL PROJECT REPORT (APRIL 2006 – MARCH 2010)

43

with national filters as the preference by 79.3% of the total surveyed. The majority of women (55.8%)
said that they smoked between 1 and 10 cigarettes per day. This corresponds with international
evidence: the Director of UFRJ Smoking Studies and Treatment Nucleus, Alberto Araújo, has stated
that: “The WHO recognized smoking as a paediatric disease because it starts even in the early years
of puberty, extending to the adolescent period in 90% of cases”. He added that “in a short time, the
youth become sporadic consumers, which leads adolescents to jump from six cigarettes to a pack a
day when they start adult life”.
Asked when they smoked their first cigarette of the day, 79% of the women surveyed said that they
smoked early in the morning and lit their first cigarette within thirty minutes of waking up. For 262
women, the first cigarette of the day gave them the most satisfaction, and for 233 women, the
morning shift was the best time to smoke, perhaps because it was the working shift of the majority,
or the coolest time of day. 70.8% respondents associated the smoking habit with the waking-up
hours, bedtime, and meal times.
These women pointed out various reasons that triggered their urge to smoke, such as: the pleasure
created by the habit (13.8%), anxiety (10.8%), and stress (6.3%). Significantly, the most common
actual association, such as the concurrent use of alcohol and coffee, was not widely reported (3.5%
and 3.8%, respectively). For 43.5% of women, it was very difficult to avoid smoking in public places.
Another important and challenging issue raised through the survey was that 64.5% of respondents
had tried to stop smoking, unsuccessfully. This high percentage justifies the need to invest in antismoking techniques and treatment that are more effective and accessible to the population.
The survey indicated that the warnings on cigarette packets have had some effect; almost threequarters of the surveyed women (295 or 73.8%) stated that such warnings had made them think of
quitting. Further on this topic, the most remembered themes or the messages were those that
referred to cancer, “death,” and abortion, with 23%, 13% and 12.5%, respectively. 67.5% of
respondents said that if the warnings were marked on both sides of the packet, the images would
have a greater impact.
Related to the costs of tobacco use, 232 (58%) respondents said it was expensive to maintain their
addiction. When asked if they would continue to buy cigarettes if prices increased to 10 Reais, 169
(42.3%) said they would stop; this showed the importance of comprehensive tobacco control
programmes aimed at reducing consumption through the use of various instruments, including
higher prices and taxes.
Of the 400 respondents, however, 211 had never questioned the cost; 60 (15%) spent up to R$25.00
per month; 68 (17%) spent between R$25.00 and R$50.00 per month; and 52 (13%) spent between
R$50.00 and R$ 100.00 per month.
When asked about the number of smokers per household, 60.8% cited that there was more than one
smoker in their household, while 39.2% reported that they were the only smoker. It was therefore
reportedly very difficult for the majority of smokers, 60.8%, to stop smoking because of their daily
interaction with smokers living under the same roof.
With regard to a question about what they would do with the money saved if they stopped
smoking, 32.3% said they would spend it on themselves; 26.5% would buy something for their
children, and 22.0% of the women said that they would spend the money saved on something else,
showing that women are often “throwing away” money on cigarettes. There did not appear to be a
significant awareness of the money that could be shifted to better meeting household needs (shelter,
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food, healthcare, etc).
Regarding health professionals’ attitudes towards the sample survey, 57.5% of the respondents
indicated that subject of tobacco use was never or seldom broached by their health professionals.
This was disturbing, given that tobacco control and prevention is part of the 2006 Health Pact
National Policy for the Promotion of Health. As such , it should also be addressed by all
professionals in Primary Health Care (BRAZIL, 2006).
Finally, 91.5% of women replied that they believed that smoking was a public health problem. This
observation showed that the women were aware of the role of government in formulatin g and
implementing health policies aimed at training independent and conscious persons to promote
health and prevent tobacco consumption, a condition favourable to the possibility of participating in
programme proposals on health education and promotion of individual and collective quality of life
in their own communities.
Conclusion
This study showed clearly that smoking impacts negatively on women’s health, quality of life, social
relations, and results in emotional, productive and economic damages. Such a situation requires
continuous and expanded effort for the (re)formulation and implementation of smoke-free public
policies and interventions in education and prevention; such measures must be included in the
public agenda as a State commitment and priority.

3. Young Offenders: Risk Behaviour and Smoking
Implementing institution: Instituto Terra, Trabalho e Cidadania , ITTC (Land, Work and Citizenship
Institute)
Introduction
Through this study, the research team sought to understand tobacco use by young girls in situations
of vulnerability and social risk and to determine if there was a relationship between young offenders
and tobacco in São Paulo. The response or approach underlying this question is the fact that
individuals are a social and historical construction, indeed, nothing occurs in the mind that had not
happened in reality. This challenge led the research team to seek to understand how socially
vulnerable youth can be subjected to social processes that contribute towards consumptive
behaviour and modus vivendi. Thus, they sought to uncover tobacco use beyond the individual, but
as behaviour produced on behalf of certain interests, despite dissemination of information on the
harm caused.
Methodology
During the course of this study, the research team sought to construct theoretical and
methodological paths that would encompass an all-inclusive perspective in which individuals are in
a continuous transformation process and are subjects of their historical time. The documentary
survey led the team’s analysis to the production of conceptual texts and specific literature through
which it expanded its knowledge about youth at risk and social vulnerability.
The research team prepared a round of interviews with closed-ended questions that enabled it to
draw up a profile, and a further thirteen open questions that focused specifically on: youth,
vulnerability and social class, consumption/tobacco and gender. The project coordination team and
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trainees conducted the interviews, which were then followed by focus group discussions that again
addressed issues related to youth, vulnerability and social class, consumption and gender. The
number of participants in the focus groups varied between five and ten girls, over a period not
exceeding two hours. Six meetings were planned, one per week, but two of these could not be held
as the required number of participants was insufficient to form the group.
The research team attempted to find out from the participants how they understood the relation
between consumption and established behaviour patterns, what influenced their purchase and use
of cigarettes, their status as youth in certain social classes, their social vulnerability, if relevant, their
compliance with socio-educational measures, and as young mothers on the periphery.
Based on this topical organization, the study was structured along the following lines2 :
Ø On us and the periphery
Ø Being young, being “myself…. My best”.
Ø Being a woman “being a mother … to value myself”, being poor, “having to work a lot!”
Results
The study revealed, through verbal interviews, the importance of peer influence on these youth in
their decision to smoke. Despite their awareness of the negative aspects of smoking, the decision to
become a smoker was based in large part on an image of “independence” and of belonging to an
adult, modern, evasive and pleasurable world.
That’s the truth, we have to be honest. At school, everybody started smoking because it was
smart, so I also started to smoke. I thought it was cool, everyone smoking, and I started too.
I don’t know.. Well, I personally saw my friends smoking, all of them, but I didn’t pay too much
attention to it. Of my own free will, I felt like buying some cigarettes and went over to the bakery
to buy. I bought two packets, one for her and one for me – that’s when I learned; on that day I
smoked a whole packet, I thought it was cool, that’s how I started smoking … then I went some
two, three months without smoking and started feeling agitated and cooled my nerves through the
cigarette.
It’s not the influence. You see someone smoking, you want to experiment, you want to because the
whole world is saying: smoke because it’s cool. Then you take the first pull, then ano ther, that’s it,
courage! That’s how it was with me, I was the only one in my class who didn’t smoke but no one
fussed bout the fact that I didn’t smoke.
The young people were practically unanimous in stressing that they actually saw the cigarette as an
opening into their social groups. Subsequently, they convinced themselves that tobacco use was no
longer an “option”, they had become addicted. The majority of respondents said that trying to stop
smoking just on their own initiative was very difficult, as the cigarette had a calming, relaxing, and
satisfying effect. It also met some form of mediation criteria in areas of youth socialization, and
strengthen ed patterns of “independence and authority” in their own lives, to the extent this was
mainly a “forbidden” choice.
Another important revelation was the ineffectiveness of legislation (in this case, the prohibition of
tobacco sales to those under 18 years) which strengthen ed the culture of individualism and placed
economic advantages over the responsibility of social education. With the emergence of the post-
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The line titles are part of the interview content with the youth.
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industrial societies, models of being and living are built around daily lives that value
competitiveness, individualism, the consumption of “eternal youth”; that’s why the youth in the
survey revealed the importance of image and status in our society and how smoking could be a vital
“ “connection” in the building of this image.
The questionnaire asked respondents what being a woman meant to them, to which the majority
replied that they associated it with maternity, as this was the biggest responsibility in their lives and
the moment in which choices must be directed at improving the lives of children, often putting aside
dreams and expectations. For some of the respondents, to be a woman is to “deal with all the difficult
things in life” … when you “have to become a real woman but still want to be a child”. The respondent in
that particular case was a young mother who stressed the responsibility still ahead of her: “now I’m
no longer a child, now I have to be responsible. Thus I now feel like a woman - I have a child - that’s now an
extra responsibility because it’s more difficult to become a woman, to work, bring up a child”. Another
respondent cited further difficulties found in being a woman, being black and poor, because she
faced “many prejudices… I was made to feel the colour of my skin. Everyone used to call me names. But
today, everybody talks to me…” To her, the difficulty lied not only in her black origins but also in her
social class and gender status: “I work as a mechanic – there are men who say: you are not capable of doing
this job, only men can, don’t you understand? But today, women can”. She further stated that the major
responsibility of the woman is maternity, reinforcing socially attributed roles, such as that of being
solely responsible for the conception and nurturing of children – a responsibility that many young
girls, as in this particularly case, were not prepared to assume alone. This evidence confirmed the
research team’s analysis of concepts rooted and widely propagated by the more conservative
segments of society, whose projection of the woman are values that we think will one day be
outdated, such as the one that considers maternity to be the great experience and opportunity to feel
like a women. The research team indicated that the condition here presented was expressed by the
fact that these young people have not yet encountered all the conditions for the realization of their
dreams, their abilities, and citizenship in face of reduced life choices, due to their status in the social
class. Thus, maternity is seen as a possible function, that is, it granted them certain recognition and
social ranking.
With regard to youth categories, the research team found that the girls’ profiles presented in the
survey, namely that of little education and few opportunities for integration into critical spaces that
are creative, stimulating and fit for reflection, contributed to a vision of youth that could go beyond
the immediate gratification and certainties of life.
For my future, I want to buy a house for my mother, for myself and for my son. To be able to have
a good job and battle to have some possession, but what I want most, in future, is to finish my
studies.
I want to go for continuing education and do a Computer Course… I spoke to Rentato (educator)
but since I am a minor and cannot work as an adult… I want to work … I want to be a lawyer, I
will be a lawyer.
For one of the focal group respondents, a dream come true would be the possibility of giving her
child an education. The research team was surprised to learn that a fundamental right of all the
country’s children was still perceived as a question of “luck” or “sole and exclusive responsibility”
of the families of these children ; this highlighted the fact that these youth had no idea that education
was one of the State’s responsibilit ies. It further stresses that, to make this possible, there is need “to
chase the dream and finish schooling, graduate from university, and seek the best we can”. The
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youth in this focal group worked on the meaning of dreams and opportunities, using stimulus from
magazine cuttings and cardboard presentations. They presented a very relevant collage that
portrayed a rubbish dump with several vultures circling over and some people foraging in it
together with photos of middle class residential areas and persons.
Here is the opportunity for justice …. These days there aren’t many opportunities - that’s why
they are fighting for a better opportunity for the youth. And here, without opportunities, human
rights end here. In this case, they are at the rubbish dump, there they have to forage for something
to eat, here they are scratching out something to wear, in the midst of vultures, and all. Yes, but
it’s the truth. He had no opportunity in life. He has nowhere to turn to, and so it’s here that he
gets his daily food, do you understand? Because he had no opportunity, he graduated here. So,
when we have an opportunity....
Conclusion
The research team believes that the data presented and analysed here is not unique, less so
conclusive, but it tries to reinforce the need for the development of strategies that can fight the
tobacco industries, as well provide clarification about the impacts of smoking on smokers’ health.
But in the case in question, on young offenders (here reiterating the status of social vulnerability) or
juvenile mothers, the team believes that promoting and propagating spaces for dialogue and
reflection on a modus vivendi in society can truly enable people to exchange opinions and somehow
manage to think about the impositions placed upon them by the media, by institutions, politicians,
peers, and hence develop a more critical awareness of themselves.

4. Women and Smoking – A New Issue on the Feminist Agenda
Implementing institution: Rede Feminista de Saúde (Feminist Health Network) in collaboration with in
partnership with Coletivo Feminino Plural (Plural Feminine Association)
Introduction
There have been social, national, and international movements engaged in activities related to
tobacco control for several decades, which has given rise to condemnation of the tobacco industry,
the harmful effects of smoking, and the issuance of warnings by the World Health Organization.
Global authorities’ initiatives have not yet had significant impact on reducing smoking habit s in
many places, particularly in less developed regions of the planet. Similarly, there have been a
number of important women ’s movement initiatives which, despite efforts made, have achieved few
concrete results. Unfortunately, tobacco control messages have had little effect amongst women,
particularly among female youth who have been the tobacco industry’s marketing target.
The Feminist Health Network (Rede Feminista de Saúde) acknowledges the work carried out by ACT
and the South American and Caribbean Women’s Health Network - RSMLAC3 , which have long
been proposing the integration of tobacco control into the women’s movement. At the same time,
though, there has been little reference in Brazil to the “Smoking and Gender” and “Gender and
Tobacco” topics. Work that has been done related to women and smoking has been strictly medical
and disease-focused.

Integrated policy articulation by women and feminist movements of the region, of which the founding partner Rede
Feminista de Saude is part of its Governing Board? < www.reddesalud.org>.
3
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The main objective of this study was to engage Feminist Health Network affiliates and the Brazilian
Women’s Movement in tobacco control, and to put tobacco control on their agendas, by focussing on
the effects on women’s health, using a participatory approach.
The specific objectives of the project were to examine tobacco use in the daily lives of affiliates, to
disseminate information about the effects of smoking on female health, and to formulate and
develop national policies and public action to implement tobacco control according to the provisions
of the Framework Convention for Tobacco Control. The FCTC was the first global public health
treaty developed under the auspices of the World Health Organization; it was created between 1999
and 2003, following public hearings and consultation meetings involving WHO Member States.
Brazil was a leader during the negotiation process, the treaty entered into force globally in February
2005 and Brazil became a Party in January 2006.
Methodology
In addition to conducting a literature review, the research team used a quantitative, exploratory, and
participatory diagnostic tool that targeted Feminist Health Network affiliates throughout Brazil.
Three States and the Federal District responded to the call to participate, and regional Feminist
Health Networks are now being established in the States of Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pará, Paraíba, and Distrito Federal. In
addition to these, replies were received from four Brazilian states that are supported by the
Network’s Focal Points: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão and Tocantins.
The research team prepared a set of indicators to support the development of a questionnaire which,
once tested and validated, was used by the affiliates’ regional leaders to collect information from the
study participants. SPSS was used to analyze the collected data. The research team received
included informed consent from all participants, and maintained confidentiality of participants’
identities and their responses, in accordance with health research bioethics criteria.
In order to motivate the target-group during the study, news, interviews, and reports about tobacco
control were included in the Feminist Network’s Comunicarede bulletin and disseminated through
the internet and an interactive advertising piece on 29 August 2009 (International Anti-smoking
Day). The Feminist Network and other tobacco control policy-making bodies in Brazil also
interacted through their participation in a range of national and international events.
The project team mailed 433 questionnaires to potential respondents. 246 activists connected with
the Feminist Health Network answered the questionnaire; network leaders at each location acted as
mediating interviewers. Those living in more distant locations self-completed the questionnaire and
returned them by post. The following percentages represent the distribution of interviews among
the country’s five geopolitical regions: North 7%; Northeast 11%; Centre-West 21%; South 32%, and
Southeast 29%. The results reflect the composition of RFS affiliates across the country Brazilian
region.
Results
Literature Review
The literature review was revealing. The research team found only two Brazilian studies on the
gender and smoking theme. These were prepared by Borges and Barbosa (2008, 2009) analysed
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female smokers from a sociological perspective, using a gender perspective. 4 In the article “Gend er
Brands in Female Smokers, a sociological approach to smoking in women”, Borges and Barbosa reported
that smoking had increased globally as early as the age of 5 years and that there were important
psychosocial influences. Besides youth underestimation of the dependency risk - which increases
their vulnerability - their situation is aggravated by the fact that they are situated in social classes
characterized as impoverished, making difficult their access to health care, amongst other resources.
With regard to the “feminization” of smoking, the authors used Rondina, Gorayeb and Bothelho
(2003) as their source to associate the reasons for female smoking to factors such as stress caused by
the demands of the working day, inequality of employment opportunities and salary, domestic
violence, apart from other aesthetic questions (slimming). The tobacco industry has captured these
feminine weaknesses and directed them at cigarette propaganda, where the concepts of freedom,
independence, self-esteem, and social-climbing are exploited together with models of the slim,
delicate, and sensual woman. Searching for explanations for the “feminization” of smoking, the
authors classified them amongst the pathologies of protest, and in their view “...a form of
unconscious protest or without resort to speech or policy” peculiar to women, and developed over
time.
These reflections also shed light on the qualitative study “The cigarette-friend: female smoking in a
gender critical approach”, prepared previously by the authors when they interviewed fourteen women
attending cessation services in Rio de Janeiro. Interviews revealed suffering, absences, personal tales
of violence and irreplaceable losses, and the finding companionship and emotional support in the
cigarette. Borges and Barbosa proposed a broader understanding of female smoking and
comprehensive assistance and care for the wider life needs and health of women, such as provided
for in the Ministry of Health Full Assistance to Women’s Health Programme since 1983, which
articulates the gender vision with the social determinants of health.
A further study conducted in a São Paulo hospital under the auspices of the Botucatu Faculty of
Medicine of the Universidade Estadual Paulista (UNESP)5 and working with social representatives
sought to find out what led 27 pregnant women attending obstetrics services to smoke for the first
time, how they thought cigarettes affected their bodies, now that they were pregnant, if during their
ante-natal services someone provided them with guidance on the effects of cigarettes on pregnancy,
and what they thought was required for a person to stop smoking. The subjective survey noted that
there was a lack of effective cessation guidance and support during pregnancy. That study
concluded that, as such, the smoker should be treated as a drug addict needing medical assistance
and psychological support from friends and family over a long period.
From these findings, the research team concluded that not much tobacco control research has been
conducted that considers women as individuals entitled to health and the possibility of an informed
choice for a comprehensive treatment approach. Thus, the survey undertaken through this project
was innovative and could contribute to the wider discussion of gender and tobacco.
Questionnaire Survey
Concerning the respondents’ profile, the research team examined the following aspects:
respondents’ links with the network, their personal and institutional identity, their existing
The marks of gender in female smoking, a sociological approach to smoking in women (2009) and the cigarette
“friend”: female smoking in a gender critical approach (2008), both by UFRJ.
5 Representation of pregnant women who smoke, on cigarette use; a study conducted in a hospital of the interior of
the State of São Paulo (7/2006) Marina Possato; Cristina Maria Garcia de Lima Parada; Vera Lúcia Pamplona Tonete .
4
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connections with tobacco control, their experience with smoking, and their willingness to participate
in the formulation of tobacco control implementation strategies as outlined in the Framework
Convention.
Regarding the respondents’ affiliate links to the Network, most of them (81.8%) were directly
affiliated with the Network (i.e., were members of the Network). With regard to schooling, 36.9%
were post-graduates, 43.6% had completed secondary schooling, 5% had received a technical
education, and 2.1% had received only basic education. In terms of age, there was a concentration of
women respondents aged 31 years of age and above, while only 22% were between 18 and 30 years
of age. In terms of race/ethnic groups, women who self-defined themselves as white comprised 57%
of the respondents, 32% declared themselves black, 16% said that they were “mulatto”, and 2% selfdeclared as indigenous and ‘yellow’, respectively. The profile further showed that 50% of the
respondents were single, 16.6% married, and 15% in a steady relationship. Separated, divorced, or
widowed women were in the minority. With regard to parental status, 52% stated they had children
and of these, 44% had one child, 40% had two, and 12% had three. As for sexual orientation, almost
all women declared their sexuality, with 75.6% being heterosexual, 19% lesbian , and 4.6% bisexual.
The Feminist Health Network is engaged in theoretical, political, advocacy, social control, training,
and communications work. Social and political integration is assured by the presence of affiliates in
localities where social movement agendas are constructed and where public policies are conceived
and monitored. The majority (56%) of participating women and institutions are engaged specifically
in the women’s movement, while others were engaged in the black movement, health movements,
LGBT and HIV/AIDS movements, as sex workers, with political parties, or worked in universities.
Approximately one-third of the affiliate organizations worked at the national level, another onethird at the government level, and 16.5% at the local level; about 12% of the affiliate bodies worked
internationally. Several respondents noted that they were involved in more than one movement,
which reflected their very important presence in social movements generally, through their presence
in health councils, women’s rights councils, and in maternal mortality committees. Others belonged
to children and adolescents’ rights councils or policy evaluation bodies for lesbian women and for
the black population.
Respondents were engaged in various professional areas and were trained mainly in human
sciences and health; some were trained in the sciences. They were found in all areas of the labour
market, with a slight concentration in public services.
Half of the women interviewed (52%) were current or former smokers; of these, half were current
smokers and one-quarter were regular smokers. Self-declared black women were the majority of
current smokers. By the age of 25 years almost all of the current smokers (96%) were smokers; more
than one-fifth had begun by the age of 14. Less than 5% started smoking later than age 25. Of the
smokers, more than half (53%) had been smoking for more than 16 years, and some had been
smoking for more than 50 years. 90% smoked up to a packet of cigarettes each day.
When asked at what age they had last attempted to stop smoking, amongst those who had stopped
smoking at some time, the research team noted that in all age groups, from childhood to adulthood
and maturity, the women had tried to stop. Considering all the smokers who had started smoking
by the age of 25 (96%), they found that about one third had stopped smoking and another third had
never stopped. Of those who had tried to give up the habit, they found that those under the age of
18 and those over the age of 43 had least tried to quit. 64% of the respondents had tried to stop
smoking at some point, however, and reported that they had made this effort at various moments of
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their lives. Half of the cases (49.4%) classified the decision as a personal one, followed by health
reasons (12.5%), and breastfeeding (8%). This last reason was important in that 50% of respondents
had experienced motherhood. However, national surveys show that only one in five females
manage to stop smoking during pregnancy.
The decision to stop smoking was not an easy experience for the respondents, although many did
not it as calm (meaning not overwhelming). It was marked by both psychological and physical
suffering, as well as a feeling of relief. A quarter of the respondents had sought psychological or
medical assistance and used medication.
Related to living with other smokers, 49% of all respondents reported that they lived with other
others, or engaged with them at work. It is worth noting, however, that half indicated that they did
not live with other smokers. As for the presence of smokers amongst the family and close friends of
the respondents in both current and inter-generational relationships, the research team found no
evidence of generational continuity when it came to the smoking habit, even though siblings, friends
and family members showed high indices of smoking.
The survey highlighted respondents’ perceptions about smoking. 60% of the respondents viewed
smoking as a broad societal problem and not just one of women; some of these respondents felt that
the best approach to tobacco control would be public policies with a greater focus on education
(17.5%). Some respondents claimed that smoking was a problem of a personal and individual nature
(8.5%) and a similar number (8%) proposed that women should better heed the negative impacts of
tobacco use on their health. More than two thirds of respondents classified smoking as a public
health issue.
Smoking rates among women – 15% according to the Ministry of Health/In ca – was considered
alarming among 90% of the respondents. 68.6% of the responden ts perceived that younger women,
poorer women, and under-educated women were more likely to smoke.
With regard to the level of respondents’ awareness about the effects of smoking on health in general,
only 4% said that they were poorly informed. Most (88%) said they were fairly/ well informed about
the effects of tobacco use on female health, and 78% about the effects on women’s reproductive
health, while 78% confessed that they had little or only fair knowledge about the impact of tobacco
use on male reproductive health. They gave the following as reasons that Brazilians smoked: to
alleviate anxiety, stress, depression and the attempt to alleviate work and home-related stress.
Others noted subjective reasons related with identity, self-esteem, social acceptance, feelings of
adulthood or maturity and sexy, and social inclusion.
In terms of the availability of information about tobacco control regulation, the research team found
that while there is a high level of information available about local issues, there was fairly
widespread ignorance (63%) about the Convention Framework for Tobacco Control. The level of
available information increased with regard to Brazilian legislation on tobacco advertising, sale and
consumption, which was noted by 52.4% of the respondents, legislation on smoke-free environments
by 62%. More than three-quarters of the respondents noted that they had been exposed to
advertisements and warnings about the harmful effects of smoking, about advertising restrictions in
schools and in the workplace, and about the existence of smoke-free locations. About 84% of the
respondents felt that there was increasing pressure on and intolerance of smokers, with smoke-free
locations becoming more frequent. The least impact was felt in the sale of cigarettes for minors;
interestingly, 49% of the respondents thought that legislation did not inhibit cigarette sales to
adolescents and youth who could easily acquire them.
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There was high agreement among respondents (94%) that the media plays a significant role in
inducing people to smoke. Regarding the type of message that convinced women to smoke, the
project team noted that messages focusing on “pleasure and feminine independence” were noted by
58% of the respondents. Overall, 30% of the respondents noted that the media had affected them
directly; among the youth, this reached 71%.
The Ministry of Health campaigns that warn about the harmful effects of smoking were considered
to be adequate by 56% of the respondents and inadequate by 44%. Those who agreed with the
messages considered them to be educational and informative about the harmful effects of cigarettes.
Those who disagreed criticised the warnings accusatory attitude towards smokers, especially
women. They identified stereotypes linked to motherhood and the failure to consider women as
individuals.
The research team also sought to elicit the open opinions of respondents about the main health
problems of Brazilian women and their association with the movements’ agenda, in an attempt to
understand the possibility of including smoking in these discussions. Spontaneous answers enabled
the team to establish a ranking: breast, colon, uterine, and lung cancers were first, with 40% of the
answers; second came abortion and sexual and reproductive health, with 15% of answers; cardiac,
cardiovascular and hypertension ran ked third, with 12%, and the important topic of violence against
women was noted by 8% of the respondents. As tobacco control was not mentioned, the project
team sough to further explore the priorities of women movements to determine why the prevention
and reduction of tobacco use was not on their agendas. The majority of answers (63.5%) cited the
existence of other priorities, stated that tobacco was not part of the women’s movement policy, and
noted the criticism that women were not asked to participate in a public policy discussion of this
topic.
Conclusions
Contributions from political science and from the field of feminist theory identify the second half of
the past century as one presenting the greatest historical, social, and cultural changes regarding
women. Starting from the post-war period and through Simone de Beauvoir and Betty Friedan, they
have identified new elements associated with the cultural education and feminine identity process in
society, culminating in the 1960’s decade with the advent of contraceptive pills, which made
separation of sex and reproduction possible. Increasing globalization of the economy and the
massive integration of women in the labour market have created a scenario in which women are
expressing for the first time in history and as a social group, a policy proposal and preparing a
theory for the transformation of society and themselves - feminism.
In this scenario, smoking means adding to the repertoire of protests that include showing their
bodies, cutting or leaving their hair to grow, studying, working outside the home, going to bars,
going out at night, having the key to the house, having sex, having an abortion – all symbols of
liberation. Though not all women have become feminists, the impact of their ideas and actions have
affected and influenced generations who transformed themselves over the last 40 years – a period in
which youth protests across Europe and the United States, the counter-culture as a response to wars,
the advent of drugs as a mass phenomena, and fashion and new information and communication
technologies challenged women to have their role and place in society.
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According to the reflections of Virginia Vargas (1999) cited by Prá and Negrão (2005:274)6 , “the ‘90’s
ushered in accelerated, unprecedented, planetary, ambivalent, contradictory changes”. In the case of
women, such changes can be characterized by “generalization of human rights and focus on
construction of citizenship in both civil societies and their movements, as well as in the states”. For
Castells (1999)7 , in “Power of Identity”, the last two decades of the past century have served the
feminist movement by laying bare the still existing patriarchal character of contemporary society
structures, with the support of the information era and the empire of network societies. The author
attributes this context to the construction of new identities, among them those of women, and
linking them to the transformation of the economy and market, to technological advances in areas
such as biology, pharmacology, and medicine that have had an undeniable impact in the field of
sexual and reproductive rights, to the ability of the feminist movement to affirm the concept that
people are political and connect them to the notion of human rights, among others, and to the rapid
diffusion of ideas through communication means, especially through the computerised support
technological networks (Prá and Negrão:275, op. cit).
Ignoring this history to address the topic of tobacco control among women and hoping to obtain
effective results seems, in our opinion, a challenge doomed to failure. If on the one hand there is a
condemnatory wave - based on health indicators to advocate for the need for women to stop
smoking - there is on the other hand a fresh message founded on recent history and constructed by
the women themselves and which says: smoking gives me freedom, independence and defiance. The
complexity of this challenge can be compared to that found with the HIV/AIDS epidemic, which
accounts for fewer victims than the cigarette worldwide. Everyone knows that the epidemic can
only be prevented through use of the condom - however, despite constraint thereon the epidemic
runs its course - targeted at adolescent girls and young gays for whom freedom, independence, and
defiance are not associated with the use of barriers.
The questions become more important than the answers: from the feminist perspective, what should
be communicated to a girl-smoker or one who wants to smoke? What messages can replace the
connection between the cigarette and sexuality without taking away the desire to exercise her
sensuality, or to build up a positive self-image? How can adolescents and youth be empowered to
exercise their autonomy in face of the offering of the cigarette as the symbol of power and freedom?
The free exercise of ideas promoted here and relating to the ineffectiveness of tobacco control
policies, the termination of dependency/physical, psychological and emotional addiction, or to the
reduction of risk and damage that accompanies the reduction in the number of cigarettes smoked
per day, expresses the anxieties of many women, particularly of feminists who smoke and cannot
stop. Some do not want to, others try and do not persist, while others try and desist.
In terms of public policies, these should aim at collective action that recognize women as the subject
of their decisions and should be supported by quality information based on the level of
understanding of the women. Thus, in addition to being free of stereotypes and prejudices or
coercion, such policies should be based on human rights for all, should take into account the
contingencies and circumstances of each woman, cover all ages, and should equally promote
6 PRÁ, Jussara Reis ; NEGRÃO, Télia . Internet, um novo ambiente comunicativo e de empoderamento para as
mulheres (Internet: a new communciative environment and for empowerment of women). In: Susana Bornéo Funck; Nara
Widholzer. (Org.). Gênero em discursos da mídia (Gender in Media Debates). Florianópolis: Editora Mulheres, 2005, v. ,
p. 273-302.
7 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (The Networking Society). São Paulo: Paz e Terra, 1999. (Peace and Land)
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damage reduction. These public policies must be guided by the principle of autonomy that involves
the provision of means for decision-making – with support provided to treat drug addiction as well
as to minimise the effects on physical and psychological health. Additionally, they must be capable
of helping adolescents and youth to make informed choices regarding their lives. When intended for
adult women, they should take into account the level of cigarette dependency, the cost of making the
decision to stop the habit, and gains and losses – of freedom versus quality of life; of filling vacuums
and solitude versus other forms of relations with life, the body, and nature; and the choice between
giving up smoking and reducing the number cigarettes - with an attitude that is conscious of the
reduced damage to themselves and other persons around them. One of the clearest evidence of this
and other surveys is that women want to be subjected to health policies because they are persons
and not because of their reproductive function.
A further important fact is that the black woman and mulattos (black) that make up the majority of
smokers have a high educational level. This leads to the conclusion that we cannot simply infer that
blackness = vulnerability = disease. We must take up the challenge of new research on this
relationship.
Recommendations
a) Develop inter-sectorial collective action to address smoking among woman, free of
stereotypes and prejudices towards smokers;
b) Prepare and develop comprehensive health policies, guided by the recognition of gender
inequalities and diversity among women – generational, race/ethnicity, and sexual
orientation, aimed at informing and supporting them in their decision to stop smoking;
c) Disseminate quality information directed at women as persons entitled to health,
independently of their reproductive function, although this should also be addressed;
d) Disseminate information about the importance of society as a whole – and women in
particular – in participating in the enforcement of national and international legislation on
smoke-free environments;
e) Involve women in debates on and preparation of communications strategies to prevent and
issue warnings about the tobacco epidemic and its harm to health, as well as the benefits of a
smoke-free life;
f) Support the women’s movement to enable women develop their own intervention
programmes, without the predominance of the medical or institutional vision, with content
and language appropriate to the various public affected by their actions, including:
a. Building capacity
b. Providing appropriate information and communications materials
c. Advocacy and social control strategies
d. Scientific research with a participatory approach

5. Lifting the Smoke Screen
Implementing institution: Woman’s Observatory
Introduction
Faced with decreased sales resulting from the broad publication of the harmful effects of smoking,
the tobacco industry reacted by focusing its “compensatory” action on youth, particularly those of
developing countries - in the expectation of restoring the number of its consumers over a period of
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25 years. This information, presented by ACT and based on extracts from tobacco industry
documents, led the research team to consider an activity that would effectively sensitize youth and
thus prepare them to better resist the appeal of formal and informal tobacco advertising to which
they were and would be subjected.
The key objective of this project was to understand what motivated smokers and non-smokers and
to select arguments that would most sensitize them to resist smoking; its specific objectives were to:
•
•
•

Study the factors that most sensitize and lead youth to smoke and which help them to resist
and strengthen the decision not to smoke;
Expose youth to data and information on the smoking issue to enable selection of that which
is the most striking and/or efficient;
Engage youth to prepare a “marketing strategy” and that sensitizes them to resist smoking.

Methodology
The project team used several methods and instruments for the sensitization process, including
research and the construction of sensitizing arguments related to tobacco-dependence among the
youth, namely:
a) A qualitative study, combining group discussions with some dramatization techniques;
b) Post-discussion interviews, from which key conclusions could be drawn;
c) Selection and airing of quotes and statements that youth consider to have the most
important and powerful impact;
d) Provision of arguments, explanations, context and data/information on the effects of
smoking, used for the purpose of combining group components, provoking thought, and
stimulating the imagination;
e) Presentation of new sensitization images on the harmful effects of smoking;
f) Youth selection of information and images considered to be most influential and powerful;
g) Exhibition of a film entitled “Thank You for Smoking” followed by a debate. Selection of the
aspects that most touched the youth;
h) Final selection – arguments to be used in a campaign to clarify and stimulate resistance to
smoking, using all aspects considered.
The sample survey consisted of 3 mixed groups (both sexes), initially distributed as follows:
14 to 19 Years

Smokers

Non-Smokers

Total

Cl. CD
Cl. AB
Total

1
½
1,5

1
½
1,5

2
1
3

Groups were composed of 7 to 9 participants each, to enable the discussion to use small group
technical dynamics.
Results
The findings of this research indicated that the group of youth and adolescents studied, including
both smokers and non-smokers, were clearly aware of the problems and harmful effects caused by
continued use of tobacco. They had heard and read about these effects and had, in many cases, seen
the proof thereof through personal knowledge of a relative who had suffered from these effects, or
even died; they were familiar with the packs and information contained on the back of the packages.
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Indeed, there was no lack of information. But almost all of them had experimented with smoking
and many of them did so.
The project team realized through this survey that smoking represents a form of initiation to adult
life – a position that denotes security and tranquillity, veiling the feeling of insecurity in face of life’s
new situations, so common in this age group. A certain halo of charm and machismo (or femininity)
surrounding smokers still persists, reminding them of the image built by advertising and in cinemas,
and which still form part of the memory or knowledge of some of these young smokers.
While the youth were familiar with the health warnings on the back of the packages, and were
aware of the warnings printed on their most and least favourite packs, they simply ignored them –
they were already accustomed to these warnings and paid no attention to them.
According to the participating youth, however, whatever the truth of the information contained in
warnings on cigarettes packs about problems arising from the smoking habit, these could only
happen in a distant future – the young and adolescents live for the present. Cancer, impotence, and
other problems do not seem to happen in the prime of life among the young who had just starting
the smoking habit. Thus, the scenes reproduced on the back of the packs and publicizing of the
problems did not seem to target the young.
The group of young people saw the warnings on the back of cigarette packets as being about a long
ingrained habit and a fait accompli due to prolonged tobacco use. And, like all young people (or
almost all), they intend to stop smoking “some time later”, or believe they can stop when they feel
like; they seemed to believe that they would never reach the point when such health concerns
become reality. In addition, the feeling of invulnerability is peculiar to youth, who consider
themselves to be above any form of risk. That is, these problems may actually fact happen, “but not
to me”.
This research increased awareness among the research team that purchasing cigarettes weighs
heavily on youth savings, even if they have wealthy parents or already earn an income. Meanwhile,
cigarettes offered, shared with friends, cheaper brands (in the latter case), or cigarettes sold singly
represent low-cost solutions for maintenance of the dependence.
In addition, youth have already begun to adopt alternatives – such as narghile smoking – which
adds to the appeal of sociability, of a more exotic and charming ritual.
Through this study, however, the research team identified several positives. Non-smokers seem to
be strengthened by externalizing their views of and reactions towards smokers. The remarks they
made about the negative characteristics of smokers (smell, appearance of the skin and hair, etc) seem
to have the potential to touch the self-image of smokers and may have a more significant effect on
the question of their smoking habits than do health warnings. Thus, knowing that they are seen as
smelly and even avoided because of this certainly causes an impact on their glamorous self-image.
For smokers, just knowing that non-smokers compare their kisses – even theoretically disguised
with ‘a bullet in the mouth’ – like licking a dirty ashtray, has such a great impact that they cringe,
insulted, and then question what they call an exaggerated perception that does not correspond to
them. But they fail to find an answer when they are reminded of their own loss of sensitivity.
In addition, among some youth smokers, some signs have already appeared that show not only the
negative effects caused by smoking but also project greater credibility to larger and more distant
threats. With diminished breathing capacity and difficulty in climbing stairs, running, playing
football with the same breath as before and as accomplished by non-smoker friends, the danger has
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become real.
Conclusion
Briefly, an effective and efficient anti-smoking campaign for the youth should make the threats and
effects of smoking more clearly visible in their daily lives. Bring the distant threat to the here-andnow; superimpose an overwhelmingly repellent and stinking halo over the image of security, charm,
and seduction of the most desirable young girls and boys. Based on the survey data, this seems to be
a path worth taking to better reach the youth between 15 and 19 years of age.

6. Packaging: Its Implications

Implementing institution: Coletivo Feminista
Introduction
Long before the ban on closed environments and the introduction of warnings about the serious
health problems it caused, the cigarette was associated with glamour. Blowing cigarette smoke
during a conversation was seen as sexy and mysterious, in addition to being fashionable among the
young and old. In order to sell its product, the tobacco industry always used propaganda and
marketing and linked its product to success, freedom, and modernity. By associating such valu es to
the act of smoking, the industry has been harvesting the marketing fruits it sowed decades ago.
The objective of this project was to study packaging factors inherent to the choice of a certain
cigarette brand. The project was based the premise that the packaging – its colour, design, layout,
paper or format – of any product largely influences choice.
Methodology
The research team conducted questionnaires among young university students and formed focal
groups, to understand how these young boys and girls chose certain packaging, what they looked
for at the moment of purchase, and what led to the choice of a second brand. The questionnaire also
examined what consumer reaction might be to plain packaging.
Results
The quantitative survey results demonstrated that 47.7% of the respondents reported that friends
influenced their decision to start smoking, followed by curiosity. Peer influence was also cited by
focal group participants, but here it was the image they had of smokers – chic, modern, attractive –
that triggered the smoking.
According to these young people, packaging of packets, when compared to the box, is less attractive,
cheaper, and has less motivational appeal. The packet may crush the cigarette and some believe that
this alters the flavour. To this effect, they compared the crushed cigarette with an unlit cigarette and
then relit it (a relit cigarette is one that has been lit for a second time after having been put out). This
discordance between the quantitative and qualitative study led the research team to the following
assumption: to smoking a cigarette from a packet causes the smoker to lose face before colleagues,
and therefore packaging is important.
An analysis of the quantitative data further sh owed gender differences. Women prefer the box-type
packaging, 58.8% against 41.2% for the packet, with other forms of presentation (separately and
packet) were rejected by all participants; the men thought this difference was less important: 50.3%
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preferred the box, and 44.4%, the packet.
When presented with the plain packaging, young people said this was unappealing (in the
quantitative survey 44% said it was unappealing, arguing simplicity and lack of design).
The question of cigarette flavour was also raised in the focal groups. At the moment of purchase, the
male/female smoker preference was the one with his/her favourite taste, followed by price,
packaging, and advertising, in this order. Even if in third place at the moment of choosing the
cigarette, focal group participants said that the wrapping should be modern, attractive and
differentiated. They further stated that there was a cigarette for an event (prettier) and one for dayto-day life, which could be consumed without concern for the image of the wrapping/cigarette.
Flavour also seemed to be a key choice factor in the qualitative survey, followed by price and design.
When analysed on the basis of gender differentiation, one sees that women prefer flavour, followed
by promotions offered by the brands, such as gifts and special wrappings. Men chose their cigarette
brand for flavour first, followed by price, and lastly for promotions offered by cigarette brands, such
as gifts and special wrappings. This data shows that promotions in fluence both male and female at
the moment of choosing a certain cigarette brand.
22.7% of men reported having changed cigarette brands according to the promotions offered by their
market competitors while 74.2% did not change brands. Regarding the wrapping, this proved to be
more important for the males than the females.
To stimulate debate, focal groups were presented with various cigarette brands. Participants
identified certain brands as “for the poor”, others as “chic, cool, to be taken to an event”. 62.8% of
the young people said that packaging design drew attention, but there was a gender difference.
While 76.5% of females said the design appealed to them, only 55.5% of men said this factor was
important. More than half of males and women indicated that design is an appealing factor in
cigarette presentation. Aware of this difference, the tobacco industry has been launching different
wrappings with special designs targeted females.
Another fact demonstrated by the quantitative survey was the lack of identity of the generic
wrapping. “It’s very basic, does not appeal, does not attract consumers”, “cheap cigarette without a
cool design” were the remarks found in the questionnaires and also in the focal groups, but more
veiled in focal groups: “hum, I don’t know what’s inside”, “I prefer separate cigarettes”. When the
project team analysed the answers from the participants’ impressions of generic wrapping, it found
that the lack of design, simplicity, and lack of appeal were the most cited answers. However, when
asked if they would buy a generic package, those that answered in the affirmative said curiosity was
the primary reason. A similar response was found in the focal groups “if someone told me it was
good I would try it”.
Finally, this survey also showed that young people see little effectiveness in the health warning
images printed on the back of cigarette pack/boxes. 84% of the respondents said that warnings on
cigarettes packets did not influence their purchase.
Conclusion
It is hoped that survey may assist with the development of a public policy for the adoption of plain
packaging and, consequently, force industries to use the same packaging, thus ending the status
associated with the various cigarette brands.
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Appendix 3: Study of existing Brazilian legislation relating to cigarette
advertising at point-of-sale and related legal questions
Author: Clarissa Menezes Homsi, ACT
Date: 12 January 2010

I – Restriction on Advertising of Tobacco By -products in Brazil
Brazil has made some progress towards restricting advertising of tobacco by-products:
• The Federal Constitution provides that tobacco commercial propaganda is subject to legal restrictions
and will, whenever necessary, include cautionary information about the harmful effects resulting
from its use (Art. 220, §4).
• In 1996, law no. 9294/1996 (http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9294.htm) regulated this
constitutional provision to restrict the advertising of tobacco products, derived or not from tobacco,
to radio and television networks between the hours of 21h00 to 06h00.
• In 2000, law no. 10.167/2000 amended Law no. 9294/1996, and in doing so determined that publicity
of tobacco products, derived or not from tobacco, could be done only through poster s, panels, and
placards inside points-of-sale. The law also stipulates that advertising of these products should meet
a series of principles such as: must not suggest exaggerated or irresponsible consumption; must not
be associated with civil or religious celebrations; must not suggest calming or stimulating properties;
must not be associated with sexual success or increased virility or femininity; and must not be
associated with sports activities (Olympics or otherwise). Law no. 10.167/2000 also prohibits the
distribution of any samples or gifts; releasing propaganda through electronic means, including the
internet; carrying out promotional visits to school establishments; sponsoring cultural or sporting
activities; putting fixed or mobile propaganda in stadiums, race course, stages or similar locations; or
undertaking indirect propaganda (also known as merchandising), in programmes produced in the
Country. Beginning on 27 December 2000, advertising of tobacco products was thus, or should have
been, restricted to posters, placards, and panels inside points-of-sale.
These measures resulted initially in a fall in the volume of cigarette sales in Brazil. However, as in other
countries37, cigarette manufacturers took advantage of legislative gaps not only to expand their
advertising through permitted means but also, in many cases, to violate the law by abusing their right to
advertise.

II – Publicity of products derived from tobacco in Brazil
With advertising restricted to the inside of selling points, the tobacco industry undertook a migration of
its investments in publicity to other media. For example, the substance of the Portal Exame of 14 June 2007
warned, “in the face of restrictions on adverts, cigarette manufacturers were forced to reinvent the manner of
selling their products (...). Before the prohibition, the smoking industry was amongst the largest advertisers in the
country. Just one Souza Cruz campaign, created for the Hollywood brand, included investments of US$5.5 million
two years before the prohibition. (...) and last but not least, cigarette manufacturers drastically increased their
Wilm Quentin, Simone Neubauer, Reiner Leidl, Hans-Helmut König, Advertising bans as a means of tobacco control
policy: a systematic literature review of time-series analyses, International Journal of Public Health 52 (2007) 295–307.
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presence at points-of-sale: Souza Cruz has about 350,000 such points spread throughout the country,
about 40% more than Philip Morris.”
According to Ricardo de Pádua, Communications Manager for the Souza Cruz retailers, “There are
currently various media and traditional mass media are no longer as efficient.” 38.
The cigarette manufacturers’ capacity to invent and reinvent ways to co-opt new rules is amazing. For
example:
Points of Sale
In face of legislation that restricts publicity to the interior of points-of-sale, such internal advertising has
become increasingly more sophisticated. In large urban areas, young people spent time in many bars and
nightspots that are themselves disguised as points-of-sale. In these locations, industry representatives
provide free food and drink and sell cigarettes at promotional prices. In this way, an increasing number
of youth unwittingly participate in “closed events” sponsored by the industry.
Points-of-sale have further been created in thousands of cultural and sporting events throughout the
country. At such events, points-of-sale are transformed into environments that are colourful, fun,
thematic, luminous, and particularly attractive and seductive to youth. Such locations display sofas
shaped like cigarettes (as was done with the “Free” brand), or the environment itself is made to resemble
a cigarette pack (as was done with the “Carlton” brand). Such locations include beach scenes with palm
trees and images of the sea, Arabian tents, stylized jungles, etc. All are welcoming and comfortable, and
most of them are regularly frequented by youth.
Parties and Night Spots
Through direct marketing in night clubs, through websites, and through their own “corporate social
responsibility” programmes, cigarette manufacturers accumulate a mailing list of young people who can
be invited to open or closed events and parties, where cigarette brands are advertised without restriction.
Thus, despite legal prohibitions, tobacco advertising takes place openly in dance halls, theatres, and
stadiums. These nightspots have been turned in venues where cigarettes are sold promotionally by
models who move around during the event, often associating the sale of cigarettes with the sale of
confections, sweets, and chocolates.
As but one example, at the end of 2008, Philip Morris promoted more than a dozen parties in São Paulo
nightclubs called “Marlboro Be Fast”. These events used equipment simulating a Formula 1 vehicle.
Young people declaring themselves as smokers could simulate driving the vehicle. Those who clocked
the best time won prizes such as going to the Interlagos race course to meet drivers and watch the race.
A report made by one of the youth who participated at such an event is contained in ACT Bulletin no. 42:
http://www.actbr.org.br/comunicacao/boletins/boletim-act-42.htm#irresp
Packaging
Packaging is also another key means of communication between the industry and target- public. The
industry uses strategies such as promoting a limited series of certain packaging, changing the way that
packages are opened, using new colours and formats, including gifts such as lighters, CDs and rucksacks,
and promoting sales through at reduced prices. Thematic cigarettes are sometimes launched, such as
“Hollywood: a taste of the orient”, “Hollywood: a taste of America”, “Hollywood: a taste of the

http://www.mundodomarketing.com.br/materia.asp?codmateria=4009 acessado em 23/4/2008
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Caribbean”, “Hollywood: a taste of Australia”.
Internet
Notwithstanding Brazilian legislation to ban advertising via the Internet, manufacturers are increasingly
using this vehicle, including sending emails directly to their consumers.
Corporate Social Responsibility
Yet another focus of the industry’s investment is “corporate social responsibility,” which is gaining an
increasing amount of attention in the media. Programmes such as Diálogos Universitários (University
Dialogue), promoted by Souza Cruz in universities throughout Brazil, brings together thousands of
young people to see and hear idols such as Caco Barcelos, Nelson Motta, Família Schürmann,
Bernardinho, Lars Grael, Gustavo Borges, Roberto Justus, among others. According to the Souza Cruz site
(http://www.dialogosuniversitarios.com.br/), more than 28,000 young people have already participated in
more than 40 editions of this one event. After introducing the speaker and other participants to the event,
the event organizers lead the others to an auditorium to watch a Souza Cruz institutional video that
addresses themes such as “those who practise dialogue, practise democracy”, freedom of choice”, and
“freedom of speech”.
Souza Cruz is also systematically – and increasingly – sponsoring legal events in Brazil. Amongst such
events are:
• Congresso o Direito no Século XXI: Novos Desafios (Congress: Law of the XXI Century: Fresh
Challenges), promoted by CEPAD - Centro de Estudos, Pesquisa e Atualização em Direito (Centre for
Law Studies, Research, and Modernisation) and IDC – Instituto de Direito Civil (Civil Law Institute) in
Rio de Janeiro, 27-29 March 2008;
• o 10º Congresso de Assessores de Comunicação da Justiça (Conbrascom) (Tenth Congress of Justice
Communication Advisers), held in São Luís do Maranhão 2-4 September 2009, promoted by the
Fórum Nacional de Comunicação & Justiça (FNCJ) (National Communications and Justice Forum) www.conbrascom.org;
• XII Congresso Brasiliense de Direito Constitucional (XII Brazilian Congress on Constitutional Law ),
promoted by the Instituto Brasiliense de Direito Publico (IDP) (Brazilian Public Law Institute), 17-19
September 2009, under the scientific coordination of Gilmar Mendes, Minister and President of the
Federal Supreme Court - http://www.idp.edu.br/web/idp/content/view/id/775 ;
• Justina: 1ª Cúpula sobre o Judiciário e os Interesses Vitais da Nação Brasileira , (1st Summit on the Judiciary
and Vital Interests of the Brazilian Nation) held 27-28 October 2009 at the Escola da Advocacia Geral da
União (The Union’s School of General Law) in São Paulo.
• XX Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, (Law Association of Brazil XX National
Conference) held 11-15 November 2009 in Natal, RS, http://www.oab.org.br/xxconfer/sobre.asp;
• XVIII Congresso Nacional do Minis tério Público, (Public Prosecutor XVIII National Congress) held 25-28
November 2009 in Florianópolis - http://conamp2009.com.br/.
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Material about Souza Cruz’s “social responsibility” projects is distributed through institutional videos
that are shown to those present during the panel discussions. These videos also exhibit its cigarette
brands - which is prohibited by legislation. The tobacco industry thus flagrantly abuses its right to
produce and market cigarettes.
The industry’s new marketing strategies have been very successful. Based on material from the Portal
Exame of 14 June 2007, immediately after the restriction on advertising Souza Cruz’s turnover dropped
from 8.1 billion Real (approximately US$4billion) to 6.5 billion Real (approximately US$3.2) between 2000
and 2003. “It took us two years to adapt to the new reality’ said Christopher Montenegro, ex-executive officer of
Souza Cruz and current Managing Director of the ‘carioca’ agency POP Marketing, specialized in point of sale
communication. (...). In this particular case of Souza Cruz, the financial bleeding was stopped in 2004 when the
company saw growth of 3% in relation to the prior year. In 2006, Souza Cruz managed to return to the preprohibition turnover threshold, with sales of 8.6 billion Real, and conquered another 1% of the market, basically at
the expense of competitors.”
The strategy to invest in alternative media has been so successful that 69% of persons interviewed by the
Associação Brasileira de Propaganda, in its last survey on the image of propaganda in Brazil, said that no
product had suffered advertising restriction or that they had no recollection of any that had done so. In
2006, only 21% remembered the cigarette as a product with restricted publicity. This figure was 26% in
2002 and 25% in 2004. In fact, publicity has been so successful that the public is becoming increasingly
less aware of the existence of the restriction.
Furthermore, research by the Associação Brasileira de Propaganda revealed that 57% of persons interviewed
paid attention to billboards, outdoor advertising, and posters, confirming that cigarette advertising
continues to have an impact on a large proportion of the public.
It is not accidental that children and adolescents know the cigarette brands on the market. According to a
mid December 2008 survey conducted by the Instituto Datafolha39 – at the request of ACT – among 560
young people of both sexes between the ages of 12 to 22 in six Brazilian capital cit ies (Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador and Brasília), 79% of young people had seen cigarettes on
sale in bakeries, while 71% of them had already seen the product in supermarkets. Furthermore, the
majority of the youth believe that exposure to cigarettes in these places influences their initiation to
smoking. For 37%, this exposure greatly influenced their smoking, while for another 34%, it more or less
influenced them to start smoking, totalling 71%. Only 28% thought that this exposure had no influence
whatsoever on their initiation as smokers. The majority (63%) felt that people in their own age group
would feel the urge to smoke when they saw cigarettes displayed in points-of-sale. This included 71%
among those in the 12 to 14 age group, 68% in the 15 to 17 age group, and 56% in the 18 to 22 age group.
When asked to spontaneously name products they recalled having seen on sale at fuel filling stations, gift
shops, supermarkets, bakeries, bars, newspaper stands, and those sold by street peddlers, 42% cited
cigarettes. This included a 55% recall among smokers. Cigarettes were the second most cited product,
exceeded only by sweet products, which were recalled by 83% of those surveyed.
Once they had adapted to the new advertising reality, cigarette manufacturers returned to their former
revenue thresholds, reinventing themselves in terms of publicity and going on to invest in their
institutional image through actions conveniently known as “social responsibility”.

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/222_Datafolha -pontos-de -venda-2008.pdf
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Only a total ban on advertising will be able to definitively reduce consumption of tobacco by-products
among youth.

III – Draft Laws
Some draft laws aimed at regulating cigarette advertising have been proposed, such as the following:
Draft Laws (DL) – Advertising
Draft Law 4846/1994
Author: Deputy Francisco Silva – PP/RJ – inactive
Topic: Establishes measures intended to restrict consumption of alcoholic beverages.
Status: Given that several draft laws appended thereto were aimed at amending Law No. 9294/1996, in
2001 Deputy Serafim Venzon requested that the draft laws should also deal with cigarette
advertising/warnings on packs/antismoking measures; this was approved. On 21 May 2003, the first
opinions of the Information Technology, Communications, Technology and Science Committee on
various draft laws addressing cigarette advertising rejected those draft laws. In his 2006 report, Deputy
Sandes Júnior’s divided the draft laws into 3 categories: 1. Proposals made prior to Law no. 9294 and
other legislation; these were considered impaired, according to the internal statutes; 2. Proposals aimed at
establishing greater restrictions on the consumption and propaganda of tobacco products, prohibiting the
electronic media from publishing programmes that included persons smoking or, simply, prohibiting any
form of advertising of these products; these were rejected because existing restrictions were deemed
sufficiently severe, although, according to the opinion: “Due to the principal of equality enshrined in the
Constitution, we have opted to include, in the current law, provisions that permit tobacco products
manufacturers to sponsor artistic and cultural products exclusively as cultural support, such right being
guaranteed to all companies of the most varied sectors of the economy;” and 3. Initiatives that seek to extend
advertising restrictions and use of alcoholic beverages, making them practically equal to those imposed
for tobacco by-products; these too were rejected, given that the report deemed that the harmful health
effects could not be compared to those caused by tobacco. It appears this report has not yet been put to
vote, but is still being discussed.
30/8/2007

PLENARY (PLEN)
Presentation of Petition no. 1565 of 2007, by Deputy Hugo Leal (PSC-RJ), requesting
the formation of a Special Committee to give an opinion on Draft Law No. 4.846, of
1994, by Mr Francisco Silva, which "establishes measures aimed at restricting
consumption of alcoholic beverages and other provisions”.

9/11/2007

PLENARY (PLEN)
Presidential Act: Create a Special Committee under the terms of Clause II of Article
34 of the Internal Statutes. DCD of 10/11/07 Page 60547 COL 02.

29/1/2008

Board of Directors of the Chamber of Deputies (MESA)
Draft Law 2733/08 will be appended to this. Accordingly, it should be clarified that
by virtue of this Appendix, the DL 4846/94 and its Appendices will be processed
under the terms of Article 64 of the Federal Constitution. For publication. The
motion is subject to appreciation of the Plenary – Procedural Regime: Urgency,
Article 64 CF.
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7/5/2008

PLENARY (PLEN)
Presentation of Executive Powers’ Message no. MSC 246/2008 that “requests the
cancellation of the petition for urgency for appreciation of Draft Law No. 2733/2008
that amends Law no. 9294, of 15 July 1996, and stipulates the restrictions on the use
and propaganda of tobacco products, alcoholic beverages, medicines, and
agricultural protection and therapies sent to the Chamber of Deputies with ORDER
no. 21, of 2008."

8/5/2008

Board of Directors of the Chamber of Deputies (MESA)
ORDER attached to Message no.246/08: "Read in the Extraordinary Session held on
08/05/08. I clarify, appropriately, that DL no. 4.846/94 and its Appendices, to which
DL no. 2.733/08 is attached, will be processed under the Priority Regime (Art. 151, II,
“a” RICD) and will remain subject to the appreciation of the Plenary. For
publication".

27/5/2008

Roads and Transport Committee (CVT)
Presentation of REQ 79/2008 CVT, by Dep. Hugo Leal, that "requests the holding of
a Public Hearing jointly with the Information Technology and Communications,
Technology and Science, and Social Security and the Family Committees, to debate
Draft Law no. 4.846/94 - of Mr. Francisco Silva – which establishes measures aimed
at restricting consumption of alcoholic beverages."

29/5/2008

Information Technology and Communication, Technology and Science Committee
(CCTCI)
Presentation of REQ 128/2008 CCTCI, by Dep. Ratinho Junior, which "requests the
holding of a Public Hearing jointly with the Roads and Transport, and Social
Security and the Family Committees, to debate PL 4846 of Mr Francisco Silva, and
which establishes the measures aimed at restricting consumption of alcoholic
beverages."

4/6/2008

Roads and Transport Committee (CVT)
Approved petition by Mr. Hugo Leal, requesting the holding of a Public Hearing
jointly with the Science, Technology, Communication and Information Technology,
and Social Security and the Family Committees respectively, to debate Draft Law
no. 4.846/94 by Mr. Francisco Silva – which establishes measures aimed at
restricting consumption of alcoholic beverages.

8/7/2009

PLENARY (PLEN)
Submission of Petition no. 5151/2009 by Deputy Lincoln Portela (PR-MG), requests
the appointment of the Special Committee members.

2/12/2009

PLENARY (PLEN)
Submission of REQ 5984/2009 (Petition) by Dep. Vital do Rêgo Filho, "requests the
nomination of members who will form the Special Committee, aimed at giving an
opinion on Draft Law no. 4846, of 1994 which "Establishes measures aimed at
restricting consumption of alcoholic beverages.""

9/12/2009

PLENARY (PLEN)
Submission of Petition No. 6030/2009, by Deputy Marçal Filho (PMDB-MS), which

HEALTHB RIDGE

64

C IVIL S OCIETY AND TOBACCO IN BRAZIL – FINAL PROJECT REPORT (APRIL 2006 – MARCH 2010)

65

requests the nomination of members of the Special Committee created to appreciate
Draft Law no. 4.846 of 1994, which establishes measures aimed at restricting
consumption of alcoholic beverages
Draft Law 3037/1997
Author: Deputy Robson Romero – PSDB/RJ – inactive
Topic: Prohibit statistical advertising of tobacco by-products, and alcoholic beverages, cigarettes,
medicines, and agricultural protection products in stadiums, gymnasiums, racecourses and similar
locations.
Status:
28/5/1997

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
APPEND TO DL 4846/94. (INITIAL ORDER)

8/7/2009

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append DL-5517/2009 to this one.

The draft law was rejected based on the opinion of the CCTCI of 21/3/2003 and the 2006 opinion of Hon.
Sandes Júnior
Draft Law 806/1999
Author: Hon. João Caldas – PMN/AL – inactivo
Topic: Amends Law no. 9.294, of 15 July 1996 that "regulates the restriction of advertising of tobacco
products, alcoholic beverages, medicines, agricultural protection and therapies, under the terms of § 4 of
Article 220 of the Federal Constitution", establishing additional limits to advertising of tobacco products
and alcoholic beverages.
Status:
24/6/1999

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
APPEND TO PL. 4846/94.(INITIAL ORDER)

The Draft Law was rejected through the CCTCI opinion of 21/3/2003 and the 2006 opinion of Hon. Sandes
Júnior.
Draft Law 633/1999
Author: Hon. Bispo Rodrigues – PFL/RJ – inactive
Topic: Amends Law no. 9.294 of 15 July 1996 that "regulates restriction on advertising of tobacco
products, alcoholic beverages, medicines, agricultural protection and therapies, under the terms of § 4 of
Article 220 of the Federal Constitution", establishing additional limits to advertising of tobacco products
and alcoholic beverages in stadiums and at sporting events.
Status:
21/5/1999

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
APPEND TO DL. 4846/94. (INITIAL ORDER)

The Draft Law was rejected through the CCTCI opinion of 21/3/2003 and the 2006 opinion of Hon. Sandes
Júnior
HEALTHB RIDGE
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Draft Law 1599/1999
Author: Hon. Lincoln Portela – PST/MG – holder/active
Topic: Prohibits advertising of cigarettes and other tobacco by-products on radio and television stations,
permitting advertising only in newspapers, magazines, and other printed vehicles. Amends Law no.
9.294, of 1995.
Status:
20/10/1999

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
APPEND TO PL 4846/94.(INITIAL ORDER)

The Draft Law was rejected through the CCTCI opinion of 21/3/2003 and the 2006 opinion of Hon. Sandes
Júnior
Draft Law 1982/1999
Author: Hon. Roberto Pessoa – PFL/CE – inactive
Topic: Prohibits the release of resources from the Union, States, Federal Districts and Municipalities to
finance cultural events sponsored or co-sponsored by tobacco industries.
Status:
8/12/1999

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
APPEND TO PL. 4846/94.(INITIAL ORDER

The Draft Law was rejected through the CCTCI opinion of 21/3/2003 and the 2006 opinion of Hon. Sandes
Júnior
Draft Law 6217/2002
Author: Hon. José Carlos Coutinho – Inactive
Topic: Imposes the display of warning signs at points-of-sale
Status: 31/1/2003 - Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Filed under the terms of Article 105 of Internal Regulation DCDS 01 02 03 Page 0516 COL 01.
Draft Law 7505/2002
Author: Executive Power
Topic: Prohibits manufacture, installation, operation and importation of cigarette automatic vending
machines.
Status:
24/8/2004

Citizenship, Justice and Constitution Committee (CCJC)
Final Version unanimously ratified

15/9/2004

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Submitted to Federal Senate through Of PS-GSE/1168/04.

19/3/2009

CCJ – Senate Citizenship, Justice and Constitution Committee
Situation: SUBJECT MATTER WITH REPORT
Action: Redistributed to Senator Neuto de Conto, for issuance of Report
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Draft Law 1788/2003
Author: Hon. Coronel Alves – Inactive
Topic: Prohibits display of tobacco by-products in PDVs
Status:
9/9/2003 – appended to DL 4846/1994
17/4/2009

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append DL-5014/2009 to this one.

The Draft Law was rejected through the 2006 opinion of Hon. Sandes Júnior
Draft Law 1880/2003
Author: Hon. Ronaldo Vasconcelos – PTB/MG – Inactive
Topic: Prohibits the marketing of tobacco and by-products in bakeries, supermarkets, and similar
establishments throughout the National Territory
Status:
19/9/2003

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append this to DL-4846/1994.

The Draft Law was rejected through the 2006 opinion of Hon. Sandes Júnior
Draft Law 3682/2004
Author: Hon. Aracely de Paula – PL/MG – holder/active
Topic: Amends Law no. 9.294 of 1996, adding provisions that prohibit the sale of cigarettes and similar
products in establishments situated in locations where use of such products is prohibited.
Status:
16/6/2004

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append DL-4846/1994 to this one.

The Draft Law was rejected through the 2006 opinion of Hon. Sandes Júnior
Draft Law 4921/2005
Author: Hon. Carlos Nader (PL/RJ) – inactive
Topic: Prohibition of TV programme transmission of persons smoking, and determine use of warnings in
films where persons are portrayed smoking.
Status:
29/3/2005 – appended to DL 4846/1994
The Draft Law was rejected through the 2006 opinion of Hon. Sandes Júnior
Draft Law 1002/2007
Author: Hon. Jorge Tadeu Mudalen – DEM/SP Topic: Amends Law no. 9.294, of 1996 that regulates the restrictions on the use and advertising of tobacco
products, alcoholic beverages, medicines, and agricultural protection and therapies under the terms of § 4
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of Article 220 of the Federal Constitution.
Status:
16/5/2007

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append to DL-4846/1994. Proposal is subject to Approval of the Plenary
Procedural Regime: Priority

Draft Law 2549/2007
Author: Hon. Jorge Tadeu Mudalen – DEM/SP - holds Masters Degree
Topic: Prohibits the use of cigarettes in public places; prohibits manufacture, installation, operation and
importation of cigarette automatic vending machines; determines that cigarette manufacturers must
compensate the SUS
Status:
13/12/2007

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append to DL-4846/1994. Proposal is subject to Approval of the Plenary
Procedural Regime: Priority

Draft Law 2760/2008
Author: Hon. Eduardo da Fonte – PP/PE – holder/active
Topic: Prohibits advertising of tobacco and alcoholic products along federal roads.
Status:
28/2/2008

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append to PL-4846/1994. Proposal is subject to Approval of the Plenary
Procedural Regime: Urgency, Art. 64 CF

Draft Law 4592/2009
Author: Hon. Talmir Rodrigues – Medical Doctor – PV/SP – holder/active
Topic: Provides that packaging and cigarettes packets should be in white, black and grey, except those for
export.
Status:
9/2/2009

Board of Directors of the House of Deputies (MESA)
Append to DL-4846/1994. Proposal subject to Approval of the Plenary
Procedural Regime: Priority

Draft Law 5014/2009
Author: Hon. Roberto Alves – PTB/SP – holder/active
Topic: Prohibits exposure to cigarettes at points-of-sale.
Status:
17/4/2009

HEALTHB RIDGE
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IV – Lawsuits contesting publicity of tobacco products
There have been several lawsuits addressing the issue of cigarette advertising in Brazil. The majority of
these lawsuits were filed by smokers who pointed to cigarette publicity as the reason for their
commencing to smoke 40
In 1995, the Association for the Protection of Smokers (ADESF) proposed the first public civil action that
alleged that cigarette publicity was deceitful and abusive under the terms of the Consumer Protection
Code. The action was upheld; however the sentence was overturned in 2008 and the process returned to
the courts for presentation of evidence.
The Prosecutor-General of the Federal District took public civil action against Souza Cruz S/A and two
publicity agents for a television advertisement focused on the “FREE” cigarette brand, claiming that it
used subliminal advertising and technical messages directed at children and adolescents. The company
was sentenced with a fine of R$14 million (approximately US$7 million) for collective moral damages.
Following an appeal, the Federal District Court of Justice upheld the sentence but reduced the value of
the conviction.
The São Paulo Public Prosecutor opened a Civil Inquiry to investigate the tobacco industry’s strategy of
selling cigarettes along with other products (tie-in sales), as well as the disregard it showed for laws by
tying its brands with situations such as sexuality, femininity, virility, sports, children’s themes, etc. After
hearing the companies’ response, and in view of their refusal to stop using such strategies, at the end of
2009 the Public Prosecutor filed two public lawsuits to prohibit companies from continuing tie-in sales or
associating their product to situations prohibited by law. The tobacco industry, in turn, and through the
National Industrial Confederation, filed a lawsuit claiming that the provisions of Law no. 10.167/2000
restricting publicity to the interior of points-of-sale were unconstitutional.

V- Recommendations
In the face of the scenarios outlined above, at least two essential and urgent measures need to be taken: 1.
Increase ANVISA inspections regarding the advertising abuses being committed by the tobacco industry,
given its constant and increasing violations of legal provisions; and 2. Total prohibition of cigarette
advertising, particularly at points-of-sale.

ACT study that analysed 61 lawsuits by smokers and their families revealed that in 31 of these cases, publicity was
indicated as the reason for smoking: http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/194_117_A-Industria -do-Tabacono-Poder-Judiciario.pdf
HEALTHB RIDGE
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Appendix 4: Legal Opinion on the constitutionality of a total advertising
ban on tobacco products
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PARECER

A CONSULTA
A Aliança de Controle do Tabagismo, associação sem fins lucrativos, voltada à
promoção de ações para a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico
gerado pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco, elaborou consulta acerca da
extensão das restrições à propaganda de produtos derivados do tabaco autorizadas pelo art.
220, § 4°, da Constituição. No entendimento da consulente, a Constituição não garante um
direito definitivo e absoluto da indústria do tabaco para fazer propaganda de seus produtos.
Nesse sentido, e no intuito de fortalecer os argumentos apresentados tanto no âmbito
legislativo, quanto no âmbito regulamentar, quanto, por fim, no âmbito judicial, a Aliança de
Controle do Tabagismo formulou a presente consulta, mediante a apresentação dos seguintes
quesitos:
1. A Constituição, em seu art. 220, § 4º, prevê que a propaganda de tabaco estará
sujeita a restrições legais. Essa disposição permite a restrição total, ou seja, a
supressão da propaganda de tabaco por meio de lei ordinária, considerandose os
danos que causa à saúde e a faixa etária das pessoas que começam a fumar?
2. Seria necessária uma emenda constitucional para restringir totalmente a
propaganda de tabaco?
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3. A Constituição asseguraria o direito da indústria do tabaco de fazer propaganda
de seu produto?
4. A liberdade de expressão comercial está inserida na cláusula geral de liberdade
de expressão e tem a mesma garantia?
5. O direito à vida e à saúde, direitos fundamentais, podem justificar restrições ao
direito à liberdade de expressão, de expressão comercial e à livre iniciativa?
6. A Constituição Federal, ao estabelecer a defesa do consumidor como garantia
fundamental (art. 5°, XXXII) e como princípio da ordem econômica (art. 170, V)
acaba por vedar a propaganda enganosa e a propaganda abusiva e garantir o
direito do consumidor a informações verdadeiras, claras e precisas. Essas
disposições não seriam um argumento adicional para justificar o fim da
publicidade de um produto nocivo à saúde e que comprovadamente causa
dependência e mata metade de seus usuários de longo prazo?
A resposta sintética, ao final, a esses quesitos exige, dentre outras, considerações
acerca da idéia de restrição a direitos fundamentais e de seus limites, o que, por sua vez,
implica a necessidade da análise da regra da proporcionalidade, com suas subregras
(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Implica também um exame
prévio de certas distinções conceituais importantes, como aquelas relativas à liberdade de
fumar e ao direito à propaganda, dentre outros. É o que será feito a seguir.

1. Introdução
O debate sobre os malefícios causados pelos produtos derivados do tabaco não é
novo. Durante muito tempo, no entanto, essa foi uma discussão que era travada sobretudo no
âmbito da medicina e da saúde pública. De uns tempos para cá, esse cenário tem mudado
rápida e drasticamente, pois, cada vez mais políticas de combate aos males do tabaco
dependem de um arcabouço jurídico sólido para poderem produzir os efeitos desejados. Em
1988, quando da promulgação da Constituição, esse debate era, na área jurídica brasileira,
ainda incipiente. Mesmo assim, a Constituição já contém dispositivos suficientes – se bem
desenvolvidos pela legislação ordinária, pelo poder regulamentador e pelos planejadores de
políticas públicas – para proteger os direitos daqueles envolvidos na questão. Ainda que o
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objetivo específico deste parecer seja o de responder aos quesitos formulados acima, ele pode
também ser compreendido como uma forma de indicar que uma adequada interpretação da
Constituição é capaz de tornar o caso brasileiro um exemplo internacional de arcabouço
jurídico consistente no âmbito do combate aos efeitos nocivos criados pela indústria do
tabaco.

2. Definindo os termos do debate
Antes de passar ao embate jurídico relativo à possibilidade de restrições a direitos e,
especialmente, à possibilidade de restrição total à propaganda de produtos derivados do
tabaco, parecem ser necessárias algumas análises conceituais prévias, que envolvem alguns
conceitos que, embora muitas vezes utilizados em conjunto, devem ser claramente
distinguidos. É o que será feito nos próximos dois tópicos.

2.1. Direito de fumar e direito à propaganda
Uma primeira distinção fundamental a ser feita é aquela entre o direito (ou liberdade)
de fumar e o direito à propaganda de produtos derivados do tabaco. Embora simples e trivial,
muitos argumentos usados no debate parecem supor que essa distinção não existe. Não me
parece ser necessária muita argumentação para se demonstrar a simplicidade dessa distinção e
a necessidade de clareza no seu trato.
Em primeiro lugar, partindose do pressuposto conceitualmente menos exigente (que,
para os fins deste tópico, é suficiente), segundo o qual existe, indubitavelmente, tanto um
direito de fumar quando um direito à propaganda de produtos derivados do tabaco,1 o que
salta aos olhos é uma primeira distinção essencial: esses direitos têm titulares distintos. O
titular de um eventual direito de fumar seria qualquer indivíduo adulto, enquanto que o direito
à propaganda de produtos derivados do tabaco tem como titulares aqueles que fabricam esses
produtos. O primeiro seria um direito exercido por pessoas físicas; o segundo é um direito
exercido por pessoas jurídicas. Isso já seria suficiente para distinguir o debate sobre a
1 Retornarei à questão acerca da fundamentação desse direito à propaganda mais adiante (cf. p. 9).
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restrição ao ato de fumar do debate acerca da restrição à propaganda de cigarros. Esses
debates, embora tematicamente interligados, não se confundem.
Essa constatação conduz naturalmente à segunda distinção necessária: uma restrição
à propaganda de produtos derivados do tabaco não constitui uma restrição a uma eventual
liberdade de fumar. Essa distinção – à qual muitas vezes não se dá a devida atenção – é
também trivial. Tanto isso é assim que é possível imaginar – sem grandes esforços criativos –
uma situação na qual todos podem fumar livremente, em qualquer ambiente, em qualquer
horário, ainda que a propaganda de cigarros seja completamente vedada. O fato de haver
restrições concomitantes ao exercício dos dois direitos – de fumar e de fazer propaganda –
não é sinal de que os debates sejam idênticos, mas apenas de que, em ambos os casos, chega
se cada vez mais à conclusão de que essas restrições são imprescindíveis.
Mas o objeto do presente parecer é apenas a restrição à propaganda de produtos
derivados do tabaco e não a uma eventual liberdade de fumar. A definição desse objeto leva
nos naturalmente à necessidade de um outro esclarecimento importante sobre os termos e
argumentos do debate em análise.

2.2. Liberdade e paternalismo
Dada a nãoatenção às distinções esclarecidas acima, é comum que se argumente que
qualquer intervenção estatal no âmbito da fabricação, do consumo e da propaganda de
produtos derivados do tabaco seria uma invasão na esfera de autonomia privada dos
indivíduos sobre como conduzir sua vida, uma espécie indevida de paternalismo estatal. Aqui,
de novo, são necessários alguns esclarecimentos conceituais.
Quando Hannah Arendt supostamente afirmou – como resposta a amigos que a
advertiam sobre os malefícios do cigarro e que pediam para que ela parasse de fumar – que
ela se recusaria a viver para a sua saúde,2 ela claramente estava defendendo sua liberdade

2 A menção a essa resposta de Hannah Arendt é citada por Tercio Sampaio Ferraz Jr., "A liberdade de fumar:
sobre a liberdade de fumar e o direito à saúde na Constituição e na lei", in Tercio Sampaio Ferraz Jr., Direito
constitucional: liberdade de fumar, privacidade, Estado, direitos humanos e outros temas, São Paulo:
Manole, 2007, p. 195.
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individual de fazer o que quiser com sua vida e com sua saúde. Conquanto mesmo essa
liberdade estritamente individual e privada possa ter – e em geral tem – efeitos na
coletividade (mesmo que a pessoa fume única e exclusivamente sozinha e em sua casa, já que
o custo com o tratamento das doenças relacionadas ao fumo serão custeadas com o dinheiro
de todos3), não são esses efeitos que interessam neste momento. O que aqui interessa é muito
mais simples. Se, como ficou claro no tópico anterior, uma restrição à propaganda de
produtos derivados do tabaco não é sinônimo de intervenção em uma suposta liberdade de
fumar (e uma não implica a outra), então todos os argumentos baseados na contraposição
entre liberdade e paternalismo caem por terra. Não importa o quanto se restringe o direito à
propaganda, a decisão sobre fumar ou não fumar continua sendo uma decisão única e
exclusivamente individual.
Mas é necessário ir além. Quando se argumenta que ninguém, a não ser o próprio
indivíduo, "é senhor de sua consciência, do seu pensar, do seu agir, estando aí o cerne de sua
responsabilidade",4 esse pensamento – que, na essência, pode até ser correto – pressupõe um
tipo ideal de indivíduo que dificilmente se encontra na realidade, um indivíduo que, tendo
informações suficientes para a sua tomada de decisão, decide de forma sempre consciente.
Não é meu intuito, aqui, discutir essa questão de forma global, ou seja, não é relevante aqui
entrar no debate acerca de questões morais como a liberdade de fazer coisas erradas (para si
ou para outrem), a proteção contra si mesmo e a idéia de fraqueza de vontade (acrasia). 5 Por
mais que se aceite que cabe ao indivíduo ser "senhor de sua consciência, do seu pensar, do seu
agir", pareceme claro que um dos objetivos principais da vedação da propaganda de produtos
derivados do tabaco é sobretudo a proteção de uma camada da população que, objetivamente,

3 Segundo Márcia Ferreira Teixeira Pinto, o gasto anual do Sistema Único de Saúde com o tratamento de
algumas doenças ligadas ao tabagismo é de R$ 338,6 milhões (dados de 2005). Cf. Márcia Ferreira Teixeira
Pinto, Custos de doenças tabacorelacionadas: uma análise sob a perspectiva da economia e da
epidemiologia, Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz/Escola Nacional de Saúde Pública (tese de
doutorado), 2007, pp. 100 e 111.
4 Tercio Sampaio Ferraz Jr., "A liberdade de fumar: sobre a liberdade de fumar e o direito à saúde na
Constituição e na lei", p. 196.
5 Para esse debate, cf., por exemplo, Jeremy Waldron, "A Right to do Wrong", in Jeremy Waldron, Liberal
Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 63 e ss.; Jürgen Schwabe, "Der Schutz des
Menschen vor sich selbst", Juristenzeitung 53 (1998), pp. 66 e ss.; Michael Stocker, Plural and Conflicting
Values, Oxford: Clarendon Press, 1990, pp. 211 e ss.

5

Virgílio Afonso da Silva

Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

não pode ser facilmente enquadrada no tipo ideal que esse pensamento pressupõe: as crianças
e os adolescentes.
Se é fato – e é fato – que as pessoas se iniciam no fumo sobretudo nessa fase da
vida,6 pareceme que recorrer a um conceito libertário de antipaternalismo simplesmente não
faz sentido, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista psicológico, nem do ponto de
vista jurídicoconstitucional. Não por outra razão, o ordenamento jurídico brasileiro, em
especial a Constituição, dá especial atenção à proteção da criança e do adolescente.
Além disso, falar em um indivíduo "senhor de sua consciência, do seu pensar, do seu
agir" quando se está tratando de um produto que contém nicotina, uma substância que,
sabidamente, causa dependência física e psíquica é, no mínimo, algo sujeito a fortes
relativizações. O consumo de um produto que vicia parece não ser inteiramente compatível
com a idéia de liberdade irrestrita e consciente de escolha.

2.3. A atual situação da propaganda de produtos derivados do tabaco no Brasil
Quando aqui se fala em "propaganda de produtos derivados do tabaco", essa
expressão não inclui apenas propaganda no rádio, na TV ou em revistas, mas toda e qualquer
forma de propaganda, inclusive aquelas atualmente permitidas. Este breve tópico tem como
função exatamente esclarecer que, embora tenha sofrido restrições paulatinas nos últimos
anos, a propaganda de produtos derivados do tabaco não é vedada por completo. Ela ainda
ocorre nos pontos de venda, por meio de pôsteres, painéis e cartazes, nos termos do art. 3° da
lei 9.294/1996 (com a redação dada pela lei 10.167/2000). Não por outra razão, os postos de
venda – como caixas de padarias – tornaramse verdadeiras vitrines para a publicidade de
cigarros, cada vez mais luminosas e chamativas.
Por conseguinte, quando se fizer menção, neste parecer, a uma restrição total à
propaganda, isso necessariamente inclui a propaganda nos postos de venda e outras formas
6 Cf., nesse sentido, Harry A. Lando et al., "Age of Initiation, Smoking Patterns, and Risk in a Population of
Working Adults", Preventive Medicine 29:6 (1999), p. 594. Esse estudo demonstra também que quanto mais
cedo o início no fumo, maior é a dificuldade em parar de fumar. Cf. também Sherry A. Everett et al.,
"Initiation of Cigarette Smoking and Subsequent Smoking Behavior among U.S. High School Students",
Preventive Medicine 29:5 (1999), pp. 327 e ss.
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mais sutis de publicidade. Sigo aqui, portanto, a definição dada pela ConvençãoQuadro
sobre Controle do Uso do Tabaco, adotada pelos países membros da Organização Mundial de
Saúde em 21 de maio de 2003, e assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003. Em seu art. 1°,
(c), a convenção define a propaganda dos produtos derivados do tabaco nos seguintes termos:
"qualquer forma de comunicação, recomendação ou ação comercial com o objetivo, efeito ou
provável efeito de promover, direta ou indiretamente, um produto do tabaco ou o seu
consumo". A menção à ConvençãoQuadro conduz, por fim, ao último tópico destinado à
definição dos termos do debate.

2.4. A Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco
Como mencionado acima, o Brasil é signatário da ConvençãoQuadro sobre
Controle do Uso do Tabaco, a qual, desde a edição do decreto 5.658/2006, está em plena
execução no país. Essa convenção contém uma série de dispositivos sobre a restrição total à
propaganda de produtos derivados do tabaco que devem ser colocados em prática no Brasil. O
principal deles é o art. 13, especialmente em seus parágrafos 1 a 3, que merecem ser
transcritos aqui:
1. As Partes reconhecem que uma proibição total da publicidade, da promoção e do
patrocínio reduzirá o consumo de produtos de tabaco.
2. Cada Parte, em conformidade com sua Constituição ou seus princípios
constitucionais, procederá a proibição total de toda forma de publicidade,
promoção e patrocínio do tabaco. Essa proibição compreenderá, em conformidade
com o entorno jurídico e os meios técnicos de que disponha a Parte em questão,
uma proibição total da publicidade, da promoção e dos patrocínios alémfronteira,
originados em seu território. Nesse sentido, cada Parte adotará, em um prazo de
cinco anos a partir da entrada em vigor da presente Convenção para essa Parte,
medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras medidas apropriadas e
informará sobre as mesmas, em conformidade com o art. 21.
3. A Parte que não esteja em condições de proceder a proibição total devido às
disposições de sua Constituição ou de seus princípios constitucionais aplicará
restrições a toda forma de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. Essas
restrições compreenderão, em conformidade com o entorno jurídico e os meio
técnicos de que disponha a Parte em questão, a restrição ou proibição total da
publicidade, da promoção e do patrocínio originados em seu território que tenham
efeitos na alémfronteira. Nesse sentido, cada Parte adotará medidas legislativas,
executivas, administrativas ou outras medidas apropriadas e informará sobre as
mesmas em conformidade com o art. 21.
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Como se percebe, a convenção tem como objetivo principal a restrição total à
propaganda dos produtos derivados do tabaco. A regra é, portanto, a restrição total. Nesse
sentido, uma eventual restrição nãototal, nos termos do § 3°, deverá ser considerada como
exceção, razão pela qual o ônus argumentativo está, na verdade, com aqueles que entendem
que a convenção não deve ser aplicada com força máxima. Em outras palavras, são os
defensores da permissão da propaganda de produtos derivados do tabaco que têm o ônus de
demonstrar que a Constituição brasileira inviabilizaria a restrição total prevista no § 2°
transcrito acima. O que este parecer pretende, portanto, não é justificar uma possibilidade
hipotética dessa restrição total, mas apenas confirmar a conformidade da ConvençãoQuadro
com a Constituição brasileira e, por conseguinte, confirmar toda a sua força executória no
território nacional.
Feitas essas considerações iniciais sobre os termos nos quais o debate deve estar
baseado, passo a análise da questão jurídicoconstitucional propriamente dita.

3. Constituição, direito à propaganda e restrição a direitos
A Constituição não garante, explicitamente, um direito à propaganda. Para
fundamentálo, alguns dos defensores da impossibilidade de restrição total à propaganda de
produtos derivados do tabaco argumentam que a previsão constitucional da possibilidade de
restrição legal a esse tipo de propaganda (art. 220, § 4°) significa, ao mesmo tempo, um
reconhecimento de um direito definitivo a essa propaganda, que poderia até ser
regulamentada ou conformada, mas nunca restringida ou vedada.7
O que interessa inicialmente neste tópico é, portanto, discutir se a Constituição, de
alguma forma, garante um direito à propaganda e, além disso, se a previsão constitucional do
art. 220, § 4° tem alguma função garantidora de direitos nesse sentido.
Existem diversas maneiras de se determinar a extensão de um direito fundamental.
Neste parecer, como de resto em toda a minha produção acadêmica, 8 parto da premissa de que
7 Nesse sentido, cf. o parecer de Clèmerson Merlin Clève, apresentado na ADI 3311.
8 Cf., por todos, Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, São
Paulo: Malheiros, 2009.
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direitos fundamentais têm um suporte fático e um âmbito de proteção amplos.9 No caso em
análise, isso significa aceitar que existe, sim, um direito à propaganda, que, por sua vez, inclui
o direito à propaganda de produtos derivados do tabaco. Esse direito pode ser fundamentado
por meio das normas constitucionais contidas no art. 5°, IV (liberdade de expressão) e IX
(liberdade de comunicação) e no art. 220 (liberdade de imprensa).
A garantia de um direito à propaganda de produtos derivados do tabaco não decorre,
portanto, da sua menção expressa no § 4° do art. 220, que, de resto, não é um artigo que
garante direitos, mas da interpretação de outros dispositivos constitucionais sobre
manifestação do pensamento, comunicação e imprensa. Isso significa, e seria impensável que
assim não fosse, que existe um direito à propaganda de tudo aquilo que é produzido ou
vendido legalmente no país, independente da menção a esse ou aquele produto no texto
constitucional. Seria no mínimo estranho pensar o contrário, ou seja, que o direito à
propaganda de algum produto só existiria se isso fosse explicitamente previsto pela
Constituição.
Assim, há um direito à propaganda de produtos derivados do tabaco da mesma forma
que há um direito à propaganda de produtos derivados da farinha de trigo, do milho, de
produtos feitos de plástico, de ferro, de aço, de produtos perecíveis e nãoperecíveis etc. Essa
constatação, apesar de trivial, é de extrema importância, como se verá a seguir.
A Constituição faz menção à propaganda de apenas alguns produtos e serviços
(tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias). O dispositivo
constitucional que menciona essa propaganda (art. 220, § 4°) tem como objetivo disciplinar a
restrição a essa propaganda. O ponto de partida, portanto, é o seguinte:
(a) A Constituição garante um direito geral à propaganda (subsumido nos direitos à
liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa).

9 Para outros autores que partem da mesma premissa, cf., por todos, Robert Alexy, Teoria dos direitos
fundamentais, São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 321 e ss.; Wolfram Höfling, Offene
Grundrechtsinterpretation, Berlin: Duncker & Humblot, 1988, pp. 172; Martin Borowski, Grundrechte als
Prinzipien, pp. 204 e ss.; Wolfgang Kahl, "Vom weiten Schutzbereich zum engen Gewährleistungsgehalt",
Der Staat 43 (2004), pp. 167 e ss.
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(b) A Constituição expressamente prevê a possibilidade de que algumas formas de
propaganda (de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias)
sofram restrições.

Neste ponto, é necessário indagar o que significa a associação das duas premissas
expostas acima. Duas respostas são possíveis: (1) O direito à propaganda de produtos e
serviços não mencionados na exceção constitucional (art. 220, § 4°) é absoluto, já que
restrições só seriam possíveis nos casos da propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias; e (2) O direito à propaganda é restringível em todos os
casos. Essas respostas, por sua vez, suscitam outros questionamentos, especialmente aqueles
que dizem respeito à existência de direitos absolutos (no caso da resposta 1) e aqueles que
dizem respeito à extensão das restrições possíveis (tanto no caso da resposta 1 quanto no caso
da resposta 2). Esses questionamentos serão analisados a seguir.

3.1. A função das cláusulas de restrição
Talvez seja intuitivo pensar que, se um determinado dispositivo legal ou
constitucional prevê expressamente a possibilidade de que um direito seja restringido em
determinados casos, então nos casos não abarcados por essa previsão a restrição não seria
permitida. Essa intuição decorre da idéia de que, se o direito pudesse ser restringido em todos
os casos, a previsão explícita de restrição em apenas alguns casos seria inteiramente
supérflua. Infelizmente, contudo, nem sempre a nossa intuição é capaz de perceber todas as
nuances da interpretação constitucional. Um exemplo simplório pode ser útil para demonstrar
o quanto essa intuição é equivocada.
Um fabricante de armas decide fazer uma ampla campanha publicitária, no horário
nobre das principais emissoras de TV e nas primeiras páginas dos principais jornais do país,
com o intuito de divulgar o seu mais novo modelo de revólver. As autoridades públicas
intervêm para impedir essa propaganda. O fabricante, e sua agência de propaganda,
argumentam que a Constituição, que garante o direito à propaganda, não impôs nenhuma
restrição à propaganda de armas, as quais, embora sejam produtos de venda e utilização
estritamente controladas, não são produtos ilegais.
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Aquele que entende que a restrição à propaganda de armas é perfeitamente
constitucional – como provavelmente será o caso da maioria das pessoas que se debruçarem
sobre o assunto – poderá chegar a essa conclusão ou (1) porque entende que não existe um
direito geral à propaganda, ou (2) porque entende que esse direito, embora exista, pode ser
restringido em alguns casos (como no caso da propaganda de armas). A primeira alternativa
(a nãoexistência de um direito constitucional à propaganda), embora não seja de todo
insustentável, traria consigo uma conseqüência de difícil aceitação, qual seja, a de que o
exercício da propaganda, por não ter base constitucional, poderia ser restringido ao belprazer
do legislador ordinário, sem necessidade de fundamentação constitucional, e essa restrição
nunca poderia ser objeto de controle de constitucionalidade, já que o direito à propaganda não
seria garantido pela Constituição. Essa não parece ser uma situação plausível, razão pela qual
já foi rejeitada acima, ao se afirmar a existência de um direito à propaganda em nível
constitucional. Resta a segunda alternativa.
A segunda alternativa, como foi visto acima, pressupõe a existência de um direito à
propaganda, garantido em nível constitucional, mas que pode ser restringido em alguns casos.
Com isso, voltase à pergunta inicial e o círculo se fecha: que casos são esses? Se esses casos
são apenas aqueles mencionados na própria Constituição (art. 220, § 4°), então a propaganda
de armas deve ser liberada. Se essa conclusão não parece plausível – e não é – então, de todas
as alternativas possíveis, resta apenas uma: a Constituição garante um direito à propaganda,
que pode, como todos os outros direitos, ser restringido em determinados casos, que não são
apenas aqueles explicitamente previstos na Constituição.
Neste ponto, uma última pergunta retorna: se o direito à propaganda pode ser
restringido também nos casos não previstos pela Constituição, não seria a cláusula restritiva
supérflua, como se aventou no início deste tópico? A resposta é, e só pode ser, negativa. A
função da cláusula de restrição é deixar explícito que o legislador, nos casos nela previstos,
tem um menor ônus de fundamentar o porquê de determinada legislação restritiva, já que esse
porquê já é fornecido pela própria Constituição.10 No caso em análise, a própria Constituição

10 Nesse sentido, cf. Virgílio Afonso da Silva, "Os direitos fundamentais e a lei: a constituição brasileira tem um
sistema de reserva legal?", in Cláudio Pereira de Souza Neto / Daniel Sarmento / Gustavo Binenbojm (orgs.),
Vinte anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 615616.
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estabelece que a lei deverá estabelecer meios contra a "propaganda de produtos, práticas e
serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (art. 220, § 3°, II) e é também a
própria Constituição que já define que dentre os alvos possíveis está a propaganda de "tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias" (art. 220, § 4°). O legislador
infraconstitucional está liberado, portanto, do ônus de demonstrar que é constitucional a
restrição à propaganda desses produtos e serviços.
Em suma, a relação entre o direito geral e a cláusula de restrição, que, no caso em
análise, são representados pelo direito geral à propaganda e a cláusula de restrição do art. 220,
§ 4°, é a seguinte: (a) o direito geral à propaganda é um direito restringível em inúmeros
casos, não havendo direito absoluto à propaganda; (b) a cláusula de restrição deixa explícitos
objetivos que o próprio constituinte impôs ao legislador ordinário e o libera do ônus
argumentativo nesse aspecto.
As perguntas que restam, e que serão respondidas nos tópicos a seguir, são: (1) Se o
direito à propaganda não é absoluto e pode ser restringido em inúmeros casos, qual é o limite
para a atividade restritiva do legislador? e (2) A atividade legislativa restritiva é limitada pelo
art. 220, § 4°?

3.2. Limites das restrições
A partir da análise desenvolvida nos tópicos anteriores, percebeuse que, na medida
em que não existem direitos absolutos, todos os direitos podem estar sujeitos a algum tipo de
restrição. O que aqui importa é sobretudo analisar sob que condições tais restrições são
possíveis e, especialmente, quais são os limites para essas restrições. No que diz respeito a
essa última indagação, o ponto central é: pode haver restrição total a algum direito?
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Nos últimos tempos, vem se delineando um certo consenso na jurisprudência 11 e na
doutrina12 – incluindose aí os trabalhos que defendem posições contrárias à defendida neste
parecer13 – de que qualquer restrição infraconstitucional a direitos constitucionalmente
garantidos deve passar pelo teste da proporcionalidade. A proporcionalidade seria, então, a
resposta às indagações iniciais deste tópico, já que ela é o instrumento apto a impor limites à
atividade restritiva infraconstitucional. Em outras palavras, as restrições legais a algum
direito previsto constitucionalmente serão consideradas como constitucionais se, além de
respeitarem os requisitos de forma e competência, passarem no teste da proporcionalidade.
Não é mais suficiente, portanto, o recurso à máxima segundo a qual "interpretamse
restritivamente os dispositivos que instituem exceções às regras gerais firmadas pela
Constituição", como propunha Carlos Maximiliano,14 retomado no contexto do presente
debate por Tercio Sampaio Ferraz Jr.15 Isso por duas razões. Em primeiro lugar, porque essa
11 Apenas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dos últimos cinco anos, cf., por exemplo, AC MC
509/AP, AC MC QO 189/SP, ADI 1040/DF, ADI 1351/DF, ADI 1721/DF, ADI 2591/DF, ADI 2626/DF,
ADI 2868/PI, ADI 3146/DF, ADI 3324/DF, ADI 3453/DF, ADI MC 1910/DF, ADIMC 3090/DF, HC
82354/PR, HC 82788/RJ, HC 84270/SP, HC 84677/RS, HC 84862/RS, HC85379/SP, HC 85687/RS, HC
85692/RJ, HC 87223/PE, HC 87638/MT, HC 87827/RJ, HC 89417/RO, HC 89429/RO, HC 90232/AM, Inq
1957/PR, InqAgR 2206/DF, RE 346084/PR, RE 413782/SC, RE 418376/MS, RE 447584/RJ, RE
463629/RS, RE AgR 376749/PR, REAgR 364304/RJ, RHC 81057/SP, RHC 85656/MS, RHC 88371/SP,
RMS 24699/DF, RMS 24901/DF, RMS 24956/DF. Para uma análise dessas decisões, cf. Bruno Ramos
Pereira, O uso da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal, São Paulo: Dissertação de Mestrado (FD
USP), 2009.
12 De forma apenas exemplificativa, cf., dentre outros, Humberto Ávila, "A distinção entre princípios e regras e
a redefinição do dever de proporcionalidade", Revista de Direito Administrativo 215 (1999): 151179; Suzana
de Toledo Barros, O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas
de direitos fundamentais, 2. ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2000; Willis Santiago Guerra Filho, "Sobre
princípios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade". Revista dos Tribunais 719 (1995): 5763;
Gilmar Ferreira Mendes, "O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
novas leituras", Repertório IOB de jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo 14 (2000): 361
372; Virgílio Afonso da Silva, "O proporcional e o razoável", Revista dos Tribunais 798 (2002): 2350;
Wilson Steinmetz, Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade, Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2001.
13 Cf., por todos, Clèmerson Merlin Clève, "Liberdade de expressão, de informação e propaganda comercial",
Crítica Jurídica 24 (2005), p. 296; Tercio Sampaio Ferraz Jr., "A propaganda de produtos submetidos às
restrições do art. 220, § 4° da Constituição Federal", in Tercio Sampaio Ferraz Jr., Direito constitucional:
liberdade de fumar, privacidade, Estado, direitos humanos e outros temas, São Paulo: Manole, 2007, p. 229;
Luís Roberto Barroso, "Liberdade de expressão, direito à informação e banimento da publicidade de cigarro",
in Luís Roberto Barroso, Temas de direito constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 267 e, do mesmo
autor, "Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito constitucional", Cadernos de Direito
Constitucional e Ciência Política 23 (1998), pp. 65 e ss.
14 Cf. Carlos Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, 2. ed., Porto Alegre: Globo, 1933, § 377, p.
322.
15 Cf. Tercio Sampaio Ferraz Jr., "A propaganda de produtos submetidos às restrições do art. 220, § 4° da
Constituição Federal", p. 224.

 13 

Virgílio Afonso da Silva

Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

máxima não fornece critérios, formais ou substanciais, para guiar a interpretação e o controle
das medidas restritivas de direito. E, em segundo lugar, porque Carlos Maximiliano, como
não poderia deixar de ser, tinha outro conceito de constituição em mente, uma constituição
liberal e absenteísta, nos moldes da constituição que vigia à época, a Constituição de 1891.
Mas é importante notar que é o próprio Maximiliano que, já naquela época, ressaltava que a
máxima mencionada acima não poderia ser, especialmente no campo do direito público,
aplicada à risca, já que a finalidade do texto pode ser, em vários casos, um critério mais
importante.16

4. Conteúdo essencial de direitos e regra da proporcionalidade
Visto que direitos não são absolutos, mas restringíveis e que os limites a essas
restrições é definido pela aplicação da regra da proporcionalidade, fazse necessário responder
à última indagação feita no primeiro parágrafo do tópico 3.2: pode haver restrição total a
algum direito? Em outras palavras, a indagação que aqui importa é: uma restrição total a um
direito pode ser, em algum caso, considerada proporcional e, por conseguinte, constitucional?
A resposta é afirmativa, como se verá a seguir, com base na análise do chamado conteúdo
essencial dos direitos fundamentais.17
Algumas constituições do mundo – de forma pioneira, a constituição alemã de 1949
– contêm previsões que visam a assegurar o que se convencionou chamar de conteúdo ou
núcleo essencial dos direitos fundamentais. A constituição alemã, por exemplo, em seu art.
19, II, prevê:
"Em nenhum caso pode um direito fundamental ser afetado em seu conteúdo
essencial".

Em vários aspectos fortemente influenciada pela constituição alemã, a constituição
portuguesa dispõe, em seu art. 18, 3, que:

16 Cf. Carlos Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, § 377, pp. 322323.
17 Sobre o assunto, cf. Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e
eficácia, São Paulo: Malheiros, 2009. A análise desenvolvida nos próximos parágrafos segue de perto o texto
desse trabalho.
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"As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir caráter geral e
abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance
do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais."

Também a constituição da Espanha, em seu art. 53, 1, traz dispositivo muito
semelhante, nos seguintes termos:
"Os direitos e liberdades [...] vinculam todos os poderes públicos. Somente por lei,
que, em qualquer caso, deverá respeitar seu conteúdo essencial, poderá ser
regulado o exercício de tais direitos e liberdades [...]."

Constituições mais recentes, especialmente aquelas dos países da Europa oriental,
também fortemente influenciados pelo constitucionalismo alemão, foram no mesmo caminho.
A constituição polonesa, por exemplo, prevê em seu art. 31, 3:
"Qualquer limitação ao exercício de uma liberdade ou de um direito constitucional
poderá ser instituída somente por lei e somente quando necessária ao Estado
Democrático para a proteção de sua segurança ou da ordem pública, ou para
proteger o meio ambiente, a saúde, a moral pública ou as liberdades e os direitos
de outras pessoas. Tais limitações não poderão violar a essência das liberdades e
dos direitos."18

A Constituição brasileira não contém previsão semelhante. Mesmo assim, alguns
julgados do Supremo Tribunal Federal e alguns trabalhos acadêmicos19 fazem menção à idéia.
No chamado "Caso Ellwanger", por exemplo, o Min. Celso de Mello afirmou:
"Entendo que a superação dos antagonismos existentes entre princípios
constitucionais há de resultar da utilização, pelo Supremo Tribunal Federal, de
critérios que lhe permitam ponderar e avaliar, 'hic et nunc', em função de
determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o
direito a preponderar no caso, considerada a situação de conflito ocorrente, desde

18 Para outras constituições do antigo bloco socialista do leste europeu que contêm dispositivos semelhantes, cf.,
por exemplo, as constituições da Estônia (art. 11), da Hungria (art. 8, 2), da Romênia (art. 53, 2) e da
Eslováquia (art. 13, 4).
19 Carlos Ari Sundfeld, Direito administrativo ordenador, São Paulo: Malheiros, 1993, pp .67 e ss.; Daniel
Sarmento, A ponderação de interesses na Constituição Federal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 111;
Ana Paula de Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, Rio de Janeiro: Renovar, 2005,
pp. 139 e ss.; Gilmar Ferreira Mendes, Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, 2. ed., São
Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 39 e Cláudia Perotto Biagi, A garantia do conteúdo essencial dos
direitos fundamentais na jurisprudência constitucional brasileira, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 2005.
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que, no entanto, a utilização do método da ponderação de bens e interesses não
importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, tal
como adverte o magistério da doutrina".20

A expressão "conteúdo essencial" não é, contudo, autoexplicativa. Ela não diz nada
sobre qual é a amplitude desse conteúdo essencial, nem sobre como definilo. Neste ponto, a
primeira indagação a ser enfrentada é aquela expressa pela dicotomia conteúdo essencial
absoluto vs conteúdo essencial relativo.21
Aquele que eventualmente defenda que todo direito, fundamental ou não, tem um
conteúdo essencial absoluto quer com isso dizer que há uma área de proteção desse direito
que é absolutamente infensa a intervenções (estatais ou privadas) e a restrições. Essa posição,
embora pareça bastante plausível, não encontra quase nenhuma acolhida nos trabalhos
monográficos a respeito.22 Seu principal problema está ligado à forma como definir esse
conteúdo absoluto. Qual seria, por exemplo, o conteúdo essencial absoluto e intangível da
liberdade de expressão? Que tipo de restrição atingiria esse conteúdo essencial absoluto e
seria, por conseguinte, inconstitucional? Embora não seja o caso de fazer uma análise
minuciosa da questão aqui, uma pequena digressão é necessária.
A concepção de que cada direito fundamental tem um núcleo intangível absoluto
pressupõe, necessariamente, que quanto mais intensa for a restrição a um direito, tanto mais
esse núcleo estará ameaçado. Em outras palavras: restrições mais intensas seriam sempre, e
necessariamente, mais perigosas. Por mais intuitiva que possa ser essa idéia, ela é equivocada.
Um pequeno exemplo é suficiente para demonstrar esse equívoco.23
Se uma lei vier a proibir manifestações de partidos socialdemocratas, nos dias 10 de
fevereiro de cada ano, entre 14 e 15 horas, dificilmente tal lei seria considerada
constitucional. Notese, no entanto, que se trata de restrição ínfima – apenas um dia por ano,
20 RTJ 188, 858 (912) (sem grifos no original). Referências idênticas podem ser encontradas em: Inq. 1957 e
MS 24.369.
21 A segunda indagação importante, que será abordada mais adiante (tópico 4.1, p. 18), diz respeito à dicotomia
conteúdo essencial objetivo vs conteúdo essencial subjetivo.
22 Para um resumo das posições e dos autores que as subscrevem, cf. Virgílio Afonso da Silva, Direitos
fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, pp. 183 e ss.
23 Sobre esse exemplo, cf. Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e
eficácia, pp. 106 e ss.
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durante apenas uma hora. Embora uma lei como essa estivesse longe de atingir um eventual
"conteúdo essencial absoluto" do direito de reunião (não importa como esse conteúdo fosse
definido), ela seria considerada inconstitucional. Já uma lei que não apenas proíba, mas
considere também como crime, punível com detenção, manifestações de qualquer partido
político em um determinado dia (o dia inteiro) poderá ser considerada constitucional, a
despeito de ser uma restrição sensivelmente mais intensa do que a mencionada anteriormente.
É o que determina, no caso brasileiro, o art. 39, § 5°, I, da Lei Eleitoral (9.504/97), para os
dias de realização de eleições.
Esse simples exemplo destaca duas varáveis importantes para o presente parecer:
(1) a idéia de conteúdo essencial absoluto não é parâmetro para definir a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade de uma medida, já que, como se viu, medidas que não passam nem
perto desse conteúdo podem eventualmente ser consideradas inconstitucionais; (2) a
intensidade de uma intervenção restritiva em um direito fundamental não é, sozinha,
parâmetro suficiente para analisar sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, já que,
como se viu, uma restrição mais intensa pode ser, em alguns casos, mais aceitável do que uma
restrição menos intensa. Se isso é assim, então o conteúdo essencial de um direito só pode ser
definido de forma relativa, porque essa definição depende de variáveis presentes nos casos
concretos, não sendo possível de ocorrer em abstrato.
Como se viu no tópico 3.2, o parâmetro de análise de constitucionalidade é mais
complexo e pressupõe a aplicação da regra da proporcionalidade, que envolve uma análise
da adequação da medida restritiva adotada, de sua necessidade e, por fim, de um sopesamento
entre os direitos envolvidos, que, por sua vez, implica um exame comparativo entre os graus
de restrição e realização desses mesmos direitos. A proporcionalidade é, portanto, dividida em
três etapas: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, nos seguintes
termos: uma medida estatal que restringe um direito fundamental é adequada se for apta a
fomentar os objetivos perseguidos;24 ela é necessária se a realização do objetivo perseguido
não puder ser promovida, com a mesma eficiência, por meio de outro ato que limite em menor
24 Cf., nesse sentido, Willis Santiago Guerra Filho, Teoria processual da constituição, São Paulo: Celso Bastos
Editor, 2000, pp. 84 e 85; Suzana de Toledo Barros, O princípio da proporcionalidade, 2. ed., Brasília:
Brasília Jurídica, 2000, p. 78; Wilson Antônio Steinmetz, Colisão de direitos fundamentais e princípio da
proporcionalidade, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 150.
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medida o direito fundamental atingido;25 ela é, por fim, proporcional em sentido estrito se o
grau de realização do direito a ser fomentado justificar o grau de restrição ao direito atingido.

4.1. A proporcionalidade e a possibilidade de restrição total à propaganda
A restrição total à propaganda de algum produto não é, obviamente, uma restrição
irrelevante. Dependendo do modo de encarar a questão, essa restrição pode parecer mais ou
menos séria. Neste ponto vem à tona a segunda dicotomia fundamental relacionada à idéia da
proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, já mencionada anteriormente, que é
a dicotomia entre conteúdo essencial objetivo vs conteúdo essencial subjetivo.26
Como já afirmado em outro lugar,27 "no primeiro caso [conteúdo essencial objetivo],
tratase de uma análise acerca do direito fundamental como um todo, a partir de sua dimensão
como direito objetivo; no segundo [conteúdo essencial subjetivo], o que importa é investigar
se há um direito subjetivo dos indivíduos a uma proteção ao conteúdo essencial de seus
direitos fundamentais".
Em geral, há um certo consenso de que analisar o problema do ponto de vista
objetivo é pouco frutífero, pois quase nenhuma restrição seria considerada ameaçadora. A
partir desse enfoque, a restrição total à propaganda apenas dos produtos derivados do tabaco
seria uma restrição ínfima ao direito geral à propaganda, uma restrição que não ameaçaria
esse direito em sua dimensão objetiva. O significado desse direito para a vida social como um
todo28 não estaria ameaçado. Assim, ainda que este parecer pretenda demonstrar a
possibilidade da restrição total dessa propaganda, esse caminho fácil não será trilhado. O que
importa, quando se discute restrições a direitos, é o significado dessas restrições do ponto de
vista subjetivo, ou seja, do ponto de vista daqueles indivíduos que são diretamente atingidos
pela restrição. O controle, a partir dessa perspectiva, é necessariamente mais forte.
25 Cf., nesse sentido, Gilmar Ferreira Mendes, Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, 2. ed.,
São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 72 e Virgílio Afonso da Silva, "O proporcional e o razoável",
Revista dos Tribunais 798 (2002), p. 38.
26 Cf. a nota de rodapé 21, acima.
27 Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, p. 185.
28 Sobre esse conceito, cf. Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
19. ed., Heidelberg: C.F. Müller, 1993, § 334, p. 141.
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Mas, mesmo assim, não é difícil encontrar um semnúmero de exemplos que
demonstram que, mesmo do ponto de vista subjetivo, há casos em que ocorrem restrições
totais consideradas como constitucionais: a pena de morte (no Brasil, apenas em caso de
guerra declarada) elimina por completo o direito à vida daquele que é condenado; a permissão
legal de aborto (Código Penal, art. 128) restringe totalmente o direito à vida do feto;29
qualquer pena de reclusão elimina por completo a liberdade de ir e vir do condenado (mesmo
que com determinada limitação temporal); a desapropriação elimina por completo o direito à
propriedade daqueles que têm seus imóveis desapropriados.30
Em todos os casos, a possibilidade de restrição total individual é justificada pela
aplicação da regra da proporcionalidade. Se há razões suficientes para a restrição, ou seja, se o
grau de realização do direito colidente justifica o grau de restrição ao direito atingido (vida,
liberdade, propriedade), e assumindo a medida restritiva como adequada e necessária, as
restrições são consideradas constitucionais.
Restrições totais, embora excepcionais, não são, portanto, algo impensável a partir da
perspectiva que assume a proporcionalidade como forma de controle às restrições a direitos.31
E, como já se mencionou anteriormente,32 essa é a perspectiva dominante no Supremo
Tribunal Federal e na doutrina constitucional brasileira contemporânea.
Em suma: restrições a direitos fundamentais (mesmo as totais) que passam no teste
da proporcionalidade não afetam o conteúdo essencial dos direitos restringidos,33 porque a
aplicação desse teste de proporcionalidade está associada à idéia de que o grau de proteção ao
direito não é definido em abstrato, de forma absoluta, mas em concreto, de forma relativa.
Resta portanto, saber se uma eventual proibição total da propaganda de produtos do tabaco
passa nesse teste.

29 Não é o caso aqui de adentrar a polêmica sobre se esse direito existe e quando ele começa. O exemplo é
meramente ilustrativo.
30 Cf., nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia,
p. 186.
31 Para posições nesse sentido na doutrina estrangeira, cf., por todos, Robert Alexy, Teoria dos direitos
fundamentais, pp. 297298. Mais recentemente, cf., por exemplo, David Bilchitz, Poverty and Fundamental
Rights, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 81.
32 Cf. notas de rodapé 11 e 12, acima
33 Cf. Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, p. 297.
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4.2. A propaganda de produtos derivados do tabaco e a proporcionalidade
Neste parecer, já ficou claro, não se adotou o caminho mais fácil para justificar a
possibilidade de restrição à propaganda de produtos derivados do tabaco. Ou seja, não se
negou aqui a existência de um direito a essa propaganda nem se partiu de um enfoque de
análise das restrições que fosse baseado apenas no significado da restrição para o direito como
um todo, e não no significado da restrição para o titular do direito subjetivo. Mesmo assim, da
mesma forma como outras restrições totais a direitos podem ser, sob certas condições,
aceitáveis, pretendo demonstrar a seguir que isso é o que ocorre no caso em questão, a partir
de uma análise mais detalhada da aplicação da regra da proporcionalidade. Como ficará claro
ao longo da análise, não se pretende aqui cair no simplismo de querer fundamentar a
proporcionalidade de restrições apenas com base na intuição, em preferências pessoais ou em
simples comparações de textos legais. A questão em análise não é uma simples questão
textual, mas um problema que envolve a necessidade de dados concretos para a
fundamentação de decisões jurídicas. Não por outra razão será necessário, com freqüência,
recorrer a trabalhos de outras áreas do saber, especialmente de medicina, saúde e políticas
públicas.

4.2.1. Adequação
O primeiro passo do argumento é definir o objetivo perseguido pela restrição à
propaganda de produtos derivados do tabaco. O que se almeja com essa medida é, claramente,
uma diminuição na taxa de novos fumantes e, acessoriamente, também um aumento no
número de pessoas que abandonam o cigarro, por meio da redução do incentivo que a
propaganda faz ao ato de fumar.
Como se sabe, a esmagadora maioria dos fumantes começa a fumar ainda na
adolescência.34 Não por coincidência, são essas as pessoas mais suscetíveis à influência da
propaganda em geral, e da propaganda de produtos derivados do tabaco em especial.35 Assim,
eliminar a possibilidade de propaganda nesse setor seria uma forma de diminuir o incentivo a
34 Cf. os trabalhos mencionados na nota de rodapé 6, acima.
35 Cf. os trabalhos mencionados nas notas de rodapé 37, 38, 39, 40 e 41, abaixo.
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novos fumantes, especialmente os adolescentes. Não há dúvidas de que essa premissa é
verdadeira e, por conseguinte, de que a medida (proibição de propaganda) é adequada para
fomentar os objetivos perseguidos (diminuição no número de fumantes).36 Aqui, nem haveria
muita necessidade de se alongar na demonstração desse fato. Se a medida não fosse adequada,
ou seja, se a restrição à propaganda não fomentasse uma diminuição no número de fumantes,
a indústria do tabaco não estaria preocupada com ela e não estaria investindo o esforço e o
dinheiro que investe para tentar derrubála. De resto, imaginar que a propaganda de um
produto não tem o poder de influenciar as suas vendas seria contrária a própria razão de ser da
propaganda.37
Mesmo assim, isto é, embora seja mais do que intuitiva a percepção de que há uma
relação de causalidade entre a restrição à propaganda e o objetivo de diminuir o número de
novos fumantes, especialmente adolescentes, é possível – e, por razões argumentativas,
aconselhável – ir além da intuição. São inúmeros os estudos empíricos que comprovam a
premissa que aqui se adota. O caso mais emblemático talvez seja o do Reino Unido, onde o
TAPA (Tobacco Advertising and Promotion Act), em diversas etapas, baniu a propaganda de
cigarro no país. Há diversos estudos que comparam os níveis de propensão ao fumo entre
adolescentes antes da entrada em vigor do TAPA, durante suas várias fases, e após a última
fase.38 A tendência é sempre a mesma: mantidas constantes outras variáveis, quanto menos
propaganda, menor a suscetibilidade (real ou potencial) ao fumo entre adolescentes que não
fumam. Nos Estados Unidos, há diversos estudos semelhantes. Pierce et al., por exemplo, são
categóricos ao afirmar: a atividade publicitária tem relação causal com o início do fumo entre
adolescentes.39 Isso vale para qualquer tipo de propaganda, inclusive aquela feita apenas nos
36 Sobre o conceito de adequação, nos termos do teste da proporcionalidade, cf. o tópico 4, p. 17, acima.
37 Não é à toa que as marcas de cigarro mais conhecidas entre adolescentes são aquelas que mais fazem
propaganda em revistas lidas por pessoas nessa faixa de idade. Cf., nesse sentido, Charles King III et al,
"Adolescent Exposure to Cigarette Advertising in Magazines", Journal of the American Medical Association
279:7 (1998), pp. 516 ss.
38 Cf., por exemplo, Abraham Brown & Crawford Moodie, "The Influence of Tobacco Marketing on
Adolescent Smoking Intentions via Normative Beliefs", Health Education Research [advanced access]
(2009), pp. 1 e ss. e Crawford Moodie et al., "Tobacco Marketing Awareness on Youth Smoking
Susceptibility and Perceived Prevalence Before and After an Advertising Ban", European Journal of Public
Health 18:5 (2008), pp. 484 e ss.
39 Cf. John P. Pierce et al., "Tobacco Industry Promotion of Cigarettes and Adolescent Smoking", Journal of the
American Medical Association 279:7 (1998), p. 511. Cf. também, no mesmo sentido, Joseph R. DiFranza et
al., "Tobacco Promotion and the Initiation of Tobacco Use: Assessing the Evidence for Causality", Pediatrics
117 (2006), pp. 1237 e ss.; Ellen Feighery et al., "Seeing, Wanting, Owning: the Relationship Between
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pontos de venda.40 Por fim, um dos autores de um dos estudos mais influentes nessa área,
Nicola Evans, afirma categoricamente que "os resultados de sua pesquisa sustentam a
hipótese de que a propaganda de tabaco pode exercer uma influência no encorajamento ao
início da atividade de fumar entre adolescentes que é mais forte do que o convívio com
colegas ou familiares que fumam".41
Esse fenômeno é percebido pelos próprios adolescentes. Recente pesquisa do
Datafolha demonstrou que, dentre pessoas de 12 a 22 anos, 71% delas entende que a simples
exposição de cigarros nos pontos de venda, na forma como feita hoje em dia, influencia de
alguma forma o fumo entre os adolescentes.42 63% das pessoas entrevistadas acham que
pessoas da sua idade (12 a 22 anos) podem sentir vontade de fumar simplesmente ao ver os
cigarros expostos nos locais de venda (essa taxa chega a 71% entre os que têm entre 12 e 14
anos).43
Não parece haver dúvidas, portanto, de que a restrição à propaganda de produtos
derivados do tabaco é adequada para o objetivo de diminuir o número de novos fumantes,
especialmente – mas não apenas – entre adolescentes.
Contudo, antes de passar para o exame da necessidade, parece ser importante rebater
alguns argumentos recorrentes no sentido contrário ao que foi defendido acima, pois parece
me que eles pressupõem um conceito de adequação que não é aquele que a regra da
proporcionalidade implica. O primeiro deles é aquele baseado em um artigo sobre o consumo
de produtos derivados do tabaco na Noruega, de autoria de Kraft e Svendsen.44 Alegase que
os resultados da pesquisa feita por esses dois autores demonstrariam "a inexistência de relação

40
41
42
43
44

Receptivity to Tobacco Marketing and Smoking Susceptibility in Young People", Tobacco Control 7 (1998),
pp.123128; Caroline Schooler et al., "Seventh Graders' SelfReported Exposure to Cigarette Marketing and
its Relationship to Their Smoking Behavior", American Journal of Public Health 86 (1996), pp. 1216 e ss.
Sobre a influência da propaganda feita nos pontos de venda, cf., por todos, Sandy J. Slater et al., "The Impact
of Retail Cigarette Marketing Practices on Youth Smoking Uptake", Archives of Pediatrics & Adolescent
Medicine 161 (2007), pp. 440 e ss.
Nicola Evans et al., "Influence of Tobacco Marketing and Exposure to Smokers on Adolescent Susceptibility
to Smoking", Journal of the National Cancer Institute 87 (1995), pp. 1538 e ss. (sem grifos no original).
Cf. Datafolha, "Percepção de marcas de cigarros em pontos de venda", dezembro/2008, pp. 8 e 67 [disponível
em www.actbr.org.br/uploads/conteudo/222_Datafolhapontosdevenda2008.pdf].
Idem, pp. 8 e 71.
Cf. P. Kraft & T. Svendsen, "Tobacco Use Among Young Adults in Norway, 197395: has the decrease
levelled out?", Tobacco Control 6 (1997), pp. 27 e ss.
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comprovada, do ponto de vista da ciência, entre o banimento da propaganda nos meios de
comunicação de massa e a diminuição dos fumantes",45 ou seja, que o banimento da
propaganda de produtos derivados do tabaco não é nem mesmo adequado para fomentar o fim
a que se propõe. Não é essa, no entanto, a conclusão da pesquisa mencionada. Segundo Kraft
e Svendsen, a conclusão é apenas a de que, no geral, a redução da taxa de fumantes na
Noruega (entre 1973 e 1995) foi menor do que a de outros países da Europa. Isso não
significa que o banimento da propaganda não produza efeitos. Chegar a essa conclusão é
deixar de lado a existência de uma série de outros fatores que podem influenciar os hábitos de
consumo de produtos derivados do tabaco. Assim, por mais que o banimento produza efeitos,
outras variáveis podem, caso não controladas devidamente, exercer pressão no sentido
contrário. E são, de novo, os próprios autores, Kraft e Svendsen, que fazem essa constatação.
Sua conclusão final não é a de que o banimento da propaganda não é um meio adequado para
os fins a que se propõe – pelo contrário, eles, e diversos outros autores,46 entendem que a
legislação norueguesa é uma experiência bemsucedida –, mas apenas que, no caso da
Noruega, a tendência verificada "reflete uma subutilização de medidas preventivas em geral e
de medidas de educação para a saúde em particular. Os meios financeiros apropriados para
esse tipo de educação e informação foram reduzidos 90% durante os anos 80".47 Ou seja, se a
redução no número de fumantes não foi a esperada, isso se deveu não à inadequação do
banimento da propaganda, mas à drástica redução de investimentos em outros setores
relevantes no mesmo período.
Um outro argumento a ser rebatido é aquele segundo o qual "basta o registro de que
existe controvérsia séria a respeito, e de que não é possível concluir, com segurança, que o
banimento da publicidade tenha impacto significativo sobre o consumo de cigarro", para

45 Nesse sentido, cf. o parecer de Clèmerson Merlin Clève, apresentado na ADI 3311 (Capítulo 2, "Restrição
desproporcional de direito fundamental e liberdade de conformação do legislador").
46 Cf., nesse sentido, Marc T. Braverman & Leif Edvard Aarø, "Adolescent Smoking and Exposure to Tobacco
Marketing Under a Tobacco Advertising Ban: Findings From 2 Norwegian National Samples", American
Journal of Public Health 94:7 (2004), pp. 1230 e ss. e M. K. Rimpelä et al., "The Effects of Tobacco Sales
Promotion on Initiation of Smoking: Experiences from Finland and Norway", Scandinavian Journal of Social
Medicine 49:suppl. (1993), pp. 5 e ss. Rimpelä et al. fazem explícita menção às distorções que a indústria do
tabaco faz desses estudos empíricos (inclusive de alguns de autoria desses mesmos autores).
47 Cf. P. Kraft & T. Svendsen, "Tobacco Use Among Young Adults in Norway, 197395: has the decrease
levelled out?", pp. 27 e ss.
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definir a medida (banimento) como inadequada.48 Como se sabe, para se definir uma medida
como adequada, nos termos da regra da proporcionalidade, não é necessário que haja
segurança inequívoca do atingimento completo de seus objetivos, mas apenas que haja a
perspectiva de fomento desses mesmos objetivos.49 Diante da enorme quantidade de material
empírico nesse sentido, e a despeito de possíveis controvérsias menores, podese considerar a
medida como adequada. Caso contrário, e como já foi indagado, por que seria investido tanto
dinheiro em propaganda se ela não fosse um meio adequado para convencer as pessoas a
consumir o produto que se tenta vender?50

4.3.2. Necessidade
Embora não seja tarefa de um parecer que pretende sustentar a constitucionalidade da
restrição total à propaganda de produtos derivados do tabaco demonstrar que não existem
alternativas a essa medida – esse ônus cabe àqueles que entendem que existem alternativas –
parece ser possível demonstrar aqui que a proibição é, sim, medida necessária, nos termos da
regra da proporcionalidade.
Como já foi mencionado acima,51 uma medida que restringe um direito é necessária
se não houver outra medida que seja ao menos tão eficiente quanto, mas que restrinja menos o
direito atingido. No caso em análise, as alternativas mais plausíveis à restrição total à
propaganda seriam, claro, ou nenhuma restrição ou restrições apenas parciais. Parecem ser
necessários poucos argumentos para afirmar que uma restrição total é mais eficiente que
nenhuma restrição ou que restrições apenas pontuais. Se essas alternativas são menos

48 Luís Roberto Barroso, "Liberdade de expressão, direito à informação e banimento da publicidade de cigarro",
p. 269.
49 O próprio Luís Roberto Barroso defende, em abstrato, um conceito de adequação semelhante ao aqui
defendido. Cf. Luís Roberto Barroso, "Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no direito
constitucional", Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, 23 (1998), p. 71. Para referências
adicionais, cf. Carlos Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pp. 730 e ss.; Lothar Hirschberg, Der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit, Göttingen: Schwartz, 1981, pp. 50 ss.; Martin Borowski, Grundrechte als Prinzipien,
BadenBaden: Nomos, 1998, p. 116; Eberhard Grabitz, "Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts", AöR 98 (1973), p. 572
50 Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas nos Estados Unidos a indústria do tabaco gasta mais de 10
bilhões de dólares anuais com propaganda. Cf. www.who.int/entity/tobacco/en/atlas22.pdf.
51 Cf. tópico 4, p. 17.
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eficientes, ainda que possam ser mais brandas com o direito à propaganda – até porque menos
restritivas – elas não podem contar como alternativas, nos termos da regra da
proporcionalidade. Isso porque, ao contrário do que às vezes se afirma, o teste da necessidade,
no âmbito da regra da proporcionalidade, não é sinônimo de "princípio da menor ingerência
possível",52 até porque "menor ingerência possível" será sempre a omissão. Nada menos
intenso do que não fazer nada. É por isso que, nesse âmbito, mais precisa é a tese segundo a
qual, para que alguma medida entre como possível "competidora" nos termos do teste da
necessidade, ela tem que ser ao menos tão eficiente quanto a medida adotada em análise.53
Como ambas as alternativas mencionadas acima são menos eficientes do que a restrição total
à publicidade, elas estão "fora do páreo".
A única alternativa que restaria para a indústria do tabaco seria defender a liberdade
parcial da propaganda acompanhada de campanhas de esclarecimento. Contudo, essa
alternativa também não consegue vencer a proibição total no teste da proporcionalidade. A
razão é simples: porque a restrição total também pode – e deve – ser acompanhada de
campanhas de esclarecimento. Se isso é assim, a variável "campanha de esclarecimento"
deixa de ser relevante no problema, já que está presente em ambos os cenários. Com isso,
voltase ao cenário descrito no parágrafo anterior, favorável à restrição total.
Além disso, existem inúmeros indícios empíricos de que as campanhas publicitárias
de produtos do tabaco são muito mais efetivas (mais recepcionadas pela populaçãoalvo) do
que as campanhas antitabaco.54 Diante disso, cairia por terra um eventual argumento no
sentido de que seria eficiente manter formas de propaganda de produtos derivados do tabaco,
desde que campanhas de esclarecimento ocorressem de forma paralela

52 Sobre o teste da necessidade como sinônimo de "princípio da menor ingerência possível", cf. Luís Roberto
Barroso, "Liberdade de expressão, direito à informação e banimento da publicidade de cigarro", p. 270.
53 Nesse sentido, cf. Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia,
p. 173. É interessante notar que o próprio Barroso inicia sua análise do teste da necessidade com uma citação
do Tribunal Constitucional Federal alemão, na qual se lê claramente que, para que se possa definir uma
medida como não necessária, é preciso que a alternativa suscitada seja "igualmente eficaz" (BVerfGE 39, 210
[2301]).
54 Cf., por exemplo, Jennifer B. Unger, "Measuring Exposure to Pro and Antitobacco Marketing Among
Adolescents", Journal of Health Communication 6:1 (2001), pp. 11 e ss. (especialmente p. 19).
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4.3.3. Proporcionalidade em sentido estrito
Como já foi visto acima,55 no debate acerca da proporcionalidade em sentido estrito o
que está em jogo é sobretudo uma comparação entre graus de restrição a direitos e graus de
realização dos direitos contrapostos. Como visto em vários momentos acima, a perspectiva
aqui adotada é a mais favorável à indústria do tabaco. Essa opção tem fundo argumentativo:
se se demonstra que uma restrição total à propaganda é justificável até mesmo quando se
parte dos pressupostos defendidos pela indústria, é plausível supor que, sob condições
argumentativas menos favoráveis aos interesses dos produtores (por exemplo, quando se nega
a própria existência do direito à propaganda), justificar essa restrição total é ainda mais
simples.
Assim, como já se salientou, ao invés de negar um direito à propaganda, partese
aqui de que esse direito existe, como parte do direito à liberdade de expressão e de
comunicação;56 e, ao invés de fazer uma análise da restrição ao direito a partir de um enfoque
objetivo (o significado da restrição para a ordem jurídica como um todo), essa análise é feita a
partir de um enfoque subjetivo (o significado da restrição para os titulares do direito
restringido).57 Por fim, ao invés de levar em consideração também a importância abstrata dos
direitos atingidos, aqui será levada em consideração apenas a perspectiva dos graus concretos
de restrição e realização. Ao não se considerar aqui a importância abstrata dos direitos
atingidos,58 concedese, por assim dizer, uma última chance aos argumentos da indústria do
tabaco, já que, se essa importância abstrata fosse levada em consideração, a posição da
indústria seria, de antemão, insustentável, já que se está falando de direito à vida e direito à
saúde em face do mero exercício de um direito à propaganda. Por isso, será deixado de lado
aqui – por razões argumentativas – a enorme diferença de importância abstrata dos direitos
envolvidos.

55
56
57
58

Cf. tópico 4, p. 18.
Cf. p. 9, acima.
Cf. tópico 4.1, p. 18.
Para uma defesa de se incluir a importância abstrata dos direitos envolvidos no processo de sopesamento (não
como fator único, mas como fator complementar), cf., por todos, Robert Alexy, Teoria dos direitos
fundamentais, p. 604, nota 64.
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Assim, o que está aqui em jogo é uma comparação entre o grau de realização ao
direito à vida e ao direito à saúde, de um lado, e o grau de restrição à liberdade de expressão e
à liberdade de comunicação, de outro. Aqui, de novo, seguindo a tônica deste parecer, meras
intuições sobre o assunto não são suficientes. Por mais que não haja uma possibilidade
matemática de mensuração de graus de restrição e graus de realização a direitos, é possível e
necessária, ainda assim, a construção de uma argumentação racional nesse âmbito.59
Como já se mencionou acima,60 com a restrição à propaganda de produtos derivados
do tabaco pretendese diminuir o número de novos usuários, especialmente entre as pessoas
mais jovens. A relação de causalidade entre uma intensa restrição à propaganda e a potencial
diminuição no número de fumantes ficou clara, especialmente por meio dos estudos empíricos
citados anteriormente.61 Também a já mencionada pesquisa do Datafolha demonstra como a
realização do objetivo perseguido tem relação direta com a restrição da propaganda.62
Neste ponto, a indagação que se faz necessária é: quanto isso significa de realização
do direito à vida e do direito à saúde? A resposta, também aqui, está estritamente ligada a
dados empíricos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo é a
principal causa de mortes evitáveis no mundo inteiro.63 Em 1999, o Banco Mundial afirmava
que cerca de 4 milhões de pessoas morriam por ano em decorrência do tabaco.64 Em 2008, a
OMS já contabiliza 5,4 milhões de mortes anuais.65 A projeção é de que esse número chegue a
10 milhões por ano em 2030, com um claro aumento no número de mortes nos países em
desenvolvimento (de 2 milhões para 7 milhões por ano).66 Apenas no Brasil, segundo o
Instituto Nacional de Câncer, são 200.000 mortes por ano, ou seja, cerca de 548 mortes por
dia.67
59 Nesse sentido, cf. Virgílio Afonso da Silva, Grundrechte und gesetzeberische Spielräume, BadenBaden:
Nomos, 2003, pp. 89 e ss. e Ana Paula de Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional,
Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
60 Cf. tópico 4.2.1.
61 Cf. notas de rodapé 37, 38, 39 e 40.
62 Cf. notas de rodapé 42 e 43.
63 Cf. World Health Organization, Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008, p. 8 (disponível em 6 idiomas
diferentes em www.who.int/tobacco/mpower/gtcr_download/en/index.html).
64 Cf. World Bank Group, Maîtriser l’épidémie: l’État et les aspects économiques de la lutte contre le
tabagisme, Washington: World Bank, 1999, p. 22.
65 Cf. World Health Organization, Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008, p. 6.
66 Idem, p. 23.
67 Cf. os dados em www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=dadosnum&link=brasil.htm.
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Como se percebe, não são números pequenos. Se uma ampla restrição à propaganda
fomenta a redução desses números – e não parece haver dúvidas de que fomenta – o grau de
realização do direito à saúde e do direito à vida decorrente dessa medida é claramente
elevado. Em outras palavras: ganhase muito. E ganhase muito mesmo que o banimento da
propaganda consiga reduzir o número de fumantes em apenas 10% ou algo semelhante.
Do lado do direito à propaganda dos fabricantes de produtos derivados do tabaco,
não há dúvida também de que o grau de restrição é elevado. Mas, como já foi mencionado
anteriormente,68 os direitos garantidos constitucionalmente são a liberdade de expressão e a
liberdade de comunicação, aos quais o direito à propaganda é atribuído por meio de
interpretação.69 Embora essa atribuição não seja pacífica – ou seja, embora muitos possam
entender que o direito à propaganda não é protegido constitucionalmente – adotouse, aqui, a
premissa mais benéfica à indústria do tabaco, como já se salientou várias vezes. Mesmo
assim, se a análise do direito atingido for a análise dos direitos à liberdade de expressão e à
liberdade de comunicação, percebese claramente que o direito à propaganda constitui apenas
uma pequena parte desses direitos, que são muito mais amplos.70 Nesse sentido, ainda que a
restrição à propaganda seja elevada, quando analisada no contexto dos direitos na qual se
insere (expressão e comunicação), essa restrição atinge apenas uma parte pequena desses
direitos.
Diante disso, percebese que a restrição à propaganda de produtos derivados do
tabaco, ainda que total, pode ser considerada uma restrição proporcional, porque tende a
realizar em grande medida a proteção à saúde e à vida, restringindo de forma apenas parcial
os direitos à liberdade de expressão e à liberdade de comunicação.
Mas é possível ir além. Mesmo que se parta de uma premissa ainda mais benéfica à
indústria do tabaco – a de que o direito à propaganda, mesmo não sendo um direito
explicitamente garantido pela Constituição, deve ser analisado de forma autônoma em face da
68 Cf. p. 9, acima.
69 Sobre o conceito de norma atribuída, cf. Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, pp. 69 e ss.
70 Embora defenda tese distinta da sustentada neste parecer, essa premissa parece ser aceita também por Tercio
Sampaio Ferraz Jr., quando afirma que a comunicação e a persuasão não se reduzem ao instrumento
publicitário. Cf. Tercio Sampaio Ferraz Jr., "A propaganda de produtos submetidos às restrições do art. 220,
§ 4° da Constituição Federal", p. 234.

 28 

Virgílio Afonso da Silva

Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

proteção ao direito à vida e ao direito à saúde – o cenário não mudaria. A razão é simples:
vamos supor que se considere que, se analisarmos o direito à propaganda de forma autônoma,
chegaríamos à conclusão de que a restrição à propaganda de produtos derivados do tabaco é
elevada. Nesse caso, estaríamos diante de uma restrição intensa como meio para se realizar
uma também intensa proteção dos direitos à vida e à saúde. Nesses casos – em que tanto o
grau de restrição quanto o grau de realização são equivalentes – pode o legislador tomar a
decisão que entender mais adequada para a realização dos direitos fundamentais. O que os
autores que se ocupam desse tema costumam afirmar é que, em casos de impasse como esse,
o legislador tem uma liberdade de conformação para decidir.71 Mas essa é uma regra
argumentativa geral. No caso brasileiro, contudo, há argumentos constitucionais para se
desfazer o impasse. O primeiro deles é o art. 220, § 4°, que, como já salientado, fornece uma
razão extra contra a propaganda de produtos de tabaco e a favor da proteção da saúde e da
vida dos indivíduos. O segundo é a proteção especial que a Constituição confere à saúde da
criança e do adolescente (art. 227), que são os alvos preferenciais da propaganda de cigarro.72
Neste ponto, alguém poderia argumentar que, na medida em que a venda de cigarros é
proibida para menores de 18 anos, o argumento baseado na proteção da saúde da criança e do
adolescente seria improcedente. Como já foi mencionado acima, é sabido que é nessa fase da
vida que os fumantes têm seu primeiro contato com o cigarro. 73 Além disso, não é preciso
muito esforço para perceber a alarmante quantidade de adolescentes e crianças que fumam.
Quem anda pela rua, quem passa em frente a escolas, percebe isso facilmente. Por fim, e
como também já foi visto acima, existem inúmeras pesquisas que demonstram a influência da

71 Cf., nesse sentido, Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, p. 603; do mesmo autor,
"Verfassungsrecht und einfaches Recht", VVDStRL 61 (2002), p. 22; e Martin Borowski, "Die Bindung an
Festsetzungen des Gesetzgebers in der grundrechtlichen Abwägung", in JanR. Sieckmann & Laura Clérico
(orgs.), Grundrechte, Prinzipien und Argumentation, BadenBaden: Nomos, 2009, p. 113.
72 Cf., nesse sentido, os tópicos 2.2 e 4.2.1 deste parecer.
73 Cf., nesse sentido, Harry A. Lando et al., "Age of Initiation, Smoking Patterns, and Risk in a Population of
Working Adults", Preventive Medicine 29:6 (1999), p. 594 e Sherry A. Everett et al., "Initiation of Cigarette
Smoking and Subsequent Smoking Behavior among U.S. High School Students", Preventive Medicine 29:5
(1999), pp. 327 e ss.
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propaganda de cigarro em crianças e adolescentes.74 E a indústria sabe disso, porque cada vez
mais direciona a apresentação estética de seus produtos para o público infantojuvenil.
Nesse sentido, é a própria Constituição que já indica um claro caminho para
solucionar o impasse, em favor da restrição e em detrimento do direito à propaganda. Se
somarmos a isso a força dos dispositivos da já mencionada ConvençãoQuadro sobre Controle
do Uso do Tabaco, adotada pelos países membros da Organização Mundial de Saúde, e em
vigor no Brasil desde 2006, essa solução do impasse em favor da restrição e em detrimento
do direito à propaganda fica ainda mais clara.
Diante de tudo o que foi exposto até aqui, percebese que uma restrição à propaganda
de produtos derivados do tabaco, ainda que total, passa, até mesmo nos cenários mais
favoráveis às teses defendidas pela indústria do tabaco, no teste da proporcionalidade e, por
isso, deve ser adotada pelo legislador brasileiro, da mesma forma como já ocorre ou está em
vias de ocorrer em alguns países do mundo. A utilização, na frase anterior, do verbo "dever" e
não apenas do verbo "poder" justificase, mais uma vez, em face dos dispositivos da
ConvençãoQuadro sobre Controle do Uso do Tabaco. Se o Brasil não fosse signatário da
Convenção, a restrição total seria talvez uma possibilidade. Como a Convenção já foi
assinada, aprovada no Poder Legislativo75 e no Poder Executivo,76 a restrição total deixa de
ser uma possibilidade e passa a ser um dever.

5. Resposta aos quesitos
À vista de todo o exposto, passo agora a responder sinteticamente aos quesitos da
consulta.

74 Cf., por exemplo, Jennifer B. Unger, "Measuring Exposure to Pro and Antitobacco Marketing Among
Adolescents", Journal of Health Communication 6:1 (2001), pp. 11 e ss.; Nicola Evans et al., "Influence of
Tobacco Marketing and Exposure to Smokers on Adolescent Susceptibility to Smoking", Journal of the
National Cancer Institute 87 (1995), pp. 1538 e ss.; Abraham Brown & Crawford Moodie, "The Influence of
Tobacco Marketing on Adolescent Smoking Intentions via Normative Beliefs", pp. 1 e ss.
75 Por meio do decreto legislativo 1.012/2005.
76 Por meio do decreto 5.658/2006.

 30 

Virgílio Afonso da Silva

Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Ao 1o quesito
A Constituição, em seu art. 220, § 4º, prevê que a propaganda de tabaco estará
sujeita a restrições legais. Essa disposição permite a restrição total, ou seja, a supressão
da propaganda de tabaco por meio de lei ordinária, considerandose os danos que causa
à saúde e a faixa etária das pessoas que começam a fumar?
Sim. Como se viu ao longo deste parecer, o critério de controle das restrições a
direitos previstos constitucionalmente mais aceito pelo Supremo Tribunal Federal e pela
doutrina jurídica brasileira é o critério da proporcionalidade. Segundo esse critério, não há
que se falar, de antemão, em um conteúdo essencial absoluto para esses direitos. Restrições a
direitos (mesmo as totais) que passam no teste da proporcionalidade não afetam o conteúdo
essencial dos direitos restringidos. Como de demonstrou, uma restrição total à propaganda de
produtos derivados do tabaco é, em relação aos objetivos perseguidos – diminuir o número de
novos fumantes, especialmente entre adolescentes – uma medida adequada, necessária e
proporcional em sentido estrito.
Ao 2o quesito
Seria necessária uma emenda constitucional para restringir totalmente a
propaganda de tabaco?
Não. Não há nada no texto constitucional que impeça que o legislador ordinário e o
poder regulamentador restrinjam a propaganda de produtos derivados do tabaco, na medida
adequada, necessária e proporcional. Pelo contrário, é o próprio texto constitucional que já
indica que a restrição à propaganda desses produtos poderá sofrer restrições, sem especificar
um limite para tanto.
Ao 3o quesito
A Constituição asseguraria o direito da indústria do tabaco de fazer
propaganda de seu produto?
Não explicitamente. Mesmo assim, se partirmos de uma perspectiva mais generosa, é
possível derivar um direito à propaganda das normas que garantem o direito à livre expressão
do pensamento (Constituição, art. 5°, IV) e à livre comunicação (Constituição, arts. 5°, IX e
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220). Mas esse é um direito prima facie, que, nesse sentido, pode ser restringido. Não se trata,
portanto, de um direito absoluto nem definitivo. Circunstâncias fáticas e jurídicas podem
condicionar a sua realização, podendo haver restrição total se isso for adequado, necessário e
proporcional para a realização de outros direitos fundamentais (como o direito à vida e à
saúde, por exemplo).
Ao 4o quesito
A liberdade de expressão comercial está inserida na cláusula geral de liberdade
de expressão e tem a mesma garantia?
Não explicitamente. Mas, como foi afirmado na resposta ao quesito 3, é possível
derivar, da norma que garante a liberdade de expressão (art. 5°, IV), em conjunto com a
norma que garante a liberdade de comunicação (arts. 5°, IX e 220), um direito à liberdade de
expressão comercial. Com relação à força da garantia dessa norma, há diversos argumentos
que poderiam ser utilizados para fundamentar a tese segundo a qual o direito à propaganda
não seria, em abstrato, tão importante quanto outros direitos, como o direito à vida e à saúde.
Neste parecer, embora esse pressuposto teórico tivesse sido mais favorável à tese aqui
defendida, decidi percorrer outro caminho, que foi o de não questionar a importância abstrata
dos direitos envolvidos. Mesmo assim, ou seja, mesmo partindo do pressuposto de que o
direito à propaganda estaria no mesmo nível de um direito como direito à vida, demonstrouse
aqui que a restrição ao direito à propaganda, por ser proporcional, deve ser aceita como
constitucional.
Ao 5o quesito
O direito à vida e à saúde, direitos fundamentais, podem justificar restrições ao
direito à liberdade de expressão, de expressão comercial e à livre iniciativa?
Sim. Como ficou claro ao longo de todo o texto deste parecer e nas repostas aos
quesitos acima.
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Ao 6o quesito
A Constituição Federal, ao estabelecer a defesa do consumidor como garantia
fundamental (art. 5°, XXXII) e como princípio da ordem econômica (art. 170, V) acaba
por vedar a propaganda enganosa e a propaganda abusiva e garantir o direito do
consumidor a informações verdadeiras, claras e precisas. Essas disposições não seriam
um argumento adicional para justificar o fim da publicidade de um produto nocivo à
saúde e que comprovadamente causa dependência e mata metade de seus usuários de
longo prazo?
Sim. Como foi visto ao final do parecer, ao lado dos princípios constitucionais
envolvidos mais diretamente no sopesamento, há outros que fazem com que a balança penda
ainda mais para o lado da proibição de propaganda. O primeiro deles foi a proteção da saúde
da criança e do adolescente. O segundo foi justamente a proteção ao consumidor. Ao
contrário do que às vezes se afirma, a propaganda de produtos derivados do tabaco não é algo
que realiza o direito à informação, mas, ao contrário, é algo que pretende convencer o
indivíduo a comprar algo que faz mal a sua saúde, não importa de que forma, com que
freqüência e em que quantidade for consumido.
É o meu parecer.
São Paulo, 2 de junho de 2009

Virgílio Afonso da Silva
Professor Titular de Direito Constitucional
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

O conteúdo e as conclusões aqui apresentados são de exclusiva responsabilidade do autor e
não refletem necessariamente as opiniões da Universidade de São Paulo

 33 

C IVIL S OCIETY AND TOBACCO IN BRAZIL – FINAL PROJECT REPORT (APRIL 2006 – MARCH 2010)

Appendix 5: Fact Sheets

HEALTHB RIDGE

71

A PROIBIÇÃO TOTAL DA PUBLICIDADE DE PRODUTOS DE
TABACO É CONSTITUCIONAL
Apesar de restrita aos pontos de venda, a publicidade de produtos derivados do
tabaco continua forte nesses meios e tem o público infanto-juvenil como alvo.
Em parecer sobre a constitucionalidade de se proibir totalmente a publicidade
desses produtos, o Professor Doutor Virgílio Afonso da Silva, Titular de Direito
Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, confirma essa
possibilidade a partir sobretudo do critério da proporcionalidade, que é o mais
largamente aceito pelo Supremo Tribunal Federal e pela doutrina jurídico brasileira
para o controle das restrições a direitos previstos constitucionalmente.
Definindo os termos do debate1
Distinção fundamental para o tema é aquela que diferencia o titular de um eventual
direito de fumar (o fumante, pessoa física) do titular de um direito à propaganda (a
indústria do tabaco – pessoa jurídica). Como decorrência, distingue-se o debate
sobre a restrição ao ato de fumar do debate acerca da restrição à propaganda de
cigarros: embora interligados esses debates não se confundem.
Assim, a restrição à propaganda de produtos derivados do tabaco não é sinônimo de
intervenção em uma suposta liberdade de fumar, caindo por terra os argumentos
baseados na contraposição entre liberdade e paternalismo. Não importa o quanto
se restrinja o direito à propaganda, a decisão sobre fumar ou não fumar continua
sendo uma decisão única e exclusivamente individual.
Por outro lado, o objetivo principal da proibição da propaganda de produtos
derivados do tabaco é, sobretudo, a proteção de crianças e adolescentes, camada da
população que não pode ser enquadrada no tipo ideal de indivíduo – dificilmente
encontrado na realidade – que, tendo informações suficientes para a sua tomada de
decisão, decide de forma sempre consciente.
Partindo-se do fato de que a maioria das pessoas começa a fumar antes dos 19 anos,
e o ordenamento jurídico protege de maneira especial essa população, recorrer a um
conceito libertário de anti-paternalismo não faz sentido, seja do ponto de vista
moral, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista jurídicoconstitucional.
1

Esse documento é baseado no Parecer de 4/9/2009 elaborado pelo Professor Doutor Virgílio
Afonso da Silva para a Aliança de Controle do Tabagismo

Embora tenha sofrido restrições paulatinas nos últimos anos, a propaganda de
produtos derivados do tabaco não é vedada por completo no Brasil. Ela ainda ocorre
nos pontos de venda, por meio de pôsteres, painéis e cartazes (Lei 9294/1996, art.
3º). Daí o aumento no número de pontos de venda e sua sofisticação, a ponto de se
tornarem verdadeiras vitrines para a publicidade de cigarros, cada vez mais
luminosas e chamativas.
O Brasil é signatário e ratificou a Convenção Quadro sobre o Controle do Uso do
Tabaco (decreto 5658/2006), que contém uma série de dispositivos sobre a restrição
total à propaganda de produtos derivados do tabaco que devem ser colocados em
prática no país. A regra da Convenção Quadro é a restrição total. A restrição nãototal deve ser considerada exceção. Assim, o ônus de demonstrar que a Constituição
brasileira inviabilizaria a restrição total da propaganda de produtos derivados do
tabaco está, na verdade, com aqueles que entendem que a Convenção Quadro não
deve ser aplicada com força máxima.
Constituição, direito à propaganda e restrição a direitos
A Constituição não garante, explicitamente, um direito à propaganda. Esse direito
pode ser eventualmente fundamentado por meio das normas constitucionais que
garantem a liberdade de expressão (art. 5º, IV), a liberdade de comunicação (art. 5º,
IX) e a liberdade de imprensa (art. 220). O direito à propaganda de produtos
derivados do tabaco está incluído nesse direito à propaganda, como, de resto, o
direito à propaganda de tudo aquilo que é produzido ou vendido legalmente no país.
O art. 220, §4º, da Constituição, tem como objetivo disciplinar a restrição à
propaganda de alguns produtos e serviços (tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias), e não garantir o direito à propaganda desses produtos, já
que seria no mínimo estranho pensar que o direito à propaganda de algum produto
só existiria se isso fosse explicitamente previsto pela Constituição.
O direito geral à propaganda, garantido apenas implicitamente na Constituição,
pode, como todos os outros direitos, ser restringido em determinados casos, que
não são apenas aqueles explicitamente previstos na Constituição.
A função da cláusula de restrição (art. 220, §4º) é deixar explícito que o legislador,
nos casos nela previstos, tem um menor ônus de fundamentar o porquê de
determinada legislação restritiva, já que esse porquê já é fornecido pela própria
Constituição.
No caso do art. 220, §4º, o legislador está liberado, portanto, do ônus de demonstrar
que é constitucional a restrição à propaganda desses produtos e serviços.

Mas qual seria o limite dessa restrição? Qualquer restrição infraconstitucional a
direitos constitucionalmente garantidos deve passar pelo teste da
proporcionalidade.
Conteúdo essencial de direitos e regra da proporcionalidade
Uma restrição total a um direito pode ser, em algum caso, considerada proporcional
e, por conseguinte, constitucional? A resposta é afirmativa com base na aplicação da
regra da proporcionalidade, dividida em três etapas: adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito: uma medida estatal que restringe um direito
fundamental é adequada se for apta a fomentar os objetivos perseguidos; ela é
necessária se a realização do objetivo perseguido não puder ser promovida, com a
mesma eficiência, por meio de outro ato que limite em menor medida o direito
fundamental atingido; ela é, por fim, proporcional em sentido estrito se o grau de
realização do direito a ser fomentado justificar o grau de restrição ao direito
atingido.
A possibilidade de restrição total à propaganda de produtos derivados do tabaco é
justificada pela aplicação da regra da proporcionalidade. Se há razões suficientes
para a restrição, ou seja, se o grau de realização de direito conflitante justifica o grau
de restrição ao direito atingido (vida, liberdade, propriedade), e assumindo a medida
restritiva como adequada e necessária, a restrição é considerada constitucional.
Adequação
O objetivo perseguido pela restrição à propaganda de produtos derivados do tabaco
é a diminuição na taxa de novos fumantes e, acessoriamente, um aumento no
número de pessoas que abandonam o cigarro, por meio da redução do incentivo que
a propaganda faz ao ato de fumar.
Eliminar a possibilidade de propaganda nesse setor seria uma forma de diminuir o
incentivo a novos fumantes, especialmente os adolescentes. A medida é, portanto,
adequada pois fomenta os objetivos perseguidos, conforme demonstram inúmeros
estudos citados no Parecer. Por outro lado, imaginar que a propaganda de um
produto não tem poder de influenciar as vendas seria contrário a própria razão de
ser da propaganda.
Necessidade

Uma medida que restringe um direito é necessária se não houver outra medida que
seja ao menos tão eficiente quanto, mas que restrinja menos o direito atingido. As
alternativas à restrição total seriam: nenhuma restrição ou restrições apenas
parciais. A restrição total é evidentemente mais eficiente que as alternativas
apresentadas. Sendo menos eficientes, não podem contar como alternativas. Para
que alguma medida entre como possível ‘competidora’ nos termos do teste da
necessidade, ela tem que ser ao menos tão eficiente quanto a medida adotada em
análise.
Proporcionalidade em sentido estrito
No debate acerca da proporcionalidade em sentido estrito o que está em jogo é
sobretudo uma comparação entre graus de restrição a direitos e graus de realização
dos direitos contrapostos.
Assim, o que está em jogo é uma comparação entre o grau de realização ao direito à
vida e ao direito à saúde, de um lado, e o grau de restrição à liberdade de expressão
e à liberdade de comunicação, de outro.
O tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis no mundo. Cinco milhões e
quatrocentas mil pessoas morrem por ano vítimas do tabagismo. A projeção é de
que esse número chegue a 10 milhões em 2030, com claro aumento no número de
mortes nos países em desenvolvimento. No Brasil são 200 mil mortes por ano, cerca
de 548 pessoas por dia.
Se uma ampla restrição à propaganda fomenta a redução desses números – e não
parece haver dúvidas de que fomenta – o grau de realização do direito à saúde e do
direito à vida decorrente dessa medida é claramente elevado.
Do lado do direito à propaganda dos fabricantes de produtos derivados do tabaco
não há dúvida também de que o grau de restrição é elevado. Esse direito à
propaganda decorre, por meio de interpretação, dos direitos à liberdade de
expressão e à liberdade de comunicação, garantidos constitucionalmente. O direito à
propaganda constitui, portanto, apenas uma pequena parte desses direitos, que são
muito mais amplos.
Nesse sentido, ainda que a restrição à propaganda seja elevada, quando analisada no
contexto dos direitos na qual se insere (expressão e comunicação), essa restrição
atinge apenas uma parte pequena desses direito.

A restrição à propaganda de produtos derivados do tabaco, ainda que total, pode ser
considerada uma restrição proporcional, porque tende a realizar em grande medida
a proteção à saúde e à vida, restringindo de forma apenas parcial os direitos à
liberdade de expressão e à liberdade de comunicação.
No caso brasileiro há, ainda, outros argumentos constitucionais para justificar a
restrição total. O primeiro deles é o art. 220, §4º, que, como já salientado, fornece
uma razão extra contra a propaganda de produtos de tabaco e a favor da proteção
da saúde e da vida dos indivíduos. O segundo é a proteção especial que a
Constituição confere à saúde da criança e do adolescente (art. 227), que são os alvos
preferenciais da propaganda de cigarro.
Nesse sentido, é a própria Constituição que já indica um claro caminho para
solucionar o impasse, em favor da restrição e em detrimento do direito à
propaganda. Se somarmos a isso a força dos dispositivos da Convenção-Quadro para
Controle do Uso do Tabaco, em vigor no Brasil desde 2006, essa solução do impasse
em favor da restrição e em detrimento do direito à propaganda fica ainda mais clara.
A restrição à propaganda de produtos derivados do tabaco, ainda que total, passa,
até mesmo nos cenários mais favoráveis às teses defendidas pela indústria do
tabaco, no teste da proporcionalidade e, por isso, deve ser adotada pelo legislador
brasileiro, da mesma forma como já ocorre ou está em vias de ocorrer em alguns
países do mundo. A utilização, na frase anterior, do verbo “dever” e não apenas do
verbo “poder” justifica-se, mais uma vez, em face dos dispositivos da ConvençãoQuadro sobre Controle do Uso do Tabaco. Se o Brasil não fosse signatário da
Convenção, a restrição total seria talvez uma possibilidade. Como a Convenção já foi
assinada, aprovada no Poder Legislativo e no Poder Executivo, a restrição total deixa
de ser uma possibilidade e passa a ser um dever.
Para ler o parecer jurídico na íntegra, acesse este link:
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/284_parecer_juridico_publicidade.pdf

Implementação da Convenção-Quadro no Brasil – 2009
Desde 2006, após a ratificação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT)
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pelo Decreto 5.658/2006, a Aliança de Controle do Tabagismo - ACT , monitora a
implementação da CQCT e de seus protocolos no Brasil.
Em 2009, o principal avanço ocorrido no Brasil foi a adoção de ambientes fechados 100%
livres de fumo em vários estados e municípios brasileiros, inspirados pela lei antifumo do
estado de São Paulo, em conformidade com as diretrizes do artigo 8 da CQCT.
No entanto, outras medidas importantes precisam ser implementadas no país, a exemplo do
aumento de preços e impostos (artigo 6), combate ao mercado ilegal (artigo 15), proibição de
publicidade, promoção e patrocínio (artigo 13) e interferência da indústria do tabaco nas
políticas de saúde pública (artigo 5.3).
A maioria das recomendações feitas nas edições do relatório de monitoramento da
implementação da CQCT no Brasil de 2006 e 2008 ainda são relevantes e são retomadas
aqui, ajustadas às devidas nuances.
1. OBRIGAÇÕES GERAIS – ARTIGO 5.
Faltam à Comissão Nacional para Implementação da Convenção Quadro para o Controle do
2
Tabaco - CONICQ a participação da sociedade civil, recomendada pela CQCT, e autonomia
financeira para a implementação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
Recomendações
 Garantir um mecanismo de governança na CONICQ que desempenhe papel de
coordenação nacional e estabeleça metas e prazos de implementação das medidas
previstas no tratado.
 Desenvolver mecanismos de medição de progresso e monitoramento da
implementação nos níveis estadual e municipal e garantir que os integrantes da
CONIQ apresentem relatórios de progresso de implementação.
 Inserir pacote de medidas de implementação da CQCT no Brasil no plano plurianual
do governo.
 Garantir a participação da sociedade civil organizada, sem vínculos com a indústria
do tabaco, na CONICQ, e realizar convênios com essas organizações para garantir a
sustentabilidade do Programa Nacional de Controle do Tabagismo.

1 A Aliança de Controle do Tabagismo é uma organização não-governamental voltada à promoção de ações para
a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico gerado pela produção, consumo e exposição à
fumaça do tabaco. Sua missão é monitorar e apoiar a implementação da CQCT no Brasil.
2 A CONICQ, criada através do Decreto de 1o de Agosto de 2003, é composta pelos Ministérios da Saúde;
Relações Exteriores; Fazenda; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Justiça; Educação; Trabalho e Emprego;
Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Comunicações; Meio Ambiente;
Ciência e Tecnologia; Planejamento, Orçamento e Gestão; Casa Civil; Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres/Presidência da República e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. O decreto que a criou
está disponível em http://www.inca.gov.br/tabagismo/cquadro3/decreto_1ago2003.pdf

 Fazer um levantamento amplo dos custos econômicos e sociais relacionados à
produção e ao consumo do tabaco no país, incluindo perda de produtividade,
aposentadorias precoces e gastos de saúde.
 Garantir os recursos financeiros para o Programa Nacional de Controle do
Tabagismo em níveis federal, estadual e municipal, para a implementação da CQCT
e para a cobertura dos gastos de saúde associados ao consumo do tabaco, e fazer
com que esses recursos advenham do que é arrecadado em impostos e tributos da
indústria fumageira.
 Investigar as possibilidades jurídicas, legais e legislativas de liberar a verba
depositada em litígio pela Souza Cruz em nome da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), para fomentar e contribuir para o financiamento de medidas de
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controle do tabagismo .
2. OBRIGAÇÕES GERAIS – INTERFERÊNCIA DA INDÚSTRIA DO TABACO – ARTIGO
5.3
Um dos maiores obstáculos para a implementação de medidas de controle do tabaco
comprovadamente eficazes é a interferência indevida da indústria do tabaco nos temas de
saúde pública. Para lidar com isso, o próprio texto do tratado contém um artigo específico
sobre a questão. Na segunda Conferência das Partes (COP2) foi aprovada a decisão de criar
diretrizes para implementação do artigo 5.3, que tem impacto sobre todos os demais, e estas
foram ratificadas por unanimidade na COP3.
Recomendação
 Traduzir, disseminar e aplicar as diretrizes do artigo 5.3 nas políticas nacionais de
saúde pública.
 Não permitir a interferência da indústria do tabaco na CONICQ, incluindo as
representações dos Ministérios que a compõem.
 Elaborar código de ética para disciplinar a relação entre servidores públicos e
indústria do tabaco.
 Elaborar código de ética para disciplinar a relação dos órgãos que compõem o Poder
Judiciário e a indústria do tabaco.
 Evitar a ingerência da indústria de tabaco na definição da política tributária. A
indústria pode ser informada, mas não deve ser consultada nem esperar sua
conformidade.
 Transparência nas relações da indústria com outras instâncias governamentais e
órgãos reguladores.

3. MEDIDAS RELACIONADAS A PREÇOS E IMPOSTOS PARA REDUZIR A DEMANDA
DE TABACO – ARTIGO 6
Em 2009, o Poder Executivo aumentou a alíquota do Imposto sobre Produto Industrializado
sobre cigarros (IPI-Cigarro) em 23,5% e o Congresso Nacional elevou a incidência do PISCofins sobre o preço final do cigarro de 6,36 % para 10,97%. Esses aumentos estimularam
elevações do preço ao consumidor em torno de 27%. Do ponto de vista da diminuição do
consumo, estas mudanças foram positivas porque resultaram em elevações do preço do
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Por lei, as empresas de tabaco são obrigadas a pagar à ANVISA uma taxa anual para registro,
revalidação ou renovação de produtos derivados de tabaco. Entretanto, é bom deixar claro que este
pagamento é feito em depósito em juízo, já que a Souza Cruz, por exemplo, o contesta.

cigarro muito acima dos demais bens e serviços da cesta de consumo, contribuindo para a
redução das quantidades consumidas pelos fumantes.
Considerando o período entre junho a outubro de 2009, a arrecadação do IPI – Cigarro
aumentou em 14,7%, o que implica em queda de 7,2% dos maços comercializados
legalmente, mostrando, mais uma vez, que aumento de impostos de cigarros diminui o
consumo proporcionalmente menos que o aumento de impostos e preços. Portanto, permite
a elevação da arrecadação.
No entanto, a carga de impostos indiretos sobre os cigarros ainda é baixa no Brasil. A
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proporção do IPI sobre o preço final do Derby , por exemplo, passou de 24,7% para 25,5%,
sendo que esse tipo de imposto deveria representar em torno de 35% do preço final.
Adicionalmente, estima-se que depois desses aumentos a proporção de impostos indiretos
no preço final do Derby esteja entre 60% e 65%, sendo que em países como a Argentina e o
Uruguai essa proporção está próxima de 70%, e no Chile é de 76%. Além disso, a renda
pessoal vem crescendo no país, e o poder aquisitivo do salário mínimo em termos de
cigarros continua muito alto, favorecendo o consumo da população mais carente e com
menos informação. Depois do aumento de 2009, a quantidade de maços de cigarros Derby
que pode ser comprada com um salário mínimo é de 155 maços. Em junho de 1999, o
salário mínio comprava 136 maços, e na década de 1990, em torno de 70.
Recomendações
 Elevar a proporção do IPI-Cigarro no preço final de todos os produtos para
patamares próximos de 35% e ajustar anualmente as alíquotas fixas, com o objetivo
de manter essa proporção IPI/preço e evitar que a arrecadação e os preços caiam
em termos reais.
 Incluir formalmente o Ministério de Saúde nas discussões sobre IPI–Cigarros, para
que a política tributária leve em consideração os objetivos da saúde, como
estabelecido pelo artigo 6 da CQCT.
 Criar sistema de tributação que seja efetivo em manter preços reais e arrecadação
altos de maneira a implementar, parcial ou integralmente, a CQCT no Brasil. Para
isso, o sistema do IPI-Cigarro deve contemplar os seguintes elementos:
 Alterar o fundamento jurídico do IPI-Cigarro para eliminar as incertezas e
interpretações que permitem as disputas judiciais sobre o pagamento do IPI.
 Criar sistemática do IPI-Cigarro que combine alíquotas fixas, ajustadas
anualmente, com alíquotas ad-valorem de 15%, de maneira que aumentos
de preços de cigarros não reduzam abruptamente a carga de impostos.
4. PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DO TABACO – ARTIGO 8
Além de não ser cumprida, a lei federal 9.294, de 15/7/1996, que permite o fumo em áreas
fechadas isoladas, arejadas e exclusivas para este fim, está totalmente defasada frente a
este artigo da CQCT e suas diretrizes, que recomendam a criação de ambientes fechados
livres do tabaco como a forma mais eficiente de proteção das pessoas.
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A comparação é feita com a marca Derby por ser o cigarro mais barato e mais vendido do país,
fabricado legalmente.

Diante da demora da mudança da lei em nível federal, alguns estados e municípios têm
providenciado a adequação da lei local à CQCT. Em maio de 2008, a cidade do Rio de
Janeiro proibiu o fumo em locais fechados através de um decreto municipal. Em agosto de
2008, foi encaminhado projeto de lei para adoção de ambientes fechados em todo o Estado
de São Paulo. A partir de então, o tabagismo passivo efetivamente ocupou espaço na mídia
em diversas oportunidades, inclusive com divulgação de pesquisas demonstrando o apoio
majoritário da população a este tipo de medida.
A aprovação da “lei antifumo” paulista, em abril de 2009, foi precedida de amplo debate em
audiências públicas e comissões legislativas, assim como na imprensa e, posteriormente,
alavancou a discussão do tema em outros estados e municípios, com o apoio de entidades e
autoridades da saúde e da sociedade civil organizada, e com a oposição de associações e
de sindicatos patronais da indústria da hospitalidade. Infelizmente, em alguns locais as novas
leis aprovadas não estão de acordo com a CQCT, pois mantêm o disposto na lei federal já
existente.
Por outro lado, leis antifumo também foram aprovadas nos estados do Paraná, Rio de
Janeiro, Amazonas, Rondônia, Roraima, Paraíba, e nas cidades de Cornélio Procópio,
Maringá e Curitiba no Paraná, Salvador/BA, Juiz de Fora/MG, Lauro de Freitas/BA, Tubarão
e Criciúma em Santa Catarina, Belém/PA, Pelotas/RS, e Manaus/AM.
As leis dos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro entraram em vigor em 2009 e
estão sendo cumpridas e fiscalizadas pelos órgãos competentes. Além disso, contam com
amplo apoio da população.
Recomendações
 O governo federal, e não somente o Ministério da Saúde, deve se posicionar a favor
de ambientes livres do tabaco, e cobrar do Poder Legislativo a aprovação de leis
com previsão desta medida.
 O Poder Legislativo deve aprovar os projetos de lei federais que adaptam a lei 9.294
à CQCT e seus protocolos
 O Poder Legislativo deve rejeitar os projetos de lei federais que retrocedem na
proteção à saúde de todos e não se adaptam à CQCT.
 As Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, bem como outros órgãos
competentes, devem ser capacitados para a fiscalização rotineira por poluição
tabagística ambiental e cumprimento de leis correspondentes.
 Fomentar parcerias entre representações da sociedade civil organizada e órgãos do
governo para as ações educativas voltadas para a aprovação e cumprimento de
legislação que cria ambientes fechados livres do tabaco.
5. EMBALAGEM E ETIQUETAGEM DE PRODUTOS DE TABACO – ARTIGO 11
Embora o Brasil já cumpra com a determinação da CQCT de adotar imagens de advertência
e esteja em sua terceira rodada de pictogramas, é possível fortalecer a medida. Na COP3
foram aprovadas diretrizes com as melhores práticas para implementação do artigo 11.
Recomendações
 A retirada de números de teores, data de validade, sistemas de cores ou quaisquer
outros subterfúgios que passem mensagem enganosa aos consumidores de que
existem marcas de cigarro menos nocivas que outras

 Inserir as imagens de advertência nas duas principais faces das embalagens,
mantendo os 100% atuais e adicionando pelo menos 30% na outra face.
6. PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DO TABACO – ARTIGO 13
Atualmente, a propaganda comercial de produtos fumígenos é restrita a pôsteres, painéis e
cartazes (Leis 9.294/1996, 10.167/2000, e 10.702/2003). Contudo, a indústria do tabaco
soube abrir um canal de comunicação com seus principais públicos-alvo – crianças,
adolescentes e jovens, com a fantástica ampliação dos pontos de venda pelo país. Há
também abuso do direito de fazer publicidade: a indústria do tabaco viola as proibições legais
ao promover eventos e festas com suas marcas, fazer propaganda em estádios, pistas,
palcos, e enviar mensagens eletrônicas com propagandas de seus produtos. As embalagens
dos produtos estão cada vez mais sedutoras, com edições limitadas e brindes como bases
de IPod, mochilas, CDs e isqueiros. A propaganda institucional através da
convencionalmente denominada Responsabilidade Social Empresarial também avança.
A indústria do tabaco promove Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo no. 3311,
perante o Supremo Tribunal Federal, para a volta da publicidade aos meios de comunicação
de massa e o fim das advertências sobre os malefícios do cigarro.
A COP3 aprovou as diretrizes para implementação do artigo 13 alinhadas com as
recomendações abaixo.
Recomendações
 Obrigar, legislativa ou judicialmente, as indústrias fumageiras a divulgarem o quanto
investem em propaganda, marketing e promoção.
 A ANVISA deve fiscalizar os abusos e violações à restrição à publicidade de cigarros
cometidos pelas empresas produtoras de cigarros.
 O STF julgar improcedente a ADIN sobre a alegada inconstitucionalidade das atuais
restrições à publicidade de cigarros.
 Aprovar lei complementando a Lei 9.294/1996, para que seja totalmente proibida a
publicidade de produtos derivados do tabaco, bem como a publicidade institucional.
7. COMÉRCIO ILÍCITO DE PRODUTOS DE TABACO – ARTIGO 15
Um dos principais entraves para o aumento do preço e dos impostos dos cigarros no Brasil é
a alegação, por parte da indústria do tabaco, de que isto causaria um crescimento na fatia de
mercado de produtos contrabandeados. Em 2009, os impostos aumentaram, mas não houve
nem aumento comprovado do mercado ilegal nem redução da fatia do mercado total da
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principal empresa produtora.
O aumento no número de apreensões de produtos pela Receita Federal e Policia Federal
não necessariamente é sintoma de maior atividade ilegal, mas pode ser efeito de um melhor
funcionamento e acionamento destas instituições. As evidências indicam que se trata desta
segunda razão

5

A confirmação de que não houve redução da fatia do mercado da Souza Cruz é da própria empresa
em seu Relatório de Administração, correspondente ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2009.

O comércio ilegal de produtos de tabaco enfrenta dois desafios no país. Em primeiro lugar,
os números do mercado ilegal são basicamente originados em fontes da indústria. Falta
levantamento através de fontes oficiais ou independentes da indústria. Em segundo, deve-se
aceitar melhor a experiência internacional, que demonstra que o combate ao contrabando
não está associado à manipulação do preço do produto e sim à adoção de medidas de
fiscalização e controle.
Para vencer o desafio da fiscalização e o controle, o Brasil deve ter uma estratégia global
para enfrentar a entrada ilegal de cigarros provenientes do Paraguai – o principal problema
do mercado ilegal.
Recomendações
 Criar sistema de coleta de dados independentes sobre o comércio ilícito. Atualmente
a Receita Federal utiliza principalmente os dados da indústria do fumo.
 Aumentar a cooperação com o Paraguai, tanto em nível técnico quanto político, para
alcançar uma redução significativa da entrada ilegal de cigarros no Brasil
 Aumentar a coordenação das ações dos organismos envolvidos na repressão do
comércio ilegal com a criação de uma Força-Tarefa, conduzida pela Receita Federal
e que trabalhe em associação com o secretariado da CONICQ, e preparar plano
estratégico de combate ao contrabando de cigarros, com metas, responsabilidades e
necessidades de recursos humanos e materiais definidas para enfrentar o problema.
 Conduzir estudos sobre a relação entre os mercados legal e ilegal e a política
tributária, pois se desconhece a conexão entre aumento de impostos e substituição
de cigarros legais por ilegais.
 Fortalecer a legislação e os procedimentos legais para atuar contra o comércio ilícito
de cigarro. Identificar os problemas na legislação e no processo penal que estão
dificultando a aplicação de sanções e inibindo a busca e apreensão de cigarros
contrabandeados.
 Criar mecanismos nacionais para discutir a posição do Brasil nas negociações
internacionais sobre o protocolo do mercado ilícito, envolvendo a participação da
sociedade civil organizada sem vínculos com a indústria.
8. ALTERNATIVAS VIÁVEIS À FUMICULTURA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE –
ARTIGOS 17 e 18
Em atenção à decisão da COP3 de estabelecer um grupo de trabalho para definir diretrizes
para os artigos 17 e 18, o governo brasileiro desenvolve pesquisa de metodologias
apropriadas para o programa de apoio à diversificação das áreas cultivadas com fumo. As
proposições preliminares de uma metodologia baseada na maior oferta e disponibilidade de
meios de vida para os agricultores foram apresentadas na primeira reunião desse grupo, em
setembro de 2009, em Nova Déli, Índia.
Apesar de colaborar no cenário internacional com a busca de alternativas sustentáveis à
fumicultura, no contexto nacional observa-se uma fragilização do Programa de Apoio à
Diversificação. A falta de integração das políticas públicas dirigidas para a fumicultura e a
pouca capacidade de coordenação da CONICQ para o setor permitem que o Ministério de
Desenvolvimento Agrário tenha poucos recursos humanos e financeiros para gerir tal
Programa. Por outro lado, o Ministério de Agricultura articula a promoção e o crescimento da
produção e exportação de tabaco no Brasil, inclusive desenvolvendo em conjunto com o

Sindicato das Indústrias do Tabaco (Sinditabaco) uma normatização para certificar a
produção nacional.
Recomendações
 Disponibilizar recursos para a implementação, a garantia de continuidade e a
ampliação das ações do Programa de Apoio à Diversificação Produtiva das Áreas
Cultivadas com Fumo, que já foi incorporado pelo plano plurianual (PPA) como um
programa específico com orçamento próprio.
 Integrar as políticas públicas e iniciativas regulatórias dirigidas à fumicultura pelos
diferentes Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e ministérios que compõem a
CONICQ, com os objetivos do Programa de Apoio à Diversificação, buscando
coordenar as ações com governos estaduais e municipais.
 Desenvolver pesquisa sobre o impacto socioambiental da produção de tabaco,
considerando aspectos sanitários, sociais, ambientais, econômicos e culturais, como
a doença da folha do tabaco, a intoxicação e a contaminação por agrotóxicos, a
capacidade cognitiva e a escolaridade, o endividamento e as expectativas e
frustrações de direitos.

As diretrizes do Artigo 13 da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco
(Publicidade, Promoção e Patrocínio de Tabaco)
As diretrizes do Artigo 13 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco dão orientações sobre as
melhores formas de implementá-lo a fim de eliminar a publicidade, promoção e patrocínio de
produtos derivados de tabaco, tanto internamente nos países quanto internacionalmente. A
finalidade é reduzir o consumo de tabaco, já que é bem documentado que estas formas de marketing
incentivam o seu uso.
Essas diretrizes explicitam, também, que a sociedade civil tem um papel central na construção de
apoio para o desenvolvimento de leis para proibição de publicidade, promoção e patrocínio de tabaco
e para garantir seu cumprimento, e deve ser incluída como um parceiro ativo nesse processo.
Entre outros temas, as diretrizes incluem proibição total de publicidade, promoção e patrocínio de
tabaco (doméstica e além fronteira); incluindo exposição dos produtos nos pontos de venda;
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promoção através de embalagens; vendas na Internet; “Brand Stretching” e “Brand Sharing” .
Também são abordados os temas de responsabilidade social empresarial; exibições de tabaco na
mídia de entretenimento; comunicação interna no mercado de tabaco; monitoramento, aplicação e
fiscalização, e acesso à Justiça; Educação e Conscientização do Público; cooperação internacional.
As principais recomendações em relação à proibição são:
• Proibição total de publicidade, promoção e patrocínio de tabaco:
 Todas as formas de publicidade e promoção, assim como de patrocínio, sem exceções.
 Publicidade, promoção e patrocínio diretos e indiretos.
 Ações que almejam a promoção e ações que tenham o efeito ou efeito provável de
promoção.
 Promoção de produtos de tabaco e do uso do tabaco.
 Comunicação comercial, recomendações e ações comerciais.
 Contribuições para qualquer tipo de evento, atividade ou indivíduo.
 Publicidade e promoção de nomes de marcas de tabaco e toda promoção corporativa.
 Mídia tradicional (impressa, televisão, rádio) e todas as plataformas de mídia, incluindo
a internet, telefones celulares e outras tecnologias assim como filmes.
• Exposição nos pontos de venda
 A exposição e a visualização de produtos de tabaco em pontos de venda constituem
publicidade e promoção e deverão, portanto, ser proibidas.
 Máquinas de venda deverão ser proibidas, pois constituem, por si só, em formas de
publicidade e promoção.
• Vendas na Internet
 As vendas de tabaco pela internet devem ser proibidas uma vez que envolvem
publicidade e promoção do produto.
1

“Brand stretching” ocorre quando marca de tabaco, emblema, marca registrada, logotipo ou insígnia de marca ou qualquer
outra característica distinta (incluindo combinações de cores distintivas) está associada com um produto ou serviço que não
seja derivado de tabaco, de forma que o produto de tabaco e o que não é de tabaco possam ser associados. “Brand sharing”
ocorre quando uma marca, emblema, marca registrada, logo ou insígnia de marca ou qualquer outra característica distinta
(incluindo combinações de cores distintivas) num produto ou serviço que não é derivado de tabaco está associado com um
produto ou empresa de tabaco de forma que o produto de tabaco e o que não é de tabaco possam ser associados.

• “Brand Stretching” e “Brand Sharing”
 As Partes devem vetar as práticas de “brand stretching” e “brand sharing”, pois estas são
formas de promoção e patrocínio.
• Responsabilidade Social Empresarial
 As Partes deveriam proibir contribuições das empresas de tabaco para qualquer outra
entidade sob a justificativa de “causas socialmente responsáveis”, pois se tratam de
formas de patrocínio.
 A publicidade dada a práticas corporativas “socialmente responsáveis” da indústria do
tabaco deveria ser proibida, pois constitui publicidade e promoção.
2

As principais recomendações em relação à regulamentação são:
• Embalagens e características do produto
3
 As Partes devem considerar a adoção de embalagem genérica para eliminar os efeitos
de publicidade e promoção na embalagem.
 Embalagem, cigarros individuais ou outros produtos de tabaco não deveriam ter
publicidade e promoção, incluindo características do design que tornam o produto
atrativo.
•

Expressão Legítima
 A implementação de uma proibição total de publicidade, promoção e patrocínio de
tabaco não precisa interferir com formas legítimas de expressão, assim como expressão
jornalística, artística ou acadêmica ou legítima expressão social ou comentário político.
 As Partes deverão tomar medidas para prevenir a uso de expressão jornalística, artística
ou acadêmica ou legítima expressão social ou comentário político para a promoção de
produtos do tabaco ou do seu uso.

•

Exibições de tabaco na mídia de entretenimento
 As Partes deverão tomar medidas específicas em relação à exibição de tabaco na mídia
de entretenimento, certificando-se que não foram recebidos benefícios para nenhuma
exibição, proibindo o uso de marcas ou imagens de tabaco identificáveis, requerendo
contra-propaganda e implementando um sistema classificatório que considere as
exibições do uso de tabaco.

•

Comunicação interna no mercado de tabaco

2 As diretrizes do Artigo 5.3 da CQCT, elaboradas por um grupo de trabalho estabelecido pela Conferência das Partes (COP),
abordam esse assunto sob a perspectiva de proteger as políticas de saúde pública de controle do tabaco de interesses
comerciais ou outros interesses da indústria do tabaco.
3

Definição de embalagem genérica de acordo com a CQCT: embalagem em preto e branco ou outras duas cores
contrastantes quaisquer, como definido pelas autoridades nacionais; nada além do nome da marca, o nome do produto e/ou
nome do fabricante, detalhes de contato e a quantidade do produto na embalagem, sem quaisquer logos ou outras
características. Devem traz imagens de advertência, selos de impostos, marcas e outras informações exigidas pelo governo e
ter definidos prescrição de tamanho e estilo da fonte, formato padronizado, tamanho e materiais. Não deve haver publicidade
ou promoção dentro ou anexada à embalagem ou ao cigarro individual ou outros produtos de tabaco.



Qualquer exceção a uma proibição total de publicidade, promoção e patrocínio de
tabaco para permitir a comunicação interna do mercado de tabaco deve ser definida
como tal e aplicada estritamente.

•

Princípios constitucionais em relação a uma proibição total
 As Partes deverão cumprir as obrigações do Artigo 13.4 da Convenção com referência a
qualquer forma de publicidade, promoção e patrocínio de tabaco que não seja proibida.
 As Partes proibirão toda promoção de produtos de tabaco que seja falsa, enganosa,
conduza ao erro ou possa conduzir a impressões errôneas em qualquer meio; exigirão
mensagens sanitárias ou outras mensagens apropriadas; requererão que a indústria do
tabaco informe as autoridades sobre qualquer publicidade, promoção e patrocínio em
que se engajem.
 As Partes tornarão as informações da indústria acessíveis ao público.

•

Publicidade, promoção e patrocínio além-fronteira originadas do território de uma Parte (outflowing material) e ingressando no território da Parte
 As Partes que tiverem uma proibição abrangente de publicidade, promoção e patrocínio
de tabaco deverão garantir que qualquer tipo de marketing originado em seu território
seja proibido ou restrito, da mesma forma que internamente.
 As Partes deverão fazer uso de seu direito soberano para tomar ações efetivas para
limitar ou prevenir qualquer publicidade, promoção e patrocínio de tabaco alémfronteira que ingresse em seu território, seja de Partes que tenham restrições ou de nãoPartes, reconhecendo que em alguns casos ações efetivas poderão ter que ser abordadas
num Protocolo.

•

Entidades Responsáveis
 As entidades responsáveis pela publicidade, promoção e patrocínio de tabaco deverão
ser definidas amplamente e a forma em que deverão ser responsabilizadas dependerá
de seu papel.
 A responsabilidade principal deverá ser de quem inicia a publicidade, promoção e
patrocínio de tabaco, normalmente os fabricantes, distribuidores atacadistas,
importadores, varejistas e seus agentes e associações.
 Pessoas ou entidades que produzem ou publicam conteúdo de mídia deverão ser
proibidas de incluir publicidade, promoção e patrocínio de tabaco no conteúdo que
produzem ou publicam.
 Pessoas ou entidades (como os organizadores de eventos, esportistas e celebridades)
deveriam ser proibidas de se engajar na publicidade, promoção e patrocínio de tabaco.
 Obrigações específicas, por exemplo, remoção de conteúdo, deverão ser aplicadas para
outras entidades envolvidas na mídia digital ou analógica após tomarem conhecimento
do conteúdo de publicidade, promoção e patrocínio de tabaco.

• Implementação doméstica de legislação sobre publicidade, promoção e patrocínio de tabaco
 As Partes introduzirão e aplicarão penalidades eficazes, proporcionais e dissuasivas.
 As Partes designarão uma autoridade independente e competente para monitorar e
aplicar a lei e darão a esta os poderes e recursos necessários.
 A sociedade civil deverá ser envolvida no monitoramento e aplicação da lei e ter acesso
à Justiça.
• Educação e Conscientização do Público



As Partes promoverão e fortalecerão, em todos os setores da sociedade, a
conscientização do público sobre a necessidade de eliminar a publicidade, promoção e
patrocínio de tabaco, sobre a legislação existente e sobre as formas nas quais o público
pode atuar nas situações de não cumprimento das leis.

• Colaboração Internacional
 A efetividade dos esforços para eliminar a publicidade, promoção e patrocínio de tabaco
não depende apenas das iniciativas tomadas pelas Partes individualmente, mas também
da cooperação mútua entre elas nesta área.
 A cooperação internacional efetiva será essencial na eliminação deste tipo de marketing
tanto internamente quanto transfronteiriça.
 As medidas do grupo de trabalho sobre como facilitar a troca de informações e outra
cooperação entre os países contribuirão para a eliminação da publicidade, promoção e
4
patrocínio transfronteiriço .
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Decisão CQCT/COP3 (14)
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Constitucionalidade
9.

A legislação federal deve ampliar a proteção à saúde das pessoas e excluir os fumódromos,
para estender a todos a proteção contra a exposição ao fumo passivo, em total cumprimento
ao artigo 196 da Constituição Federal e artigo 8º da Convenção Quadro.

10.

Leis que criam ambientes 100% livres do tabaco são constitucionais. Projetos de leis que
estabelecem áreas para fumantes são contrários à Constituição, pois reduzem a proteção à
saúde ao permitir exposição à fumaça do tabaco, principal agente poluidor em ambientes
fechados.

11.

12.

A permissão do fumo em locais fechados contraria as leis trabalhistas, na medida em que os
empresários têm a obrigação legal de promover ambiente de trabalho seguro e saudável aos
seus empregados (art. 157 CLT).

18 MOTIVOS PARA AMBIENTES FECHADOS 100% LIVRES DO TABACO

Compromisso Internacional
1.

A Lei Federal 9294/96, que permite o fumo em determinados ambientes fechados (chamados
fumódromos), encontra-se desatualizada e defasada frente à Convenção Quadro para
Controle do Tabaco, primeiro tratado internacional de saúde pública, ratificado pelo Brasil
(Decreto 5.658/2006) e por mais 167 países.

2.

A Convenção Quadro recomenda, dentre outros, a proteção contra a exposição à fumaça do
tabaco em todos os locais de trabalho, meios de transporte público, lugares públicos
fechados, e conclui pelo banimento do fumo nestes locais como a política pública mais eficaz
e barata de prevenção, proteção e promoção da saúde.

A proibição do fumo em locais fechados não viola o direito do fumante, busca somente
disciplinar os locais em que se pode e não pode fumar.

Benefício
13.

14.

15.

A redução e a cessação do consumo são benefícios indiretos que advêm da aprovação de
ambientes livres do tabaco. Daí a interferência das indústrias do tabaco, que ocorre por meio
de associações e sindicatos/federações de hotéis, bares e afins, e seu interesse nos
fumódromos.
A aprovação de ambientes fechados 100% livres do fumo não causa impacto econômico em
bares, restaurantes e casas noturnas, como mostra a experiência internacional. Essa medida
tem aprovação de pelo menos 80% da população brasileira, e dentre os fumantes, de pelo
menos 70%, segundo o Datafolha (2009).
É uma medida que tem o apoio popular e é de fácil implementação. Em São Paulo, após três
meses de vigência, 99,7% dos estabelecimentos fiscalizados estavam de acordo com a lei,
segundo dados da Vigilância Sanitária paulista.

Fumicultura
16.

O Brasil exporta 87% da sua produção de tabaco, e o impacto da redução da demanda na
fumicultura somente afetará a produção nacional quando houver significativa redução no
consumo mundial de tabaco.

17.

A produção de fumo no Brasil não traz riqueza para os agricultores. As principais indústrias
fumagerias atuantes no país estão sendo processadas pelo Ministério Público do Trabalho
por violarem direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

18.

As indústrias fumageiras atuantes no sul do Brasil são acusadas de explorar o trabalho infantil
e submeter os pequenos agricultores a um regime de servidão moderna a partir do expressivo
índice de endividamento e empobrecimento das famílias de agricultores.
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Consenso Científico
3.

O tabagismo passivo sujeita as pessoas às mesmas doenças e conseqüências sanitárias do
tabagismo, sendo a terceira causa evitável de mortes no mundo (OMS). São 200 mil
trabalhadores mortos por ano em decorrência da exposição involuntária à fumaça do cigarro
(OIT).

4.

É consenso científico que fumódromos NÃO atendem à proteção da saúde pública e
ocupacional e a tendência mundial tem sido a criação de ambientes fechados 100% livres de
fumo (ex. França, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Canadá e Itália).

5.

Não há formas de isolamento, de ventilação e arejamento eficazes que eliminem as
substâncias tóxicas da fumaça ou reduzam os riscos de exposição à poluição tabagística
ambiental (fonte: ASHRAE, órgão referência mundial em engenharia de ventilação).

6.

Em ambientes fechados, os fumantes tornam-se fumantes passivos da própria fumaça e da
fumaça dos demais fumantes. A proteção contra a exposição ao fumo passivo deve ser para
todos, fumantes e não fumantes, trabalhadores e clientes, porque a fumaça do tabaco é
tóxica e cancerígena.

7.

Cerca de 4.800 substâncias foram identificadas na fumaça dos produtos de tabaco. Dessas,
ao menos 250 são comprovadamente tóxicas e 50 são agentes carcinogênicos capazes de
promover danos genéticos.

8.

Pesquisa feita pelo Instituto Nacional do Câncer (2008) revelou que pelo menos sete pessoas
morrem, por dia, no Brasil, apenas por conviverem com fumantes em residências.
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3. FUMÓDROMOS: INAPLICABILIDADE E INADEQUAÇÃO PARA A PROTEÇÃO À SAÚDE DOS
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Appendix 6: Report on Smoke-free Environments and Occupational
Health in Brazil
Tobacco-free Environments in Brazil
Apart from compliance to it being poor, the Brazilian Federal Legislation that provides for the
prohibition
of
smoking
in
closed
environments
–
Law
No.
9.294/96
(http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9294.htm ) – has become totally obsolete in the face of
the Framework Convention for Tobacco Control Article 8. This Article prohibits the use of
cigarettes, cigarillos, cigars, pipes, or any other smoking product, whether derived from tobacco
or not, in public or private common areas; it does, however, make exception for areas intended
exclusively for smoking, provided that they are isolated and adequately ventilated.
Since 2008, three draft laws have been prepared with the aim of amending Law No. 9.294/96. All
of these draft laws have been debated in the Federal Senate, although only one of them,
prepared by Senator Tião Viana, actually proposes amendments that would bring the Federal
Legislation in line with the FCTC. On three separate occasions in 2009 the draft laws were
included in the list of items tabled for vote at the Senate Justice and Constitution Committee;
however, no voting has yet taken place.
In face of the ongoing delays faced in amending the Federal Law, several municipalities have
proposed and adapted local laws that are in line with the FCTC smoke-free requirements. In
May 2008, the city of Rio de Janeiro issued a municipal decree prohibiting smoking in closed
spaces. In August 2008, a further decree proposed the adoption of a smoke-free law in all closed
environments throughout the entire State of São Paulo. Since then, the issue of second hand
smoke has been increasingly addressed in the media, highlighting the publication of public
opinion survey results that have demonstrated that the majority of the population supports the
implementation of smoke-free environments.
The ratification of the state-wide São Paulo tobacco control law in April 2009 was preceded by a
significant amount of debate through public hearings and legislative committees, as well as
through the press. This debate subsequently fostered discussion on the topic in other states and
municipalities, with support for smoke-free measures coming from health organizations and
authorities and civil society, and some opposition coming from hospitality industry associations
and employers’ unions. Unfortunately, in some municipalities the newly ratified laws are not in
line with the FCTC because they maintain the provisions of the existing Federal Law and, in
certain cases, weaken the protection anticipated under the proposed amendments to the federal
law. That said, though, a significant momentum towards smoke-free can be seen in the
ratification of smoke-free laws in the States of Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Rondônia,
Roraima, Paraíba, and in the towns of Cornélio Procópio, Maringá, Curitiba, and Belém (state of
Paraná), Salvador and Lauro de Freitas (state of Bahia), Juiz de Fora (state of Minas Gerais),
Tubarão and Criciúma (state of Santa Catarina), Pelotas (state of Rio Grande do Sul), and
Manaus (state of Amazonas).
It is interesting to note the domino effect created by the ratification of tobacco control laws
throughout Brazil in 2009, and the active and independent participation of various councils and
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legislative assemblies in which several deputies and councillors advocating for public health
committed themselves to the cause and significantly contributed to the ratification of these
laws. In some localities, such as Pelotas, Lauro de Freitas and Roraima, the participation of
councillors and deputies deserves special mention: not only did they ratify the tobacco control
laws initially vetoed by the respective local executive power but also, through majority vote
(and even unanimously in some cases), rejected the veto and sanctioned laws that were put into
force immediately. The firm and bold position taken by these parliamentarians in prioritising
public and occupational health deserves credit and recognition, particularly in a country where
economic interests often takes precedence over the population’s broader interests and needs.
At the end of 2009, the São Paulo press highlighted the work of the Legislative Assembly in
ratifying the smoke-free laws in São Paulo41 , while a news site-based survey conducted by the
Legislative Assembly of Paraná42 revealed that 51% of the 1,091 respondents believed that the
ratification of the smoke-free law was very important.
The smoke-free laws of the States of São Paulo, Paraná, and Rio de Janeiro were enacted in 2009
and are currently being implemented; compliance appears to be widespread. For example,
Curitiba, the capital city of Paraná, reported 97% compliance with the law in 600 inspected
locations between 19 November, when the law entered into force, and 11 December.43
ACT was actively involved in the entire ratification processes of these three state laws,
including participating in public hearings and meetings in health committees, distributing
materials to members of parliament, conducting interviews, and publishing articles in the
media. In São Paulo, ACT also hosted workshops to build the capacity of local inspectors. In
other locations, ACT contributed to law ratification by holding discussions with
parliamentarians, providing technical support to local partners’ advocacy activities, widely
disseminating information materials, and participating in interviews with and writing articles
for local media.
Judicial/Legal Action
A number of organizations – notably trade union associations and representative associations of
bars, restaurants, nightclubs and similar businesses, as well as organizations representing
certain tourism and commercial companies – have filed lawsuits challenging the legality and
constitutionality of the smoke-free laws in Paraná, São Paulo, and Rio de Janeiro. In response,
representatives of organized civil society, such as ACT, the Cancer Foundation and union
associations representing workers in the tourism industry (Contratuh), participate in these legal
actions as “amicus curiae” in defence of the constitutionality of the smoke-free laws. Interesting,
the State of São Paulo participates directly in lawsuits involving the unconstitutionality of Rio
de Janeiro’s smoke-free law, while the State of Rio de Janeiro participates in lawsuits filed
41

http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u674210.shtml
http://www.parana-online.com.br/
editoria/politica/news/418172/?noticia=PORTAL+DA+TRANSPARENCIA+SAIU+DO+PAPEL+EM+2009
43
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=954617&tit=Lei-antifumo-ecumprida-em-97-dos -locais -ja-fiscalizados -em-Curitiba
42
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against the São Paulo law; together, the two states have formed a taskforce to advocate for
smoke-free laws.
Smoke-free Laws
ü Support
A number of surveys over the past two years have demonstrated a significant level of public
support for the implementation of smoke-free laws. A national survey conducted by the
“Instituto Datafolha ”44 in March 2008 showed that 88% of the Brazilian population – and 80% of
smokers – condemned smoking in closed public spaces. Ninety-five percent demonstrated
awareness of the harmful effects of second hand smoke. In September 2008, the “Folha de São
Paulo” published the results of another public opinion survey to measure support for measures
that would prohibit smoking in closed public environments; 81% of respondents indicated their
approval for such measures. 45 Likewise, in São Paulo, a Datafolha public opinion survey
conducted in May 2009 prior to the enactment of the state-wide smoke-free law revealed that
86% of smokers declared that they would comply with the law.
Sinthoresp46 – the São Paulo Bar and Restaurant Workers’ Union – carried out a study in early
April 2009 among São Paulo hotel, bar, and restaurant workers who were regularly exposed to
tobacco smoke during working hours; the results of the survey showed that 81% of these
workers were in favour of the prohibition of smoking in closed environments. The study
involved 180 establishments and 550 workers (both smokers and non-smokers) in hotels, bars,
restaurants, and related establishments. Asked if they believed that smoke-free measures would
reduce business and lead to staff dismissals, more than 60% of workers interviewed said they
did not believe this would happen and 55% thought the law would be effective.
ü Compliance
Information provided by the São Paulo State Health Secretariat 47 revealed that during the first
three months of enforcement of the smoke-free law, inspectors from the Health Surveillance
Centre and Procon (a consumer protection body) ensured that practically all establishments
complied with the law by keeping their common closed spaces free of tobacco. During this
period, 110,197 inspections were undertaken throughout the State, resulting in only 405 fines for
non-compliance; this means that 99.6% of the inspected establishments were compliant with the
law. The compliance rate has remained higher than 99%, with inspectors carrying out more than
1,200 inspection visits daily throughout the entire state.
ü Improved Quality of Air and Workers’ Health
•

INCOR48 Study

44

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/105_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2008.pdf
http://www.actbr.org.br/comunicacao/noticias-conteudo.asp?cod=105
46
http://www.sinthoresp.org.br/index.asp
47
http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=155
48
http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=160
http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=162&c=203
45
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A study conducted by the Instituto do Coração (Incor) of São Paulo state hospitals and medical
clinics showed that the ban on smoking in closed public spaces had reduced the carbon
monoxide concentration in those environments by 80%; this implied that even the health of
smokers has been protected by the smoke-free law.
In a similar study designed to evaluate the concentration of air pollutants to which waiters in
particular were exposed, Incor measured carbon monoxide levels in 710 establishments (bars,
restaurants, and night clubs) in the São Paulo capital in two phases: before the law entered into
force and at the end of the first three months of the law’s implementation. Measurements taken
to verify environmental tobacco smoke pollution revealed that the average level of carbon
monoxide in the establishments was 3-4 ppm (parts per million) – and as high as 5 ppm in one
establishment – before the entry into force of the law. Twelve weeks later, the same locations
recorded an average of just 1ppm carbon monoxide.
Further results indicated that air exhaled by waiters who smoked included an average level of
14 ppm of carbon monoxide before the law was enforced and only 9 ppm twelve weeks later,
representing a reduction of 35.7% (indicating that the air exhaled by these waiters included not
only their “own” tobacco smoke but also the smoke inhaled by them from patrons’ cigarettes).
In the case of non-smoking waiters, the positive impact was even greater, dropping from 7 ppm
to 3 ppm – a 57% decline.
•

ACT/JOHN HOPK INS Study

In partnership with John Hopkins University, ACT recently conducted a survey in 16 bars and
night clubs to measure the quantity of air-borne nicotine in closed environments before and
after the São Paulo smoke-free law came into force. The samples have been sent to the
laboratory for analysis and the results should be available shortly.
ü Increased Cessation Attempts
About 15 days following the enactment of the São Paulo smoke-free law, a survey undertaken
with 107 smokers revealed that, given the new restrictions on smoking in closed public spaces,
24% of the interviewees were trying to quit and a further 46% were trying to smoke less. A
separate study revealed that nine of ten people had heard about the São Paulo Law and that
91% were in favour of this type of measure to restrict smoking in public places.
A follow-up survey three months after the law was enacted showed that the number of smokers
interested in quitting had increased by 40%.49
Second Hand Smoking as an Occupational Health Issue
A number of recent initiatives have served to stress the link between second hand smoke
exposure and occupational health. ACT has contributed to the distribution of information to the
public and to raising the awareness of authorities about the occupational health issue of
exposure to tobacco smoke. In the month preceding the enactment of the São Paulo smoke-free
law, ACT launched a state-wide campaign, known as “Anyone who doesn’t smoke is not obliged to

49

http://www.band.com.br/jornalismo/saude/conteudo.asp?ID=226766
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do so,”50 The campaign includes a video that shows a waiter exposed to second hand smoke and
provides information about the harmful health effects of second hand smoke. The campaign
also presented the results of a Instituto Nacional do Câncer (National Cancer Institute)
investigation that revealed that at least 7 persons die daily because of exposure to tobacco
smoke.
During the law ratification process in the States of São Paulo, Paraná, and Rio de Janeiro, public
hearings were held to raise awareness and stress the need to protect workers’ health; the events
were marked by the participation of a member of the Paraná Attorney General’s office (labour
law section) in a public hearing held in that state’s Legislative Assembly.
A special link exists on the Rio de Janeiro smoke-free law website51 that provides information
about the benefits of the law for workers. The chairperson of the capital city’s Waiters’ Union
has publicly expressed his support for the law, emphasizing that there was no risk that the law
would cause the loss of business and, hence, employment. The São Paulo government
published a television campaign to stress the degree to which exposure to tobacco smoke affects
the health of workers, particularly waiters. 52
Prior to the implementation of São Paulo’s smoke-free law, ACT made a representation to the
São Paulo Regional Attorney General’s Office to request this body to participate in inspections
of closed areas to ensure the achievement of 100% smoke-free spaces, in order to protect
workers’ health. Five months after the law came into force, such attorney-driven action is still in
its initial stages, although as noted above the level of compliance with the law has exceeded
99%. However, the Attorney-in-Charge has already held audience with the Health Surveillance
Centre body and some authorities in the state health department to discuss the matter.
In the town of Recife in Pernambuco State and in the State of Paraíba, the Regional Labour
Attorneys have taken action to this effect, ensuring compliance with the measure by various
employers.
Together with the Instituto Nacional do Câncer, the Regional Office of the Attorney General
(Labour) of Paraná, and the Association of Labour Law Judges, ACT held a seminar in
December 2009 at the office of the Attorney General to discuss the issue of tobacco and labour
relations at the urban (exposure to second hand smoking) and rural levels (tobacco growing and
tobacco companies). The event included the participation of 105 persons.
ACT also includes some union members as partners in its advocacy for a 100% tobacco-free
working environment.
Recommendations
ü The Federal Government, and not just the Ministry of Health, must take a stand in favour
of tobacco-free environments and use its legislative power to ratify smoke-free laws to
ensure that workers’ health is protected across the entire country, and not just in selected
50

http://brasil.livredefumo.org.br/
http://www.riosemfumo.rj.gov.br/site/conteudo/trabalhadores.asp
52
http://www.leiantifumo.sp.gov.br/campanha.php?id=12
51
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pockets in selected states and municipalities.
ü The Legislative Power must ratify draft Federal Laws that adapt Law 9.294 to FCTC
requirements.
ü The capacity of state- and municipal-level Health Surveillance Centres, as well as other
competent bodies, must be built so that they can carry out routine inspections of
environmental tobacco pollution and compliance with smoke-free laws.
ü Partnerships should be promoted between representatives of organized civil society and
government bodies, directed at educational action for the ratification of and compliance
with legislation that creates tobacco-free closed environments.
ü A partnership should be entered between ACT, the Labour Attorney, and the Ministry of
Labour and Employment to widely disseminate information about occupational health
and second hand smoke exposure.
ü Partnerships should be explored between ACT and hospitality and industrial workers’
union representative bodies.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) PROCURADOR(A) REGIONAL DO TRABALHO
DO NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL.

ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E DOS DIREITOS
HUMANOS ‐ ACT, associação sem fins lucrativos inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
08.658.766/0001‐70, sediada na capital do Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 724,
cj. 17 (docs. 1 e 2), vem, respeitosamente, apresentar Representação, nos termos das
razões a seguir expostas:

1. Da legitimidade da ACT
A ACT é uma organização não‐governamental voltada à promoção de ações para a
diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico gerado pela produção,
consumo e exposição à fumaça do tabaco, composta por mais de 300 organizações da
sociedade civil comprometidas com o controle da epidemia tabagística.
Surgida em 2003, como Rede Tabaco Zero, a ACT formalizou‐se como associação em
fevereiro de 2007 e atuou para a ratificação pelo Brasil da Convenção Quadro para o
Controle do Tabaco – CQCT (Decreto 5.658/2006) – documento 1, primeiro tratado
internacional de saúde pública, celebrado sob os auspícios da Organização Mundial de
Saúde em 3 de novembro de 2005.
Desde essa vitória na proteção do direito à saúde e à vida dos brasileiros, a ACT vem
atuando de forma a contribuir na implementação das recomendações da CQCT, dentre as
quais, vale destacar a previsão do artigo 8º, que consiste na adoção de medidas eficazes
de proteção contra a exposição à fumaça do tabaco em todos os locais de trabalho,
meios de transporte público, lugares públicos fechados, e o banimento do fumo destes
locais como a forma mais eficaz e barata de proteção.
1

2. Da motivação da Representação – breve introdução
Está em vigor no Estado do Rio Grande do Sul a Lei 13.275/2009, que proíbe o fumo em
recinto coletivo fechado, facultando, no artigo 4º, “a criação de áreas para fumantes,
devendo ser fisicamente delimitadas e equipadas com soluções técnicas que garantam
plenamente a exaustão do ar desta área para o ambiente externo”, o que se
convencionou chamar de fumódromo.
Esta lei, ressalte‐se, repete na essência a previsão da Lei Federal 9.294/96, quando, há 13
anos, o legislador considerou que a separação de áreas fechadas para o ato de fumar era
uma forma de proteger a saúde das pessoas contra a exposição à fumaça do tabaco.
Contudo, diante das evidências científicas quanto aos malefícios do fumo passivo, a
tendência mundial tem sido a criação de ambientes fechados 100% livres de fumo. A
existência de áreas fechadas para o ato de fumar não atende à proteção da saúde pública
e ocupacional contra a poluição tabagística ambiental, que contém substâncias
cancerígenas, às quais não há nível seguro de exposição e comprovadamente não há
sistema de ventilação eficaz que elimine e isole todas as toxinas nela existentes.
A Lei Federal 9.294/96, se não revogada pela Convenção Quadro para Controle do
Tabaco, está ao menos desatualizada frente às suas recomendações, da mesma forma
que a Lei Estadual em referência.
Consta no preâmbulo da CQCT que:
“Tendo em conta a preocupação da comunidade internacional com as
devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas
pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, em todo o mundo;
(...)
Reconhecendo que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o consumo e
a exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbidade e
incapacidade e que as doenças relacionadas ao tabaco não se revelam
imediatamente após o início da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de
qualquer produto derivado do tabaco;
Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo tabaco são
elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter a dependência, que
muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são farmacologicamente
ativos, tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a dependência ao tabaco é
2

classificada separadamente como uma enfermidade pelas principais classificações
internacionais de doenças; (...)
Dentre os princípios que devem guiar a implementação do Artigo 8º desta Convenção,
destacamos os de número 01 e 02, conforme as suas Diretrizes, adotadas na Segunda
Conferência das Partes, em abril de 2007 (Tradução livre em anexo – documento 02) 1 :
“Princípio 01: Medidas eficazes para promover a proteção à exposição requerem
a total eliminação do tabagismo em determinados espaços ou ambientes para se
conseguir ambientes 100% livres do tabaco. Não há níveis seguros de exposição e
idéias como nível inicial de toxicidade com a fumaça do tabagismo passivo devem
ser rejeitadas, pois são contrariadas por evidências científicas. Iniciativas
diferentes da eliminação total da fumaça do tabaco, como ventilação, filtragem
do ar e o uso de áreas exclusivas para fumar (com ou sem separação por sistemas
de ventilação), têm repetidamente mostrado sua ineficiência e há evidências
conclusivas, científicas ou não, que nenhum instrumento de engenharia consegue
proteger contra a exposição à fumaça do tabaco.
Princípio 02: Todas as pessoas devem ser protegidas da exposição à fumaça do
tabaco. Todos os ambientes fechados, de trabalho ou não, devem ser livres do
tabaco.” (grifamos)

Assim, a Lei Federal 9.294/96 e a Lei Estadual do Rio Grande do Sul 13.275/2009 não se
aplicam quando se tratar de proteção à saúde do trabalhador.
A existência de áreas fechadas destinadas para o ato de fumar – os chamados
fumódromos, viola a legislação trabalhista. Os trabalhadores obrigados a trabalhar em
locais fechados em que se permite o fumo estão colocando em risco sua saúde em nome
da manutenção de seus empregos.
Por isso, não pode ser uma faculdade do empresário manter ou não fumódromos em
seus estabelecimentos. Como empregadores, são responsáveis pela saúde dos seus
empregados, e devem observar rigorosamente as normas de proteção à saúde do
trabalhador, como se demonstrará.

1

Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das Partes:
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7‐en.pdf
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3. Da fumaça do tabaco – constituintes
Segundo a International Agency for Research on Cancer – IARC, órgão pertencente à
Organização Mundial da Saúde, durante a queima do cigarro, charuto ou qualquer outro
produto fumígeno derivado do tabaco, é produzida a fumaça ambiental de tabaco:
mistura de gases e partículas provenientes da queima do tabaco no ato de fumar. É
composta pela fumaça que sai da ponta do produto quando ele não está sendo tragado
(fumaça lateral ou secundária) e pela fumaça exalada pelo fumante (fumaça principal ou
primária) i .
O termo poluição tabagística ambiental (PTA) refere‐se à contaminação do ambiente
pelas correntes primária e secundária, e todo indivíduo exposto involuntariamente a essa
poluição em ambiente fechado é considerado tabagista ou fumante passivo. ii
Documentos da indústria do tabaco revelam que a fumaça da PTA é aproximadamente
quatro vezes mais tóxica que a fumaça da corrente primária, e que sua toxicidade
aumenta com as transformações físicas e químicas que ela sofre suspensa no ar. iii
Dentre as 4.000 substâncias químicas encontradas na corrente secundária iv 2 , destacam‐
se pelo menos 250 comprovadamente tóxicas, como o benzeno, o cádmio, o cianeto de
hidrogênio, o butano, a amônia, o tolueno, o chumbo, o monóxido de carbono, o
formaldeído e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, e ao menos 50
comprovadamente cancerígenas e genotóxicas 3 , sendo onze comprovadamente em
humanos: 2‐naftilamina, 4‐aminobifenil, benzeno, cloreto de vinila, óxido de etileno,
arsênico, berílio, compostos de níquel, cromo, cádmio e polônio‐210 (radioativo) v , para as
quais não há nível seguro de exposição.
Os não fumantes expostos a essa fumaça inalam os mesmos elementos tóxicos da fumaça
inalada por fumantes ativos. vi , vii
A PTA responde por cerca de 90% dos níveis de poluição do ar em ambientes fechados e
por 95% dos elementos cancerígenos transportados pelo ar em pontos de encontros
sociais, como bares e restaurantes. viii
4. Dos danos à saúde pela exposição à fumaça do tabaco
As evidências científicas de que o fumo passivo é prejudicial à saúde vêm se acumulando
há mais de 20 anos, assim como as evidências de todos os males decorrentes do uso do
Alguns compostos estão em concentrações mais elevadas na corrente secundária como a nicotina, e o monóxido e dióxido quando comparado à
corrente primária.

2

3 Genotóxica: que causa dano ao material genético (DNA). Pode causar uma mutação, que pode ou não ser reparada, e cuja conseqüência não
necessariamente será o desenvolvimento de tumores.
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tabaco, o que levou à elaboração da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, tratado
internacional já assinado por 168 países e ratificado por 167.
Há 23 anos, o relatório de 1986 Surgeon General’s Report on The Health Consequences of
Involuntary Smoking ix , do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, concluiu que a
exposição ao tabagismo passivo causa doenças nos não‐fumantes. Esse relatório, que foi
um dos primeiros a investigar o assunto, mostrou que a PTA causa câncer de pulmão em
adultos não‐fumantes e vários problemas respiratórios entre as crianças.
Desde sua publicação, centenas de estudos e vários relatórios adicionais foram
publicados, e as provas dos danos à saúde tornaram‐se ainda mais contundentes.
Em 27 de junho de 2006 x , o Ministério da Saúde dos Estados Unidos divulgou um novo
relatório que não deixa qualquer dúvida de que o fumo passivo faz mal à saúde humana.
As cinco conclusões desse relatório foram:
1) Não há nível de exposição sem risco ao tabagismo passivo. A separação entre
fumantes e não‐fumantes e os sistemas de ar condicionado e de ventilação não
eliminam a exposição dos não‐fumantes à PTA. Assim, as únicas maneiras de
efetivamente proteger os não‐fumantes são os ambientes de trabalho e
ambientes públicos 100% livres de fumo.
2) Nos Estados Unidos, milhões de pessoas ainda são expostas ao tabagismo
passivo tanto em seus ambientes de trabalho quanto em seus lares, onde ainda
não se adotou a proibição de fumar.
3) A exposição ao fumo passivo causa doenças e mortes prematuras em crianças e
adultos não‐fumantes.
4) Crianças expostas ao tabagismo passivo têm risco aumentado da síndrome da
morte súbita infantil, infecções respiratórias agudas, problemas de ouvido,
desenvolvimento de asma e aumento da gravidade da asma.
5) A exposição dos adultos ao tabagismo passivo provoca efeitos adversos
imediato no sistema cardiovascular e causa doença cardíaca coronária e câncer de
pulmão, entre outras doenças.
Baseada em evidências científicas, portanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
classificou o Tabagismo Passivo como a terceira causa de morte precoce e evitável no
mundo. xi, xii

5

4.1 Questão ocupacional da exposição à poluição tabagística ambiental
O tabagismo passivo é considerado um risco ocupacional para trabalhadores expostos
involuntariamente à poluição tabagística ambiental em jornada de trabalho.
Um dos primeiros estudos que evidenciou os danos à saúde ocupacional de trabalhadores
de bares e restaurantes foi feito em 1993 por Michael Siegel xiii , que comparou a
exposição à PTA destes trabalhadores com a exposição à PTA de trabalhadores em
escritórios e de não fumantes em residências, visando ainda identificar se a exposição à
PTA elevaria o risco de câncer de pulmão nestes trabalhadores.
Esta pesquisa identificou que os níveis da PTA em restaurantes eram de 1,6 a 2 vezes
maiores do que em escritórios e outros estabelecimentos e 1,5 maior do que em
residências com pelo menos um fumante. Em bares, os níveis da PTA são de 3,9 a 6,1
vezes maiores do que em escritórios e de 4,4 a 4,5 maiores do que em residências. Por
isso, o risco de câncer de pulmão por conta da exposição à PTA no ambiente de trabalho
é 50% maior entre trabalhadores de bares e restaurantes.
A conclusão foi de que a PTA é um risco ocupacional significativo para estes
trabalhadores, e que a proteção a este risco é a proibição do fumo no ambiente de
trabalho.
A inalação da fumaça do tabaco pelo fumante passivo pode ocasionar desde uma leve
irritação ocular ou nasal; exacerbação da asma e até algumas doenças respiratórias, com
redução das medidas de função pulmonar; cardiovasculares e mesmo o câncer. xiv , xv,xvi
Outras alterações também ocorrem quase que imediatamente após a exposição ao fumo
passivo, como: modificações endoteliais, aumento da viscosidade sanguínea levando a
formação de trombos, constricção, espessamento e endurecimento das artérias e
elevação de 25% para o risco de um risco de um evento cerebral ou cardíaco como
infarto. xvii , xviii
E não há nível seguro de exposição. Apenas 30 minutos de exposição do não fumante à
corrente secundária é suficiente para causar a redução do fluxo sanguíneo ao coração. xix
Pesquisas indicam que os efeitos da fumaça ambiental de tabaco sobre o sistema
cardiovascular gera riscos proporcionalmente altos para uma baixa exposição e
comparável com o uso crônico do tabaco, equivalente aos riscos de fumantes ativos de 1
a 9 cigarros por dia. xx, xxi
No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer ‐ INCA lançou em agosto/08, o estudo
“Mortalidade atribuível ao tabagismo passivo na população brasileira” xxii , que revelou
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que pelo menos 2.655 indivíduos não‐fumantes expostos involuntariamente à fumaça
do tabaco morrem a cada ano no Brasil, ou seja, 7 pessoas por dia. 4
Desde 1998 já é do conhecimento da comunidade científica que pessoas expostas à PTA
em ambientes de trabalho teriam 17% mais chances de desenvolver câncer de pulmão,
quando comparados as não expostas. xxiii Por sua vez, garçons não‐fumantes expostos à
PTA em bares e restaurantes apresentam, em média, 2 vezes mais chances para o
desenvolvimento de câncer de pulmão do que não fumantes não expostos a fumaça
ambiental do tabaco (IARC, 2004) xxiv .
Pesquisa realizada no estado da Califórnia 5 , revelou redução da exposição dos bartenders
à fumaça do cigarro, e diminuição de irritação nasal, nos olhos e na garganta, tosse, falta
de ar e melhora das funções pulmonares.
Em documento elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, denominado
“Introductory Report: Decent Work – Safe Work” (tradução livre para “Relatório
Introdutório: Trabalho Decente – Trabalho Seguro”) xxv , de 2005, há notória evidência dos
males do tabagismo passivo no ambiente de trabalho:
“O fumo é claramente reconhecido na atualidade como o maior problema
no trabalho e métodos de prevenção dos seus efeitos danosos são
basicamente os mesmo de qualquer outro risco no trabalho. De acordo
com estimativas, a mortalidade decorrente da exposição à fumaça do
tabaco no ambiente de trabalho (tabagismo passivo no trabalho) causa
2,8% de todos os tipos de câncer. A fração de mortes atribuídas ao fumo
passivo é de 1,1% por doença crônica do pulmão, 4,5% por asma, 3,4% por
doença do coração e 9,4% por acidente vascular cerebral. Isso totaliza 14%
de todas as mortes relacionadas ao trabalho causadas por doenças ou 200
mil mortes. Muitos destes trabalhadores estão em restaurantes, setores
de entretenimento e serviços, mas este problema pode existir em
qualquer ocupação.” (grifos nossos – tradução livre)

4

A quantidade de vítimas, porém, pode ser ainda maior, já que a pesquisa foi feita somente em ambientes domésticos de aglomerados
urbanos, sem incluir os ambientes de trabalho.

*Para acesso à íntegra das pesquisas: link ou contato ACT – act@actbr.org.br
5
in http://jama.ama‐
assn.org/cgi/content/full/280/22/1909?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=ETS+passive+smoke&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resou
rcetype=HWCIT
Eisner MD, Smith AK, Blanc PD. Bartenders’ respiratory health after establishment of smoke‐free bars and taverns. JAMA. 1998;280:1909‐1914. Cited in
Eisner MD. (acessado em 23.03.09)
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Nesse sentido, as políticas de áreas fechadas livres de fumo são os meios mais efetivos e
econômicos de evitar as conseqüências da exposição à fumaça do tabaco, porque nem os
sistemas de ventilação oferecem solução satisfatória à eliminação da PTA. xxvi
A American Society of Heating, Refrigerating and Air‐conditioning Engineers (ASHRAE),
órgão de referência na área de engenharia de ventilação, posicionou‐se a favor de
ambientes livres de fumo, pois medidas como separação entre fumantes e não fumantes;
limpeza e ventilação do ar nos prédios não são eficazes, sendo que nenhuma tecnologia
de engenharia de ventilação demonstra controlar os riscos impostos pela exposição à
PTA xxvii .
4.1 Pesquisa INCOR realizada em São Paulo ‐ 2009
No Estado de São Paulo, em que, desde 07 de agosto de 2009, está em vigor a Lei
13.541/2009, que proíbe o fumo em locais fechados, e não autoriza a existência de
fumódromos, pesquisa do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas
(documento 3) do estado revelou que a proibição do fumo em locais fechados reduziu em
80% a concentração de monóxido de carbono nos ambientes fechados, e que a lei ajuda a
proteger até a saúde de pessoas que fumam.
O Incor realizou medições de monóxido de carbono em 710 estabelecimentos da capital
paulista, entre bares, restaurantes e casas noturnas, em dois momentos: antes de a lei
entrar em vigor e ao final de três meses após o início da restrição, para avaliar as
concentrações do poluente no ar dos ambientes, bem como em garçons fumantes e em
não‐fumantes.
A medição realizada para verificar a poluição tabágica ambiental, revelou que o nível
médio de monóxido de carbono nos estabelecimentos caiu de 5 ppm para apenas 1. Em
ambientes parcialmente fechados e abertos, a medição apontou níveis médios de 4 ppm
e 3 ppm, respectivamente, antes de a lei entrar em vigor. Doze semanas depois, os
mesmos locais apresentaram registros médios de apenas 1 ppm de monóxido de carbono
no ambiente.
Os resultados apontaram o ar expelido por garçons fumantes, que apresentou nível
médio de monóxido de carbono de 14 ppm (partes por milhão) antes da vigência da lei,
passou para 9 ppm doze semanas depois, o que representa redução de 35,7%. No caso de
garçons que não fumam, o impacto positivo foi ainda maior, passando de um índice de 7
ppm para 3 ppm.
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5. Da legislação brasileira – proteção contra a exposição ao fumo passivo no ambiente de
trabalho
Os empregadores devem observar as normas protetivas da saúde e segurança dos
trabalhadores, conforme o artigo 157 da Consolidação de Leis do Trabalho – CLT, e adotar
medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, nos
termos do § 1º, do artigo 19, da Lei 8.213/91.
Nesse sentido, destacamos a Norma Regulamentadora nº 09, da Portaria nº 3.214/78, do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Por certo, a poluição tabagística ambiental enquadra‐se perfeitamente como uma
mistura complexa de agentes químicos nos ambientes de trabalho (item 9.1.5.2 da NR
09), posto que é cancerígena e genotóxica, e para a qual não existem níveis seguros de
exposição, nem sistema de ventilação para ambientes internos capaz de eliminar
exposição e os riscos do tabagismo passivo.
Há, também, a Norma Regulamentadora nº 15, que no Anexo 13 trata da caracterização
da insalubridade pela exposição a agentes químicos, para não permitir nenhuma
exposição ou contato, por qualquer via às seguintes substâncias cancerígenas: 4 ‐ amino
difenil (p‐xenilamina); Produção de Benzidina; Betanaftilamina; 4 – nitrodifenil.
A fumaça lateral do cigarro contém 4‐aminodifenil (4‐aminobifenil) e betanaftilamina
(2‐naftilamina), contribuindo para a presença destas substâncias na poluição tabagística
ambiental.
Ora, se o Anexo 13, da NR15 não permite nenhuma exposição ou contato por qualquer
via às substâncias 4‐aminodifenil e beta naftilamina, encontradas na fumaça do tabaco,
conseqüentemente não há permissão legal para que o trabalhador fique exposto à
poluição tabagística ambiental em jornada de trabalho.
Como há forma de prevenção à exposição à fumaça do tabaco, qual seja, propiciar
ambientes fechados 100% livres do tabaco, os empregadores devem adotar essa medida
coletiva de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores, conforme § 1º, do artigo 19,
da Lei 8.213/91.

Dessa forma, e com base na Convenção Quadro para Controle do Tabaco, o empregador
tem a obrigação legal de promover um ambiente de trabalho 100% livre de fumo a seus
empregados.
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6. Da atuação do Ministério Público do Trabalho em outras Regiões

Em Recife, o processo de implantação do Projeto Ambientes Livres de Fumo nos bares,
boates, restaurantes, hotéis e similares foi pactuado com a Vigilância Sanitária Municipal
a partir de 07 de agosto de 2007.
O Ministério Público do Trabalho da 6ª Região tem celebrado Termos de Ajustamento de
Conduta com bares e restaurantes e similares (vide documento 4), e passou por um
período de educação, conscientização e sensibilização da população.
Da mesma forma tem atuado a Procuradoria do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba.
Ambas Procuradorias realizaram audiências públicas com proprietários de bares,
restaurantes, casas noturnas, hotéis e similares e com as respectivas entidades
representativas, bem como adotaram campanhas de sensibilização e conscientização dos
trabalhadores do setor.
O foco da ação tem sido prioritariamente a defesa da saúde dos trabalhadores,
responsabilizando os empregadores com esse cuidado, mas também o fato de o projeto
ser para todos ‐ fumantes ativos e passivos, a fim de se dirimir resistências iniciais que
naturalmente ocorrem, desmistificando o mito da perda de clientes ou financeira.
Os resultados podem ser observados nas notícias obtidas na página eletrônica do MPT da
13ª Região impressos em anexo (documentos 5 e 6).
O sucesso dessas ações do Ministério Público do Trabalho encontra reflexo nos Estados
de São Paulo e Santa Catarina.
Tramita pelo Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, Representação de autoria da
ACT, sob no 22.906/2008, em que a Procuradora responsável (Dra. Silvana Valladares de
Oliveira) já realizou audiências que contaram com a participação da Vigilância Sanitária
Estadual e Municipal, de representantes dos Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador, do Sindicato dos Trabalhadores de Bares e Restaurantes e Superintendência
Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, para discutir a exposição do trabalhador
ao fumo passivo, e deverá atuar na celebração de TACs com estabelecimentos que
descumprirem a lei antifumo paulista – Lei 13.541/2009.
Em Santa Catarina, o Ministério Público do Trabalho realizou no mês de outubro
audiência pública para discutir com associações e sindicatos dos empregados e patronais
de bares e afins a implementação de ambientes fechados livres do tabaco, por uma
questão de saúde ocupacional, e o procurador do trabalho responsável já se
comprometeu a dar continuidade a este assunto para cobrar dos empregadores o
cumprimento das disposições da CQCT.
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5. Do pedido
Em face do exposto, requer‐se seja recebida a presente Representação para que sejam
promovidas as medidas cabíveis no sentido de fiscalizar e fazer cumprir as disposições a
legislação trabalhista e o Decreto 5.658/2006 – Convenção‐Quadro para o Controle do
Tabaco, para que os estabelecimentos comerciais ofereçam ambientes de trabalho com
áreas fechadas 100% livres do tabaco, e sejam adotadas as sanções cabíveis em caso de
descumprimento.
Nestes Termos,
P. Deferimento,
São Paulo, 20 de janeiro de 2010.

ACT – ALIANÇA DE CONTROLE DO TABAGISMO
Paula Johns
Monica Andreis
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO CELSO DE MELLO,
RELATOR DA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 4249

Ação Direita de Inconstitucionalidade
Processo no. 4249
ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E
DOS DIREITOS HUMANOS - ACT,
ACT associação sem fins lucrativos inscrita no
C.N.P.J/MF sob o n.º 08.658.766/0001-70, sediada na Capital do Estado de
São Paulo, na Rua Pamplona, 724, cj. 17 (docs. 1), neste ato representada por
sua advogada (doc. 2), nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade
movida pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TURISMO - CNTUR, vem,
respeitosamente, com fulcro no art. 7o, §2o, da Lei 9.868/99, requerer sua
HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE
pelas razões a seguir expostas:
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I - Da Legitimidade da ACT
A ACT é uma organização não-governamental voltada à promoção de ações
para a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico gerado
pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco. Trata-se de aliança
composta por mais de 300 organizações da sociedade civil comprometidas
com o controle da epidemia tabagística (www.actbr.org.br).
Surgida em 2003 como Rede Tabaco Zero, a ACT formalizou-se como
associação em fevereiro de 2007 e atuou, desde seu surgimento, para a
ratificação, pelo Brasil, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (doc.
3), primeiro tratado internacional de saúde pública, celebrado sob os auspícios
da Organização Mundial de Saúde, o que ocorreu em 3 de novembro de 2005.
Após essa vitória na proteção do direito à saúde e à vida dos brasileiros, a ACT
vem atuando de forma a contribuir para a implementação das determinações
do tratado no que tange ao controle do tabagismo.
Dentre suas atividades pode-se citar a participação nas negociações dos
protocolos de discussão e implementação das disposições do tratado através
da Convenção das Partes, onde tem assento como representante da
sociedade civil1, realização de campanhas para a implementação de ambientes
livres do fumo (doc 4 e 5), elaboração e divulgação de relatório sobre ações
judiciais indenizatórias contra a indústria do tabaco (doc 6), elaboração e
divulgação do atual estágio de implementação das medidas previstas na CQCT
(doc. 7), divulgação de informações sobre os males do tabagismo através de
sua página eletrônica (www.actbr.org.br) e de publicações (doc. 8), e criação
1

A ACT é membro da FCA – The Framework Alliance Convention For Tobacco Control

(http://www.fctc.org/index.php?item=members#AMRO) que consta da lista das organizações não
governamentais

participantes

da
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Partes
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CQCT

(http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/FCTC_COP1_ID7-en.pdf).
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do blog “Vamos Parar” (http://blog.actbr.org.br/) como espaço para fumantes
que querem parar de fumar, ex-fumantes que querem reforçar sua decisão e
ajudar a quem ainda não parou, e não fumantes que possam contribuir com
dicas ou apoio.
Em razão de sua ampla rede de participantes e sua experiência nacional e
internacional no controle do tabagismo, a ACT pode contribuir com elementos
essenciais para a confirmação da constitucionalidade da legislação impugnada
através da presente ADI, bem como demonstrar com estudos e demais provas
os malefícios do fumo passivo, a inexistência de sistema de ventilação que
dissipe o material particulado oriundo da fumaça do tabaco, a ineficácia dos
“fumódromos”, bem como o acerto da legislação paulista em proibir o fumo em
ambientes fechados.
A matéria objeto da presente ação é de extrema relevância já que a restrição
ao fumo em ambientes fechados beneficia a todos, fumantes e não fumantes,
atendendo ao dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde das
pessoas (Constituição Federal, art. 196).
Por outro lado, a confirmação da constitucionalidade da legislação estadual
que restringe o fumo em ambientes fechados possibilitará que outros estados a
adotem, já que é a única forma de proteger a todos, em especial os
trabalhadores, da exposição à fumaça do tabaco, sendo dever do Brasil,
através de seus entes federativos, cumprir tratado internacional nesse sentido,
conforme abaixo se verá.
Por outro lado, eventual procedência da ação significará retrocesso nas
políticas públicas de saúde adotadas pelo Brasil. Como se sabe, o Brasil é país
que se destaca nas políticas de combate à epidemia do tabaco ao lado dos
países ditos desenvolvidos. Desde 1989 o Ministério da Saúde, através do
Instituto Nacional de Câncer – INCA, e as Secretarias de Saúde estaduais e
3

municipais, promovem ações de controle do tabagismo que incluem
campanhas, ações em escolas e em ambientes de trabalho, tratamento para
cessação de fumar em unidade de saúde pelo SUS, promoção e defesa de
medidas legislativas e econômicas como a restrição da publicidade de produtos
de tabaco, a obrigatoriedade de advertências sanitárias e o controle de venda a
menores de idade, entre outras. O resultado desse empenho significou redução
no consumo per capita de cigarros de 32% entre 1989 e 2005. Já a prevalência
de fumantes na população acima de 18 anos caiu de 34% em 1989 para 22%
em 2003 e 16% em 20062.
De acordo com o art. 7º, par. 2º, da Lei 9868/99, a admissão de postulantes na
qualidade de amicus curiae será analisada considerando-se a relevância da
matéria e a representatividade do requerente. Ambos os requisitos estão
preenchidos no presente caso devendo, portanto, ser deferida a habilitação da
ACT na presente Ação Direita de Inconstitucionalidade.
II - Da Convenção Quadro Para
Para o Controle do
do Tabaco – consenso sobre os
malefícios do fumo passivo e ausência de “soluções”
soluções” como ventilação e

fumódromo
Em 2003 foi celebrado o primeiro tratado internacional de saúde pública de que
se tem notícia na história da humanidade: A Convenção Quadro para o
Controle do Tabaco.
A comunidade internacional reuniu-se em torno de um tema a um só tempo
preocupante e evitável: a epidemia tabagística, primeira causa evitável de
mortes no mundo, responsável por mais de 5 milhões de óbitos anuais

2

Tabagismo: Um grave problema de saúde pública. Instituto Nacional do Câncer – INCA. 2007.
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(OMS/2008)3, 200 mil só no Brasil, segundo dados da OPAS – Organização
Pan-Americana de Saúde.
Trata-se de tratado internacional totalmente embasado na melhor evidência
científica atual existente e que tem por objetivo o direito de proteção à saúde

pública.
Liderando as negociações, o governo brasileiro ratificou a Convenção Quadro
em 3 de novembro de 2005, introduzida no ordenamento jurídico através do
Decreto nº 5.658, de 02 de Janeiro de 2006.
2006
O preâmbulo da Convenção Quadro deixa expresso o consenso internacional
sobre os danos que o consumo e a exposição à fumaça do tabaco têm
causado à humanidade. Confira-se os trechos a seguir transcritos, embasados
no direito fundamental à saúde e em outros tratados internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário:
As Partes desta Convenção.
Determinadas a dar prioridade ao seu direito de proteção à saúde pública;
Reconhecendo que a propagação da epidemia do tabagismo é um problema
global com sérias conseqüências para a saúde pública, que demanda a mais ampla
cooperação internacional possível e a participação de todos os países em uma resposta
internacional eficaz, apropriada e integral;
Tendo em conta a preocupação da comunidade internacional com as
devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas
pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, em todo o mundo;
Seriamente preocupadas com o aumento do consumo e da produção mundial
de cigarros e outros produtos de tabaco, particularmente nos países em
desenvolvimento, assim como o ônus que se impõe às famílias, aos pobres e aos
sistemas nacionais de saúde;

3

WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. World Health

Organization, http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf.
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Reconhecendo que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o
consumo e a exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbidade
e incapacidade e que as doenças relacionadas ao tabaco não se revelam
imediatamente após o início da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de
qualquer produto derivado do tabaco;
Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo tabaco
são elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter a dependência, que
muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são farmacologicamente
ativos, tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a dependência ao tabaco é
classificada separadamente como uma enfermidade pelas principais classificações
internacionais de doenças;
Admitindo também que há evidências científicas claras de que a exposição
pré-natal à fumaça do tabaco causa condições adversas à saúde e ao
desenvolvimento das crianças;
Profundamente preocupadas com o elevado aumento do número de fumantes e
outras formas de consumo de tabaco entre crianças e adolescentes em todo o
mundo, particularmente com o fato de que se começa a fumar em idades cada vez
menores;
(...)
Conscientes do valioso trabalho sobre controle do tabaco conduzido por
vários Estados, destacando a liderança da Organização Mundial de Saúde, bem
como os esforços de outros organismos e entidades do sistema das Nações Unidas e de
outras organizações intergovernamentais internacionais e regionais no estabelecimento
de medidas de controle do tabaco;
Enfatizando a contribuição especial de organizações não-governamentais e
de outros membros da sociedade civil não vinculados à indústria do tabaco –
incluindo as associações de profissionais da saúde, de mulheres, de jovens, de
ambientalistas e de grupo de consumidores e instituições docentes e de atenção à
saúde – às atividades de controle do tabaco no âmbito nacional e internacional,
bem como a importância decisiva de sua participação nas atividades nacionais e
internacionais de controle do tabaco;
Reconhecendo a necessidade de manter a vigilância ante qualquer tentativa
da indústria do tabaco de minar ou desvirtuar as atividades de controle do tabaco,
bem como a necessidade de manterem-se informadas sobre as atuações da indústria do
tabaco que afetem negativamente às atividades de controle do tabaco;
Recordando o Artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de
dezembro de 1966, pelo qual se declara que toda pessoa tem direito de gozar o
mais elevado nível de saúde física e mental;
Recordando ainda o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de
Saúde, que afirma que o gozo do mais elevado nível de saúde que se possa
alcançar é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de
raça, religião, ideologia política, condição econômica ou social;
6

Determinadas a promover medidas de controle do tabaco fundamentadas em
considerações científicas, técnicas e econômicas atuais e pertinentes;
Recordando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 18 de
dezembro de 1979, dispõe que os Estados Participantes daquela convenção devem
tomar as medidas cabíveis para eliminar a discriminação contra as mulheres na área da
atenção médica;
Recordando ademais que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada
pela Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, dispõe que os Estados
Participantes daquela convenção reconhecem o direito da criança de desfrutar o mais
elevado nível possível de saúde;
Acordaram o seguinte: (...)
(grifos e destaques adicionados)

Dos 168 Estados-partes que assinaram a Convenção-Quadro, 165 já a
ratificaram, um recorde em se tratando de tratados internacionais.
Toda essa mobilização visa obrigar os Estados signatários a adotarem políticas
públicas para reduzir a pandemia tabagística, dentre elas, proteger
proteger as pessoas
da fumaça do tabaco.
tabaco.
Nesse sentido o art. 8º da Convenção Quadro:
Artigo 8
Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco
1. As Partes reconhecem que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a
exposição à fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade.
2. Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional existente, e
conforme determine a legislação nacional, medidas legislativas, executivas,
administrativas e/ou outras medidas eficazes de proteção contra a exposição à fumaça
do tabaco em locais fechados de trabalho, meios de transporte público, lugares públicos
fechados e, se for o caso, outros lugares públicos, e promoverá ativamente a adoção e
aplicação dessas medidas em outros níveis jurisdicionais.

7

As Diretrizes do artigo 8º, adotadas na Segunda Conferência das Partes, em
abril de 20074, estabeleceu como princípio que “Todas as pessoas devem ser

protegidas da exposição à fumaça do tabaco. Todos os ambientes fechados,
tabaco.”
de trabalho ou não, devem ser llivres
ivres do tabaco
Reconheceu ainda que “Não
Não há níveis seguros para a exposição à fumaça de

segunda--mão do tabaco
tabaco, e conforme já acordado na COP1 [Decisão
segunda
FCTC/COP1(15)], as medidas como ventilação, troca do ar e o uso de áreas
exposição.”
exclusivamente destinadas, não protegem contra a exposição
Finalmente, determinou que “Cada Parte deve caminhar para prover proteção

total em período de 05 anos desde a assinatura ou ratificação da referida Parte
Convenção--Quadro
Quadro.”
na Convenção
Como se vê, o Brasil é signatário de tratado internacional que recomenda a
adoção, no prazo de cinco anos de sua ratificação, de ambientes fechados
100% livres de tabaco.
A adoção dessa medida busca resguardar o direito à saúde de todos, fumantes
e não fumantes, tendo em vista ser a única medida eficaz
eficaz para evitar os danos
à saúde causados pela exposição à fumaça do tabaco.
tabaco
Ao adotar essa medida o Estado de São Paulo nada mais faz do que se
antecipar à União e cumprir obrigação assumida pelo Brasil.

4
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II.1 Dos Malefícios Do Fumo Passivo
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo passivo é a
terceira causa evitável de mortes no mundo, atrás apenas do tabagismo ativo e
do uso excessivo de álcool.
As evidências científicas de que o fumo passivo é prejudicial à saúde vêm se
acumulando há mais de 20 anos, fato plenamente reconhecido na Convenção
Quadro.
Existem efeitos agudos e crônicos advindos da exposição à poluição
tabagística ambiental (PTA). 5
Há 23 anos, o relatório de 1986 Surgeon General’s Report on The Health

Consequences of Involuntary Smoking6, do Ministério da Saúde dos Estados
Unidos, concluiu que a exposição
exposição ao tabagismo passivo causa doenças nos
nãonão-fumantes.
fumantes Esse relatório, que foi um dos primeiros a investigar o assunto,
mostrou que a PTA causa câncer de pulmão em adultos não-fumantes e vários
problemas respiratórios entre as crianças.
Desde sua publicação, centenas de estudos e vários relatórios adicionais foram
publicados, e as provas dos danos à saúde tornaram-se ainda mais fortes. Em
27 de junho de 20067, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos divulgou um

5

Os bebês têm risco aumentado para a síndrome da morte súbita infantil. As crianças cronicamente

expostas apresentam redução do crescimento e da função pulmonar, aumento da freqüência de tosse e
chiado, aumento da ocorrência de doenças respiratórias, como pneumonia e bronquite, além do
desenvolvimento e agravamento de asma. Em adultos, constata-se um risco 30% maior de câncer de
pulmão e 24% maior de infarto do coração em não fumantes expostos ao tabagismo passivo. Também
causa câncer de seios da face, desenvolvimento e agravamento de bronquite crônica e enfizema.
6

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf
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novo relatório que não deixa qualquer dúvida de que o fumo passivo faz mal à
saúde humana. As cinco conclusões desse relatório foram:
1) Não há um nível de exposição sem risco ao tabagismo passivo. A
separação entre fumantes e não-fumantes e os sistemas de ar
condicionado e de ventilação não eliminam a exposição dos não-fumantes
à PTA. Assim, as únicas maneiras de efetivamente proteger os nãofumantes são os ambientes de trabalho e ambientes públicos 100% livres
de fumo.
2) Nos Estados Unidos, onde ambientes livres de fumo são mais comuns,
milhões de pessoas ainda são expostas ao tabagismo passivo tanto em
seus ambientes de trabalho quanto em seus lares, onde ainda não se
adotou a proibição de fumar.
3) A exposição
exposição ao fumo passivo causa doenças e mortes prematuras em
crianças e adultos nãonão-fumantes.
4) Crianças expostas ao tabagismo passivo têm risco aumentado da
síndrome da morte súbita infantil, infecções respiratórias agudas,
problemas de ouvido, desenvolvimento
desenvolvimento de asma e aumento da gravidade
da asma. Os pais fumantes expõem os filhos à PTA e aumentam não só o
risco dessas doenças, mas também prejudicam o desenvolvimento
pulmonar de seus filhos.
5) A exposição dos adultos ao tabagismo passivo provoca efeitos adversos
adversos
imediato no sistema cardiovascular e causa doença cardíaca coronária e
câncer de pulmão, entre outras doenças.
Em sua página eletrônica8, além de expor as conseqüências ao tabagismo
passivo, o INCA assim o define:

8

http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=passivo&link=tabagismo.htm
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Tabagismo passivo
Define-se tabagismo passivo como a inalação da fumaça de derivados do tabaco
(cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça) por
indivíduos não-fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados. A
fumaça dos derivados do tabaco em ambientes fechados é denominada poluição
tabagística ambiental (PTA) e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
torna-se ainda mais grave em ambientes fechados. O tabagismo passivo é a 3ª
maior causa de morte evitável no mundo, subseqüente ao tabagismo ativo e ao
consumo excessivo de álcool (IARC, 1987; Surgeon General, 1986; Glantz, 1995).
O ar poluído contém, em média, três vezes mais nicotina, três vezes mais
monóxido de carbono, e até cinqüenta vezes mais substâncias cancerígenas do que
a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro.

O INCA lançou, em 22/8/2008, o estudo “Mortalidade atribuível ao tabagismo

passivo na população brasileira”9, pesquisa inédita no país e uma das primeiras
no mundo.
Realizado por pesquisadores do INCA e do Instituto de Estudos de Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, o estudo, que teve
como alvo a população urbana, revelou pela primeira vez números
impressionantes: pelo menos 2.655 indivíduos nãonão-fumantes expostos
involuntariamente à fumaça do tabaco morrem a cada ano no Brasil, ou seja,
sete pessoas por dia.
dia A maioria das mortes ocorre entre mulheres (60,3%), já
que há mais fumantes do sexo masculino.
A quantidade de vítimas, porém, pode ser ainda maior, já que a pesquisa foi
feita somente em ambientes domésticos de aglomerados urbanos, sem incluir
os ambientes de trabalho.
Especificamente com relação aos trabalhadores do setor da hospitalidade
como é o caso dos filiados à Confederação autora, a Organização Internacional
do Trabalho – OIT estima que pelo menos 200 mil trabalhadores morrem, por
ano, em todo o mundo, devido à exposição ao tabagismo passivo (doc. 9).

9

http://www.inca.gov.br/releases/press_release_view.asp?ID=1875
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Estudos científicos comprovam que garçons não fumantes que trabalham em
bares e restaurantes em que é permitido fumar apresentam em média, chance
duas vezes maior de desenvolver câncer no pulmão. Ao final da jornada de
trabalho, estes profissionais poderão ter níveis de exposição como se tivessem
fumado até 10 cigarros10.
Segudo o INCA, os níveis de fumaça ambiental de tabaco em restaurantes
chegam a ser duas vezes maiores do que em outros ambientes de trabalho
como escritórios, enquanto em bares, os índices são quase seis vezes
superiores11.
Vale lembrar que o empregador tem o dever de proteger a saúde dos
dos seus
empregados e que todo trabalhador tem direito a um meio ambiente do
trabalho saudável,
saudável e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.
Os donos de bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas e similares, como
empregadores, são legalmente responsáveis pela saúde dos seus empregados
(CLT, art. 157), têm obrigação de preservar a saúde e integridade dos seus
trabalhadores, e devem tomar precauções para evitar acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.

10

Em resposta à consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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Ao expor empregados à PTA durante a jornada de trabalho, o empregador
expõe estes trabalhadores a um risco 50% maior de câncer de pulmão12, além
de outras doenças cancerígenas e respiratórias decorrentes do fumo passivo.
O trabalhador adoecido é considerado portador de doença do trabalho, e tem
direito de obter do empregador o pagamento de indenização por danos morais
e materiais.
Assim, é dever dos proprietários de estabelecimentos oferecer ambientes de
trabalho livres da poluição tabagística ambiental, e não vir ao Poder Judiciário
buscar o contrário!
Os demonstrados e reconhecidos malefícios à saúde dos fumantes passivos,
inclusive por tratado internacional ratificado pelo Brasil, são justificativa justa e
adequada, portanto, para a adoção de ambientes fechados 100% livres da
fumaça do tabaco.
II.2 Da Inexistência de “Soluções” como Ventilação e Fumódromo
Não existe ventilação ou isolamento que proteja as pessoas da fumaça do
tabaco.
O fumo é a fonte de poluição mais comum em ambientes interiores no mundo
moderno13.
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Involuntary smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health effects,

Siegel M., Universidade da California, Berkeley.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8320789?dopt=Abstract
13

Indoor air pollution: a global health concern. Zhang, J.; Smith, K. British Medical Bulletin, v. 68, p. 209–

225, 2003.
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Abrir janelas ou arejar o ambiente de qualquer outra maneira não resolve esse
problema, pois NENHUMA tecnologia de engenharia de ventilação atual é
capaz de eliminar os riscos impostos pela exposição a esse tipo de poluição.
A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e
Condicionamento de Ar (ASHRAE, na sigla em inglês), órgão de referência em
engenharia de ventilação, é clara: o isolamento de áreas para fumantes por
ventilação não é eficaz e não há arejamento conveniente para a PTA14.
Com relação aos fumódromos, espaços isolados para o ato de fumar, sabe-se
bem que tais ambientes não isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das
áreas de não fumantes,
fumantes, já que a fumaça não respeita as divisórias e se
espalha por furos, divisórias, tubos de ventilação e conduítes.
conduítes
Além disso, os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão
colocando em risco sua saúde.
De acordo com o princípio no. 01 das Diretrizes do artigo 8º da Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco15:
(...) Iniciativas diferentes da eliminação total da fumaça do tabaco, como
ventilação, filtragem do ar e o uso de áreas exclusivas para fumar (com ou sem
separação por sistemas de ventilação), têm repetidamente mostrado sua
ineficiência e há evidências conclusivas, científicas ou não, que nenhum
instrumento de engenharia consegue proteger contra a exposição à fumaça do
tabaco.
14

A ventilação e a fumaça ambiental de cigarros. SEELIG, Marina Fonseca; CAMPOS, Cláudia Rejane

Jacondino de; CARVALHO, Jonas da Costa. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, supl., p. 86,
2005.
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Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das

Partes: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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Não é por outra razão que a adoção de ambientes fechados livres da fumaça
do tabaco, sem exceções, é o que determina a Convenção Quadro e a
Organização Mundial de Saúde.

III – Da competência do Estado para legislar sobre a matéria

A lei 13.541/2009 do Estado de São Paulo é perfeitamente constitucional pois
atende ao direito à vida, à saúde e a um ambiente saudável. Está respaldada
pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e pelas evidências
científicas sobre malefícios do tabagismo passivo e sobre a ausência de
soluções como ventilação e isolamento (vide capítulo anterior).
Antes, contudo, de tratar da constitucionalidade da lei estadual, é preciso traçar
algumas considerações sobre a lei federal 9294/1996.

III.1. A lei federal 9.294/1996 não mais atende ao direito à saúde
De início, é bom que se esclareça o escopo da lei 9.294:
Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 22 0 da
Constituição Federal.

Pois bem, a pretexto de regulamentar o art. 220, §4º da Constituição Federal,
que trata da Comunicação Social, o legislador federal aproveitou o ensejo para
proibir o fumo em ambientes coletivos, públicos ou privados, abrindo ressalva a
áreas exclusivamente destinadas ao fim de fumar, devidamente arejadas e
isoladas (art. 2º).
15

Note-se que a regra geral instituída pela lei federal é a proibição do fumo em
ambientes coletivos, públicos ou privados.
privados Assim, a lei federal já adota, de
forma geral, a norma reiterada pela lei estadual.
Frise-se, contudo, que a lei federal 9.294 é de 1996.
1996 As evidências científicas
produzidas durante os 13 anos posteriores à sua
sua edição demonstram que a
ressalva por ela estabelecida é obsoleta em relação ao que hoje se sabe sobre
os malefícios do fumo passivo e sobre a impossibilidade de se isolar a fumaça
em ambientes internos.
É a lei federal,
federal e não a estadual, que não mais atende
atende à Constituição,
Constituição pois
encontra-se em desacordo com o dever do Estado de proteção à saúde (CF,
art. 196), já que a previsão de fumódromos é contrária a referida garantia
constitucional.
A competência concorrente da União para normas gerais implica em que tais
normas não sejam exaustivas, sem possibilidade de suplementação pela
legislação estadual. É o que entendeu o defensor público do estado do Espírito
Santo, Carlos Eduardo Rios do Amaral16, ao analisar a lei 9294/1996 para
criticar o governador daquele estado que vetou lei idêntica à paulista aprovada
por unanimidade pela Assembléia Legislativa do ES:

“Quando o texto constitucional refere-se à competência da União para
estabelecimento de normas gerais a respeito de proteção e defesa da
saúde, por ce
certo,
rto, está se referindo a normas não exaustivas, mas sim a
limitando--se à positivação de
regras que não tracem pormenores, limitando
princípios abertos, sempre sob o interesse da proteção e defesa da
saúde.”
saúde. (grifos acrescidos).
16

Carlos Eduardo Rios do Amaral, Veto à lei antifumo no ES tem motivos errados

http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
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No caso de ambientes livres de fumo, respeitado o mínimo previsto no art. 2º,
da lei federal 9.294/06 (proibição do fumo em ambientes coletivos públicos ou

privados), é certo que os Estados e Municípios estão constitucionalmente
autorizados a ampliar a proteção à saúde e ao meio ambiente.
Mencionado autor17 criticou também o legislador federal por ter extrapolado o
escopo da lei, de regulamentar o dispositivo constitucional que trata da
comunicação social, para incluir assunto que lhe era totalmente estranho.

“A
A Lei 9.294/96, na tentativa de regulamentar o parágrafo 4º, do artigo 220,
da Constituição Federal, que cuida da comunicação social e da
propaganda comercial do tabaco, no ponto atacado, nada tem que haver
constitucional,, indo além da regulamentação
com esse mandamento constitucional
físico--espacial de tolerância
publicitária do produto para estabelecer regra físico
fazer). Diz esse dispositivo
de comportamentos (obrigação de não fazer)
constitucional, tão-somente, que a propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os
malefícios decorrentes de seu uso.
A tolerância de fumódromos em nada se relaciona com propaganda
comercial de tabacos, não pertinência temática com o mandamento
constitucional delimitador. Na tentativa de regulamentar essa dicção
constitucional relativa à comunicação social do artigo 220 da CF, a lei
ordinária foi além da matéria publicitária. Fumódromos e sua tolerância não
se confundem com propaganda comercial, a não ser que todos os
cidadãos fumantes e consumidores comuns se transformem em
inconscientes modelos ou manequins. A legenda expressa da Lei 9.294
17

Carlos Eduardo Rios do Amaral, Veto à lei antifumo no ES tem motivos errados

http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
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dispondo sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição
Federal é clara, não “dá outras providências”, e nem poderia.”
poderia.
Nesse sentido temos que a lei federal 9.
9.294/96 não é norma geral
regulamentadora do art. 24,
24, XII da CF,
CF mas de outro dispositivo, disciplinando
incidentemente a matéria e abrindo lacuna para a legislação estadual.
Finalmente, registre-se que a Convenção Quadro, não obstante de mesmo
nível hierárquico à lei federal, é-lhe posterior, razão pela qual derroga-lhe a
exceção prevista.
III.2. Da competência concorrente dos entes federativos
O Estado pode, e deve, ir além das restrições impostas pela lei federal
9.294/96, cuja previsão de fumódromo encontra-se defasada frente ao que se
sabe sobre os malefícios da poluição tabagística ambiental e o que determina a
OMS, a Convenção Quadro e a própria Constituição.
De acordo com o art. 24, XII, da CF, pode o Estado, com vista a suplementar a
legislação federal, ampliar a proteção aos bens jurídicos por ela visados.
Principalmente quando há tratado internacional ratificado pelo Brasil que prevê
a medida agora adotada em nível estadual.
É nesse sentido a decisão que denegou liminar na ação direta de
inconstitucionalidade no. 3937, relativa à Lei Estadual de São Paulo no.
12.684/2007, que “proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto
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ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composição”.
Vale destacar o entendimento do Ministro Cezar Peluso relativamente à
argüição de inconstitucionalidade formal em tema que envolve questão de
saúde pública e ambiente, como é também o caso do tabagismo passivo:
“Na mesma linha, Celso de Mello afirmou que a lei paulista reforça o dever
estatal de proteção à saúde, e Cezar Peluso disse que a questão não
deveria ser posta no âmbito de eventual conflito de competência entre
União e estado, mas no reconhecido perigo à saúde quanto ao uso do
amianto, fato atestado pelo Brasil no âmbito de uma
uma convenção
internacional.”
internacional 18 (realçamos)
Referida decisão confirma a possibilidade de ente federativo – no caso o
Estado – de legislar sobre tema de impacto evidente à saúde das pessoas, já
que é dever concorrente zelar pela proteção e defesa à saúde (CF, art. 24, XII).
III.3 Da competência comum dos entes federativos
Sob outro prisma, o cuidado com a saúde é competência comum da União,
Estados e Municípios (art. 23, II, art. 196). Trata-se de competência material, o
que implica em que os entes federativos agirão, através de políticas públicas,
no sentido de atender ao preceito constitucional.
É comum também a competência para a proteção ao meio ambiente e o
combate à poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, art. 225).
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Notícias STF, Quarta-feira, 04 de Junho de 2008: STF mantém lei paulista que proíbe uso do amianto

no estado
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Como se vê, o Estado tem competência comum, de índole material, para cuidar
da saúde, defender o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas

formas.

Para

tanto,

a

Constituição,

implicitamente,

garante-lhe

competência concorrente imprópria19, de índole legislativa, de forma a garantir
que tais preceitos sejam cumpridos por meio de políticas públicas.
A saúde, direito social elevado a garantia fundamental (art. 6º), recebeu seção
própria na Constituição. O art. 196 da CF determina ser a saúde direito de
todos e dever do Estado, devendo ser garantido por políticas sociais e
econômicas para a sua promoção, proteção e recuperação.
Da mesma forma o meio ambiente, direito de todos garantido pelo art. 225,
deve ser defendido pelo Poder Público e pela coletividade.
No que tange à questão de ambientes livres de fumo, devem ser preservados o
direito à saúde de todos, fumantes e não fumantes, sejam eles os
freqüentadores de ambientes coletivos, sejam eles os trabalhadores que ali
exercem sua atividade, bem como o direito ao meio ambiente saudável, livre da
Poluição Tabagística Ambiental, que contém cerca de 60 substâncias
cancerígenas causando danos à saúde.
Tais objetivos encontram-se dentro da competência comum dos entes
federativos, exercida ilimitada e simultaneamente, e que, para serem
desempenhadas, implicam na competência concorrente imprópria da União,
Estados e Municípios. Sim, pois para efetivar uma política pública muitas vezes
é necessária a adoção de lei que a implemente.
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Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrado Nunes Júnior, Curso de Direito Constitucional, 12ª edição

revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 272.
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Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do Recurso
Extraordinário no. 179.285-RJ, relatado pelo Min. Marco Aurélio, considerou
que a existência de legislação federal sobre meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência (art. 23, V) não inibe a atuação do Estado ou do
Município na disciplina da matéria, possibilitando-lhes disciplinar critérios
próprios para a contratação de professores, desde que respeitado o piso
estabelecido na lei federal.
Como bem sintetizou Luís Renato Vedovato20:

envolverem
(...) as áreas livres de tabaco, por env
olverem questões de saúde e meio
ambiente, identificadas nas competências materiais comuns (artigos 23,
196 e 225, CF) e nas legislativas concorrentes (artigo 24, CF), fazem parte
da chamada competência legislativa concorrente imprópria (Araújo e
Júnior).
ior). Essa competência decorre do princípio da legalidade
Nunes Jún
administrativa: o Estado só pode fazer o que for definido em lei.
exercê--la, sob pena de
O Estado tem a competência, e não pode deixar de exercê
omissão. Assim agiu o Legislativo paulista.
No caso de ambientes livres de fumo, portanto, respeitado o mínimo previsto
no art. 2º, da Lei Federal 9294/06, podem os Estados, e os Municípios também,
ampliarem o espectro da restrição aos produtos fumígeros de forma a
preservar a saúde e o meio ambiente.
IV - Da suposta
suposta violação
violação às liberdades fundamentais e ao princípio da livre
iniciativa
De início deve-se esclarecer que a lei paulista impugnada nesta ação não
proíbe o fumo nem afronta qualquer direito individual dos fumantes.
20

Luís Renato Vedovato, A constitucionalidade da proteção à saúde, Folha de São Paulo, 11 de abril de

2009, p. A3.
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Menos ainda veda “o direito das entidades de comercializarem o produto”
(inicial, fls. 19), posto que sobre esse tema nada regulou.
O que faz a Lei 13.541 é disciplinar os locais em que se pode, e aqueles em
que não se pode fumar.
fumar E não sem razão, mas fundamentada nos malefícios
do tabagismo passivo e na ineficácia de sistemas de ventilação ou de
fumódromos.
Afirmar que por ser produto lícito “há de ser irrestritamente garantido ao

fumante o direito de fumar” (inicial, fls. 19) equivaleria a afirmar que se a
compra de uma arma é legal o direito de usá-la livremente para matar algumas
pessoas também o seria.
Invocar o direito à liberdade para justificar o direito de fumar em locais de uso
coletivo seria o mesmo que afirmar que se pode livremente beber e dirigir.
Ainda que se admitisse que a Constituição “garante o direito de fumar” (inicial,
fls. 20), tal direito não poderia se sobrepor ao direito à saúde daqueles
involuntariamente expostos à fumaça do cigarro.
Aliás, é a própria autora que assim o reconhece, ao afirmar (inicial, fls. 20): “ao

fumante deve ser franqueada a possibilidade de fumar livremente, na exata
medida em que se deve buscar a proteção dos demais presentes no mesmo
local.” Ora, não há como fazer isso senão suprimindo a fonte de poluição do
local.
ambiente interno e permitindo o fumo somente nos ambientes exteriores.
Com relação à alegada violação ao princípio da livre iniciativa,
iniciativa, é evidente que
esse também encontra restrições e limitações,
limitações principalmente quando se trata
da vida e da saúde das pessoas, da poluição do meio ambiente e da proteção
22

ao consumidor e ao trabalhador. Se não fosse assim, não haveria a
necessidade de o Estado regulamentar uma série de atividades que colocam
em risco as pessoas e o meio ambiente.
Importa ressaltar que os direitos e as liberdades não são absolutos e podem
sofrer restrições uma vez verificados os princípios da proporcionalidade, da
necessidade e da adequação.

Proporcionalidade
A restrição ao fumo em ambientes fechados preenche o requisito da
proporcionalidade na medida em que busca a proteção da saúde e da vida das
pessoas, fumantes ou não, expostas à fumaça do cigarro.
Ademais, não há proibição ao ato de fumar, apenas restrição aos locais em
que se pode fazê-lo. Da mesma forma em que não se pode dirigir automóveis
sobre calçadas ou praias, e isso não implica em violação à liberdade de ir e vir,
definir que se fume apenas em locais abertos, dados os comprovados males à
saúde provocados pela fumaça do tabaco, atende ao princípio da
proporcionalidade. Tanto o automóvel quanto o cigarro continuam sendo
produtos lícitos, e seu uso autorizado, mas com as devidas limitações em
razão dos malefícios que podem causar.
causar
Não se pode impor aos não fumantes, trabalhadores ou freqüentadores de
ambientes coletivos fechados, a exposição à fumaça do tabaco.

Necessidade
A fumaça do tabaco não é um simples incômodo. É agente carcinógeno em
humanos, não havendo nível seguro de exposição, sendo aproximadamente
23

quatro vezes mais tóxica que a fumaça aspirada pelo filtro pelo fumante. Sua
toxicidade aumenta com as transformações físicas e químicas que ela sofre
suspensa no ar21.
Dos cerca de 4.800 constituintes nela identificados, ao menos 250 são
comprovadamente tóxicos, como o cianeto de hidrogênio, o monóxido de
carbono, o butano, a amônia, o tolueno e o chumbo, e ao menos 50 são
comprovadamente cancerígenos, sendo onze comprovadamente em humanos:
2-naftilamina, 4-aminobifenil, benzeno, cloreto de vinila, óxido de etileno,
arsênico, berílio, compostos de níquel, cromo, cádmio e polônio-210
(radioativo)22.
Os malefícios do tabagismo passivo justificam a necessidade da medida.

Adequação
A Lei Paulista é adequada já que não existe tecnologia disponível capaz de
eliminar as substâncias particuladas da fumaça do tabaco e reduzir os riscos
de exposição à poluição tabagística ambiental. Como visto, nem fumódromos
nem ventilação são eficazes.
Sabe-se bem que os ambientes atualmente reservados aos fumantes não
isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das áreas de não fumantes.
E os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão colocando em
risco sua saúde em nome da manutenção de seus empregos.
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http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/abstract/14/6/396
http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/abstract/15/6/424
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http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/factsheets/factsheet9.html
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A restrição ao uso do cigarro em ambientes fechados é medida adequada e
eficaz. Não há outra forma de preservar fumantes e não fumantes da
exposição à fumaça do cigarro.
V – Da ausência de perdas patrimoniais para o setor do entretenimento e da
hospitalidade
“Se não pode fumar em local fechado, o rapaz vai lá fora, fuma lá e volta. Não é
bem assim, dizer que vai haver um prejuízo. O pessoal continua bebendo seu
chopinho e saindo normalmente, não houve nenhuma mudança, dizer que o
estabelecimento vai fechar porque não pode fumar é uma mentira e um exagero”.
Valtair Mendes Rodrigues, presidente do
SINDICATO DOS GARÇONS, BARMAN E MAITRES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
SIGABAN23

Diversas pesquisas independentes revelam que a implantação de ambientes
fechados livres de fumo não causa qualquer impacto econômico-financeiro aos
estabelecimentos comerciais, e em alguns casos, o impacto tem sido positivo.
Pesquisa realizada pelas canadenses Rita Luk e Roberta Ferrence24, da
Universidade de Toronto, sobre o impacto econômico do banimento do fumo
em bares, restaurantes e hotéis no Canadá, Estados Unidos e Austrália,
concluiu que a implantação de ambientes livres de fumo não tem impacto
impacto
negativo nas vendas, receitas, lucro e nível de emprego dos estabelecimentos
de bares, restaurantes e hotéis no longo prazo e que legislações de ambientes
livres de fumo não afetam adversamente a indústria da hospitalidade.
hospitalidade
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Em entrevista ao Boletim da ACT, no mês de agosto de 2008, sobre a lei anti-fumo do Rio de Janeiro:

http://www.actbr.org.br/comunicacao/boletins/boletim-act-41.htm#perfil
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Luk, R. & Ferrence, R. The Economic Impact of Smoke-Free Legislation on the Hospitality Industry.

Toronto, ON: Ontario Tobacco Research Unit, Special Report Series, February 2005.
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/2005-hospitalit/index-eng.php
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No Brasil pesquisa da ACT e do INCA realizada pelos economistas Roberto
Iglesias e Teresa Cristina M. Mendes em maio/2009 e que analisou os
impactos econômicos da experiência de ambientes livres de fumo em João
Pessoa, na Paraíba, a partir de junho de 2006, e revisou a experiência
internacional recente dos impactos econômicos dos ambientes livres de fumo
em alguns países ou cidades do exterior (doc. 10), chegou às seguintes
conclusões:
tabaco, em países com
A experiência internacional com ambientes livres de tabaco
forte tradição de implementação das leis, não indica que houve queda das
vendas nem do emprego de restaurantes e bares.
bares Os estudos científicos e
as avaliações oficiais indicam que a situação se manteve ou melhorou
ligeiramente.
(...)
No caso de João Pessoa especificamente, os
os dados indicam que nem o
número de estabelecimentos, nem o emprego em restaurantes e bares
foram afetados pelas medidas. Ainda mais, mesmo que tenha ocorrido,
numa visualização simples da série de dados, uma queda de arrecadação
do ICMS em 2006, a mesma foi mais do que compensada pelo
comportamento

dos

anos

posteriores,

crescendo,

inclusive,

proporcionalmente mais do que as outras atividades econômicas.
(grifos acrescidos)

Os resultados de João Pessoa se coadunam com pesquisas de opinião sobre
freqüência em bares:
Pesquisa do Instituto DataFolha de maio de 200825 revela que 88,5% dos
entrevistados não mudariam sua freqüência a bares, restaurantes, lanchonetes
e casas noturnas (63,5%) ou a aumentariam (25%) se leis de ambientes livres
25

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/105_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2008.pdf
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do fumo fossem aprovadas. Esse dado foi reiterado por nova pesquisa
DataFolha, agora em 2009, onde 95% dos fumantes afirmou que não deixará
de freqüentar casas noturnas e restaurantes com a adoção da medida.
Os trabalhadores do setor da hospitalidade, por seu turno, aprovam a medida.
Além de serem os mais prejudicados pelo tabagismo passivo, não
demonstraram temor em relação a suposta queda de faturamento.
O Sinthoresp26 (Sindicato de trabalhadores no setor de bares e restaurantes de
São Paulo) realizou pesquisa com trabalhadores de hotéis, bares e
restaurantes de São Paulo, que trabalham expostos à fumaça, e o resultado
mostrou que 81% deles aprovam a proibição do fumo em ambientes fechados.
A amostragem foi feita entre 9 e 11 de abril de 2009 pela Vértice Pesquisas de
Opinião Pública e envolveu 180 estabelecimentos e 550 trabalhadores do setor
de hotéis, bares, restaurantes e similares, fumantes e não-fumantes.
Perguntados se a medida iria provocar demissões, mais de 60% dos
trabalhadores entrevistados disseram não acreditar nessa hipótese e 55%
acham que a lei irá funcionar.
VI – Apoio Popular
A lei paulista impugnada nesta ADI é resultado de um amplo esforço da
sociedade civil organizada e dos movimentos sociais de saúde para sua
adoção e aprovação. Não se trata de uma iniciativa isolada do Governador do
Estado de São Paulo, mas de uma medida que conta com o apoio
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http://www.sinthoresp.org.br/index.asp
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generalizado das entidades ligadas à área de saúde e ao controle do
tabagismo.
Mais do que uma legislação, tratarata-se de uma política pública estadual de
saúde,
saúde, cujo objetivo é preventivo,
preventivo, e que atende ao dever do Estado de garantir
a saúde de todos (CF, art. 196).
O apoio maciço da população é reflexo dessa situação:
Pesquisa nacional realizada pelo Instituto Datafolha27 em Março de 2008
mostra que 88% da população
população brasileira e 80% dos fumantes reprovam o fumo
em ambientes fechados,
fechados sendo que 95% têm conhecimento de que o
tabagismo passivo traz malefícios à saúde.
Em pesquisa anterior do mesmo instituto (novembro/2007), realizada com a
população do município de São Paulo, o resultado foi ainda mais contundente:
88% da população e 85% dos fumantes apóiam a restrição ao fumo em locais
fechados28.
Tão logo apresentado à Assembléia Legislativa, a Agência Estado divulgou
pesquisa em que 90% da população paulista aprov
aprovava
ava o PL 577/2008,
577/2008
posteriormente transformado na lei ora impugnada29.
Em setembro de 2008 a Folha de São Paulo divulgou nova pesquisa de opinião
em apoio à medida contida no PL 577/2008: 81% dos brasileiros o aprovava
aprovava30.
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http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/104_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2007.pdf
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http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2008/09/10/pesquisa_indica_que_90_da_populacao_apoia_lei_antifu
mo_1738994.html
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http://www.actbr.org.br/comunicacao/noticias-conteudo.asp?cod=105
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Uma vez sancionada a lei 13.541, nova pesquisa Datafolha (maio/2009)
revelou que 86% dos fumantes declararam que a cumprirão.
cumprirão
Mas não só os movimentos sociais de saúde, a sociedade civil organizada e a
população em geral, incluídos fumantes, apóiam a lei discutida nessa ADI.
Associações de bares e restaurantes, como a Associação de Gastronomia,
Entretenimento, Arte e Cultura da Vila Madalena, e a dos restaurantes da Rua
Amauri, no Bairro do Itaim, ambas na Capital, já declararam publicamente que
cumprirão a lei, e empresários do setor já adotaram a medida voluntariamente,
caso da rede de pizzarias 1900 e de restaurantes como Ritz e Spot.

De acordo com notícia do Jornal o Estado de São Paulo de 10/7/2009 que
confirma a ampla adesão do setor à lei paulista: Em SP, 81% dos bares já se

adaptam
adap
tam à lei antifumo: Maioria dos 3.861 locais visitados pelas blitze retirou
cinzeiros, orientou garçons e sinalizou áreas.31
Como se vê, poucos são aqueles que se sentem representados pela ADI
proposta pela CNTUR. Fumantes, trabalhadores do setor de turismo,
entretenimento e hospitalidade, população em geral, movimentos sociais,
entidades em defesa da saúde, associações de bares e restaurantes,
empresários do setor, TODOS apóiam a lei estadual.
Qualquer decisão que a suspenda ou considere inconstitucional atenderá,
portanto, os interesses meramente econômicos, aliás sequer comprovados,
comprovados de
apenas um único setor.
31

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-81-dos-bares-ja-se-adaptam-a-lei-

antifumo,400704,0.htm
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VII – Adoção em Outros Países,
Países, Estados/Províncias e Cidades
Apenas a título de ilustração, informa-se que a adoção de ambientes fechados
livres da fumaça do tabaco é tendência mundial, estimulada pelo cumprimento
ao tratado internacional ao qual já se obrigaram mais de 165 países: a
Convenção Quadro para o Controle do Tabaco.
É vasta a lista de países, províncias e cidades que já a adotaram valendo citar:
No mundo:
Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, França, Califórnia
– EUA, Nova Iorque – EUA, Canadá, Itália, Noruega, Suécia, Finlândia, Nova
Zelândia, Bermuda, Uganda, Malta, Uruguai, Hong Kong, Butão, Colômbia,
várias cidades da Argentina.
No Brasil:
Recife (PE), João Pessoa (PB)32, Rio de Janeiro33 (RJ), Maringá34 (PR),
Cornélio Procópio35 (PR), Joinville36 (SC), Salvador37 (BA). Juiz de Fora (MG)
acaba de ter a lei aprovada pela câmara dos vereadores, aguardando sanção
do prefeito municipal.

32

Recife e João Pessoa não têm legislação específica mas fiscalizam a lei federal 9294/96 que permite a

existência de locais exclusivos para o fim de fumar, isolados e ventilados. Como não há ambientes
fechados em que se possa fumar de forma isolada e ventilada, todos estabelecimentos são livres de
fumo.
33

Decreto Municipal n°29284/2008.

34

Lei Municipal 8.097/2008.

35

Lei 456/2008

36

Lei 6226/2008

37

Lei nº 7.651/2009
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VIII
VIII – Benefícios Diretos e Indiretos da
da Adoção de Ambientes Coletivos
Fechados Livres De Fumo
Pesquisa publicada pelo The New England Journal of Medicine38 (edição de
31/7/2008), realizada na Escócia 10 meses antes e 10 meses após a edição de
lei de ambientes livres, em vigor a partir de março de 2006, revelou a redução
de 17% no número de admissões hospitalares por síndrome coronariana aguda
(infartos),
(infartos) sendo 14% entre fumantes, 19% entre ex-fumantes e 21% entre não
fumantes.
De acordo com a experiência internacional, benefícios adicionais podem advir
da adoção deste tipo de medida. Em relatório da OMS39 (2008), foi constatado
que ambientes livres de tabaco também contribuem para a diminuição de
consumo entre os fumantes e encorajam as famílias a evitarem o fumo em
seus lares.
De forma complementar, a adoção de ambientes livres de tabaco pode
contribuir para reduzir a iniciação pelos jovens.
jovens Os locais em que mais se fuma
atualmente são voltados a esse público. Aliás, os jovens são o público que a
indústria do tabaco quer atingir, conforme comprovam seus documentos
internos e decisões judiciais que analisaram suas estratégias de marketing40
(doc. 11).

38

”Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Acute Coronary Syndrome”, Jill P. Pell, M.D., Sally

Haw, B.Sc., Stuart Cobbe, M.D., David E. Newby, Ph.D., Alastair C.H. Pell, M.D., Colin Fischbacher, M.B.,
Ch.B., Alex McConnachie, Ph.D., Stuart Pringle, M.D., David Murdoch, M.B., Ch.B., Frank Dunn, M.D.,
Keith Oldroyd, M.D., Paul MacIntyre, M.D., Brian O’Rourke, M.D., and William Borland, B.Sc., in The New
England Jounal of Medicine, 31 de julho de 2008.
39

WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. World Health

Organization, http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf
40

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/98_1209-livro-veredicto-final.pdf
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Restringir o fumo em lugares fechados inibe a iniciação e reduz o consumo.
consumo
Além disso, retira o glamour do ato de fumar, tão caro ao marketing da
indústria tabagista.
Compreendemos que o objetivo da Lei 13.541/2009 é proteger as pessoas,
fumantes e não fumantes, da Poluição Tabagística Ambiental, causadora de
danos à saúde, e sua relevância é irrefutável.
irrefutável Como revela Dráuzio Varella41:

“Nos últimos 20 anos, entretanto, as evidências científicas se tornaram
tão contundentes que ficou impossível negar o óbvio: fumantes passivos
são pessoas que fumam. Logo, estão sujeitas às mesmas doenças que
encurtam a vida dos dependentes de nicotina.
(...)
Todos os estudos demonstram que legislações restritivas ao fumo em
espaços públicos não só reduzem o número de fumantes passivos como
fumantes.
fazem cair os níveis de cotinina no sangue dos próprios fumantes
Embora por ignorância, má-fé ou ganância exista quem se oponha a elas,
não há mais dúvida de que leis desse tipo beneficiam indistintamente
faz.” (grifos
crianças e adultos, jovens e velhos, quem fuma e quem não o faz
adicionados)
IX – Do Pedido
O resultado da presente ação direta de inconstitucionalidade já faz parte da
história do esforço mundial para combater a epidemia do tabagismo. Poderá
ser lembrada como mais uma decisão histórica em favor da vida e da saúde;
ou poderá ser lembrada como a vitória daqueles que colocam seus interesses

41

Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada, página E15:

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3008200824.htm
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econômicos acima da vida e da saúde das pessoas. Cabe a esse Egrégio
Supremo Tribunal Federal decidir.
Feitos esses últimos esclarecimentos, e tendo em conta o quanto disposto na
presente manifestação, requerrequer-se seja deferida a admissão da ASSOCIAÇÃO
DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E DOS
DIREITOS HUMANOS – ACT como amicus curiae na presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, bem como, aceitas as suas razões e as dos demais
entes que defendem a constitucionalidade da legislação atacada, seja a
presente ADIn julgada improcedente.
Requer-se, ainda, que as publicações oriundas do presente feito, para que
válidas e vinculativas, sejam realizadas em nome das patronas da requerente:
CLARISSA MENEZES HOMSI – OAB/SP 131.179
131.179 e ADRIANA PEREIRA DE
CARVALHO 148.379.
148.379.
Nestes Termos,
P. Deferimento,
De São Paulo para Brasília aos 13 de julho de 2009.

CLARISSA MENEZES HOMSI
OAB/SP 131.179
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EXCELENTÍSSIMO
LEWANDOWSKI,

SENHOR
RELATOR

DOUTOR
DA

MINISTRO
AÇÃO

RICARDO

DIREITA

DE

INCONSTITUCIONALIDADE No. 4306

Ação Direta de Inconstitucionalidade
Processo no. 4249
ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E
DOS DIREITOS HUMANOS
HUMANOS - ACT,
ACT associação sem fins lucrativos inscrita no
C.N.P.J/MF sob o n.º 08.658.766/0001-70, sediada na Capital do Estado de
São Paulo, na Rua Pamplona, 724, cj. 17 (doc. 1), neste ato representada por
sua advogada (doc. 2), nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade
movida pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO – CNC, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 7o,
§2o, da Lei 9.868/99, requerer sua
HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE
pelas razões a seguir expostas:
1

I - Da Legitimidade da ACT
A ACT é uma organização não-governamental voltada à promoção de ações
para a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico gerado
pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco. Trata-se de aliança
composta por mais de 300 organizações da sociedade civil comprometidas
com o controle da epidemia tabagística (www.actbr.org.br).
Surgida em 2003 como Rede Tabaco Zero, a ACT formalizou-se como
associação em fevereiro de 2007 e atuou, desde seu surgimento, para a
ratificação, pelo Brasil, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (doc.
3), primeiro tratado internacional de saúde pública, celebrado sob os auspícios
da Organização Mundial de Saúde, o que ocorreu em 3 de novembro de 2005.
Após essa vitória na proteção do direito à saúde e à vida dos brasileiros, a ACT
vem atuando de forma a contribuir para a implementação das determinações
do tratado no que tange ao controle do tabagismo.
Dentre suas atividades pode-se citar a participação nas negociações dos
protocolos de discussão e implementação das disposições do tratado através
da Convenção das Partes, onde tem assento como representante da
sociedade civil1, realização de campanhas para a implementação de ambientes
livres do fumo (doc 4 e 5), elaboração e divulgação de relatório sobre ações
judiciais indenizatórias contra a indústria do tabaco (doc 6), elaboração e
divulgação do atual estágio de implementação das medidas previstas na CQCT
(doc. 7), divulgação de informações sobre os males do tabagismo através de
sua página eletrônica (www.actbr.org.br) e de publicações (doc. 8), e criação
1

A ACT é membro da FCA – The Framework Alliance Convention For Tobacco Control

(http://www.fctc.org/index.php?item=members#AMRO) que consta da lista das organizações não
governamentais

participantes

da

Conferência

das

Partes

para

a

CQCT

(http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/FCTC_COP1_ID7-en.pdf).
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do blog “Vamos Parar” (http://blog.actbr.org.br/) como espaço para fumantes
que querem parar de fumar, ex-fumantes que querem reforçar sua decisão e
ajudar a quem ainda não parou, e não fumantes que possam contribuir com
dicas ou apoio.
Em razão de sua ampla rede de participantes e sua experiência nacional e
internacional no controle do tabagismo, a ACT pode contribuir com elementos
essenciais para a confirmação da constitucionalidade da legislação impugnada
através da presente ADI, bem como demonstrar com estudos e demais provas
os malefícios do fumo passivo, a inexistência de sistema de ventilação que
dissipe o material particulado oriundo da fumaça do tabaco, a ineficácia dos
“fumódromos”, bem como o acerto da legislação fluminense em proibir o fumo
em ambientes fechados.
A matéria objeto da presente ação é de extrema relevância já que a restrição
ao fumo em ambientes fechados beneficia a todos, fumantes e não fumantes,
atendendo ao dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde das
pessoas (Constituição Federal, art. 196).
Por outro lado, a confirmação da constitucionalidade da legislação estadual
que restringe o fumo em ambientes fechados possibilitará que outros estados a
adotem, já que é a única forma de proteger a todos, em especial os
trabalhadores, da exposição à fumaça do tabaco, sendo dever do Brasil,
através de seus entes federativos, cumprir tratado internacional nesse sentido,
conforme abaixo se verá.
Por outro lado, eventual procedência da ação significará retrocesso nas
políticas públicas de saúde adotadas pelo Brasil. Como se sabe, o Brasil é país
que se destaca nas políticas de combate à epidemia do tabaco ao lado dos
países ditos desenvolvidos. Desde 1989 o Ministério da Saúde, através do
Instituto Nacional de Câncer – INCA, e as Secretarias de Saúde estaduais e
3

municipais, promovem ações de controle do tabagismo que incluem
campanhas, ações em escolas e em ambientes de trabalho, tratamento para
cessação de fumar em unidade de saúde pelo SUS, promoção e defesa de
medidas legislativas e econômicas como a restrição da publicidade de produtos
de tabaco, a obrigatoriedade de advertências sanitárias e o controle de venda a
menores de idade, entre outras. O resultado desse empenho significou redução
no consumo per capita de cigarros de 32% entre 1989 e 2005. Já a prevalência
de fumantes na população acima de 18 anos caiu de 34% em 1989 para 22%
em 2003 e 16% em 20062.
De acordo com o art. 7º, par. 2º, da Lei 9868/99, a admissão de postulantes na
qualidade de amicus curiae será analisada considerando-se a relevância da
matéria e a representatividade do requerente. Ambos os requisitos estão
preenchidos no presente caso devendo, portanto, ser deferida a habilitação da
ACT na presente Ação Direita de Inconstitucionalidade.

II – Da ilegitimidade da CNC – ausência de pertinência temática
Com o intuito de demonstrar sua legitimidade para a causa, alega a autora, na
petição inicial, que o requisito da pertinência temática estaria preenchido pelos
seguintes fatos (fls. 6):
a. Ao proibir o consumo de produtos fumígenos em ambientes fechados, o ato
impugnado, “na verdade, restringe substancialmente, de forma reflexa
reflexa, a

comercialização

destas

mercadorias

pelas

empresas

comerciais

representadas por esta entidade sindical”, e
b. A norma estadual atingiria, agora “de forma direta (...) diversas empresas

do comércio ligadas ao lazer e entretenimento, tais como bares,
restaurantes, casas de música e outros, que tem (sic) como parte da
2

Tabagismo: Um grave problema de saúde pública. Instituto Nacional do Câncer – INCA. 2007.
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clientela pessoas fumantes que poderão inibir sua freqüência a tais locais,
justamente diante da privação do consumo de cigarros, cigarrilhas de
outros, com evidentes prejuízos a determinados ramos de negócios e até
mesmo, eventualmente, à manutenção de determinados empregos onde a
clientela se reduzir.”
(grifos nossos)
O esforço argumentativo da autora para preencher o requisito da pertinência
temática não resiste a um exame mais acurado.
(i)

Suposta redução da comercialização de cigarros; eventuais prejuízos

O principal argumento para vincular seus objetivos sociais à impugnação da lei
fluminense é uma suposta redução na comercialização de cigarros em razão
da regulamentação dos lugares onde se permite fumar.
O uso de tal argumento pela autora se justifica na medida em que a vasta
maioria dos sindicatos associados à CNC no Rio de Janeiro é de varejistas e
lojistas.
lojistas
Ora, não traz a autora um único elemento que possa demonstrar que haverá
efetivamente redução na comercialização de cigarros e que isso afetará seus
associados.
A propósito, não há um único local – cidade, estado, país – em que legislações
antifumo foram adotadas e em que se verificou prejuízos ao setor varejista ou
lojista.
Reitere-se que a lei disciplina os locais onde se permite fumar, nada tratando
sobre a comercialização do produto.
Há que se comprovar a efetividade dos alegados prejuízos. Qual a
representatividade da venda de cigarros para os associados da autora?
Quantos deles efetivamente vendem cigarros? Meras suposições não podem
5

ser aceitas por esse E. Supremo Tribunal como forma de atender à pertinência
temática.
É evidente, portanto, que a norma não atinge diretamente o setor representado
pela CNC, não estando preenchido o requisito objetivo da pertinência temática.
Já decidiu essa E. Suprema Corte que os interesses afetados devem estar
diretamente relacionados aos entes representados (ADI 1508-7 RJ), não se
admitindo interesses por via reflexa.
(ii) Os sindicatos associados à autora não são diretamente atingidos pela
norma
Diferentemente do que pretende fazer crer a autora quando trata da pertinência
temática, não há sindicatos de bares, restaurantes, hotéis ou similares entre
seus associados.
Como já se disse, os sindicatos representados são, em sua imensa maioria, de
lojistas e varejistas;
varejistas as exceções são sindicatos de cabeleireiros e barbeiros
(4), estabelecimentos de saúde (1), entidades religiosas, beneficentes e
filantrópicas (1), administração de imóveis (1), empresas de asseio (1) e casas
de diversões (1) (docs 9 e 10 – lista dos sindicatos associados à CNC impressa
de sua página eletrônica).
Ora, se não há sindicatos do ramo do entretenimento ou da hospitalidade entre
seus associados, é evidente que não há relação, quer direta, quer indireta, dos
interesses defendidos pela autora com a norma impugnada, revelando-se sua
ilegitimidade para a causa em razão da ausência de pertinência temática.
Requer-se portanto, preliminarmente, seja declarada a ilegitimidade ad causam
da CNC por não preencher o requisito da pertinência temática.

6

III - Da Convenção Quadro Para
Para o Controle do
do Tabaco – consenso sobre os
malefícios do fumo passivo e ausência de “soluções”
soluções” como ventilação e

fumódromo
Em 2003 foi celebrado o primeiro tratado internacional de saúde pública de que
se tem notícia na história da humanidade: a Convenção Quadro para o
Controle do Tabaco.
A comunidade internacional reuniu-se em torno de um tema a um só tempo
preocupante e evitável: a epidemia tabagística, primeira causa evitável de
mortes no mundo, responsável por mais de 5 milhões de óbitos anuais
(OMS/2008)3, 200 mil só no Brasil, segundo dados da OPAS – Organização
Pan-Americana de Saúde.
Trata-se de tratado internacional totalmente embasado na melhor evidência
científica atual existente e que tem por objetivo o direito de proteção à saúde

pública.
Liderando as negociações, o governo brasileiro ratificou a Convenção Quadro
em 3 de novembro de 2005, introduzida no ordenamento jurídico através do
Decreto nº 5.658, de 02 de Janeiro de 2006.
2006
O preâmbulo da Convenção Quadro deixa expresso o consenso internacional
sobre os danos que o consumo e a exposição à fumaça do tabaco têm
causado à humanidade. Confira-se os trechos a seguir transcritos, embasados
no direito fundamental à saúde e em outros tratados internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário:

3

WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. World Health

Organization, http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf.
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As Partes desta Convenção.
Determinadas a dar prioridade ao seu direito de proteção à saúde pública;
Reconhecendo que a propagação da epidemia do tabagismo é um problema
global com sérias conseqüências para a saúde pública, que demanda a mais ampla
cooperação internacional possível e a participação de todos os países em uma resposta
internacional eficaz, apropriada e integral;
Tendo em conta a preocupação da comunidade internacional com as
devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas
pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, em todo o mundo;
Seriamente preocupadas com o aumento do consumo e da produção mundial
de cigarros e outros produtos de tabaco, particularmente nos países em
desenvolvimento, assim como o ônus que se impõe às famílias, aos pobres e aos
sistemas nacionais de saúde;
Reconhecendo que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o
consumo e a exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbidade
e incapacidade e que as doenças relacionadas ao tabaco não se revelam
imediatamente após o início da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de
qualquer produto derivado do tabaco;
Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo tabaco
são elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter a dependência, que
muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são farmacologicamente
ativos, tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a dependência ao tabaco é
classificada separadamente como uma enfermidade pelas principais classificações
internacionais de doenças;
Admitindo também que há evidências científicas claras de que a exposição
pré-natal à fumaça do tabaco causa condições adversas à saúde e ao
desenvolvimento das crianças;
Profundamente preocupadas com o elevado aumento do número de fumantes e
outras formas de consumo de tabaco entre crianças e adolescentes em todo o
mundo, particularmente com o fato de que se começa a fumar em idades cada vez
menores;
(...)
Conscientes do valioso trabalho sobre controle do tabaco conduzido por
vários Estados, destacando a liderança da Organização Mundial de Saúde, bem
como os esforços de outros organismos e entidades do sistema das Nações Unidas e de
outras organizações intergovernamentais internacionais e regionais no estabelecimento
de medidas de controle do tabaco;
Enfatizando a contribuição especial de organizações não-governamentais e
de outros membros da sociedade civil não vinculados à indústria do tabaco –
incluindo as associações de profissionais da saúde, de mulheres, de jovens, de
ambientalistas e de grupo de consumidores e instituições docentes e de atenção à
8

saúde – às atividades de controle do tabaco no âmbito nacional e internacional,
bem como a importância decisiva de sua participação nas atividades nacionais e
internacionais de controle do tabaco;
Reconhecendo a necessidade de manter a vigilância ante qualquer tentativa
da indústria do tabaco de minar ou desvirtuar as atividades de controle do tabaco,
bem como a necessidade de manterem-se informadas sobre as atuações da indústria do
tabaco que afetem negativamente às atividades de controle do tabaco;
Recordando o Artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de
dezembro de 1966, pelo qual se declara que toda pessoa tem direito de gozar o
mais elevado nível de saúde física e mental;
Recordando ainda o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de
Saúde, que afirma que o gozo do mais elevado nível de saúde que se possa
alcançar é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de
raça, religião, ideologia política, condição econômica ou social;
Determinadas a promover medidas de controle do tabaco fundamentadas em
considerações científicas, técnicas e econômicas atuais e pertinentes;
Recordando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 18 de
dezembro de 1979, dispõe que os Estados Participantes daquela convenção devem
tomar as medidas cabíveis para eliminar a discriminação contra as mulheres na área da
atenção médica;
Recordando ademais que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada
pela Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, dispõe que os Estados
Participantes daquela convenção reconhecem o direito da criança de desfrutar o mais
elevado nível possível de saúde;
Acordaram o seguinte: (...)
(grifos e destaques adicionados)

Cento e sessenta e sete (167) Estados-parte já ratificaram a Convenção
Quadro, um recorde em se tratando de tratados internacionais.
Toda essa mobilização visa obrigar os Estados signatários a adotarem políticas
públicas para reduzir a pandemia tabagística, dentre elas, proteger as pessoas
da fumaça do tabaco
tabaco.
baco.
Nesse sentido o art. 8º da Convenção Quadro:
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Artigo 8
Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco
1. As Partes reconhecem que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a
exposição à fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade.
2. Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional existente, e
conforme determine a legislação nacional, medidas legislativas, executivas,
administrativas e/ou outras medidas eficazes de proteção contra a exposição à fumaça
do tabaco em locais fechados de trabalho, meios de transporte público, lugares públicos
fechados e, se for o caso, outros lugares públicos, e promoverá ativamente a adoção e
aplicação dessas medidas em outros níveis jurisdicionais.

As Diretrizes do artigo 8º, adotadas na Segunda Conferência das Partes, em
abril de 20074, estabeleceram como princípio que “Todas as pessoas devem

ser protegidas da exposição à fumaça do tabaco. Todos os ambientes
tabaco.”
fechados, de trabalho ou não, devem ser livres do tabaco
Reconheceram ainda que “Não
Não há níveis seguros para a exposição à fumaça

segunda--mão do tabaco
tabaco, e conforme já acordado na COP1 [Decisão
de segunda
FCTC/COP1(15)], as medidas como ventilação, troca do ar e o uso de áreas
exposição
posição.”
exclusivamente destinadas, não protegem contra a ex
posição
Finalmente, determinaram que “Cada Parte deve caminhar para prover

proteção total em período de 05 anos desde a assinatura ou ratificação da
Convenção--Quadro
Quadro.”
referida Parte na Convenção
Como se vê, o Brasil é signatário de tratado internacional que prevê a adoção,
no prazo de cinco anos de sua ratificação, de ambientes fechados 100% livres
de tabaco.

4

Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das Partes:

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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A adoção dessa medida busca resguardar o direito à saúde de todos, fumantes
e não fumantes, tendo em vista ser a única medida eficaz para evitar os danos
à saúde causados pela exposição à fumaça do tabaco.
tabaco
Ao adotar essa medida o Estado do Rio de Janeiro nada mais faz do que se
antecipar à União e cumprir obrigação assumida pelo Brasil.
III.1 Dos Malefícios Do Fumo Passivo
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo passivo é a
terceira causa evitável de mortes no mundo, atrás apenas do tabagismo ativo e
do uso excessivo de álcool.
As evidências científicas de que o fumo passivo é prejudicial à saúde vêm se
acumulando há mais de 20 anos, fato plenamente reconhecido na Convenção
Quadro.
Existem efeitos agudos e crônicos advindos da exposição à poluição
tabagística ambiental (PTA). 5
Há 23 anos, o relatório de 1986 Surgeon General’s Report on The Health

Consequences of Involuntary Smoking6, do Ministério da Saúde dos Estados
Unidos, concluiu que a exposição
exposição ao tabagismo passivo causa doenças nos
nãonão-fumantes.
fumantes Esse relatório, que foi um dos primeiros a investigar o assunto,

5

Os bebês têm risco aumentado para a síndrome da morte súbita infantil. As crianças cronicamente

expostas apresentam redução do crescimento e da função pulmonar, aumento da freqüência de tosse e
chiado, aumento da ocorrência de doenças respiratórias, como pneumonia e bronquite, além do
desenvolvimento e agravamento de asma. Em adultos, constata-se um risco 30% maior de câncer de
pulmão e 24% maior de infarto do coração em não fumantes expostos ao tabagismo passivo. Também
causa câncer de seios da face, desenvolvimento e agravamento de bronquite crônica e enfisema.
6

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf
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mostrou que a PTA causa câncer de pulmão em adultos não-fumantes e vários
problemas respiratórios entre as crianças.
Desde sua publicação, centenas de estudos e vários relatórios adicionais foram
publicados, e as provas dos danos à saúde tornaram-se ainda mais fortes. Em
27 de junho de 20067, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos divulgou um
novo relatório que não deixa qualquer dúvida de que o fumo passivo faz mal à
saúde humana. As cinco conclusões desse relatório foram:
1) Não há um nível de exposição sem risco ao tabagismo passivo. A
separação entre fumantes e não-fumantes e os sistemas de ar
condicionado e de ventilação não eliminam a exposição dos não-fumantes
à PTA. Assim, as únicas maneiras de efetivamente proteger os nãonãofumantes são os ambientes de trabalho e ambientes públicos 100% livres
de fumo.
fumo
2) Nos Estados Unidos, onde ambientes livres de fumo são mais comuns,
milhões de pessoas ainda são expostas ao tabagismo passivo tanto em
seus ambientes de trabalho quanto em seus lares, onde ainda não se
adotou a proibição de fumar.
3) A exposição ao fumo passivo causa
causa doenças e mortes prematuras em
crianças e adultos nãonão-fumantes.
4) Crianças expostas ao tabagismo passivo têm risco aumentado da
síndrome da morte súbita infantil, infecções respiratórias agudas,
problemas de ouvido, desenvolvimento de asma e aumento da gravidade
da asma. Os pais fumantes expõem os filhos à PTA e aumentam não só o
risco dessas doenças, mas também prejudicam o desenvolvimento
pulmonar de seus filhos.

7

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf
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5) A exposição dos adultos ao tabagismo passivo provoca efeitos adversos
imediato no sistema
sistema cardiovascular e causa doença cardíaca coronária e
câncer de pulmão, entre outras doenças.
Em sua página eletrônica8, além de expor as conseqüências ao tabagismo
passivo, o INCA assim o define:

Tabagismo passivo
Define-se tabagismo passivo como a inalação da fumaça de derivados do tabaco
(cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça) por
indivíduos não-fumantes9, que convivem com fumantes em ambientes fechados. A
fumaça dos derivados do tabaco em ambientes fechados é denominada poluição
tabagística ambiental (PTA) e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
torna-se ainda mais grave em ambientes fechados. O tabagismo passivo é a 3ª
maior causa de morte evitável no mundo, subseqüente ao tabagismo ativo e ao
consumo excessivo de álcool (IARC, 1987; Surgeon General, 1986; Glantz, 1995).
O ar poluído contém, em média, três vezes mais nicotina, três vezes mais
monóxido de carbono, e até cinqüenta vezes mais substâncias cancerígenas do que
a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro.

O INCA lançou, em 22/8/2008, o estudo “Mortalidade atribuível ao tabagismo

passivo na população brasileira”10, pesquisa inédita no país e uma das
primeiras no mundo.
Realizado por pesquisadores do INCA e do Instituto de Estudos de Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, o estudo, que teve
como alvo a população urbana, revelou pela primeira vez números
impressionantes: pelo menos 2.655 indivíduos nãonão-fumantes expostos
involuntariamente à fumaça
fumaça do tabaco morrem a cada ano no Brasil, ou seja,

8

http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=passivo&link=tabagismo.htm

9

Os indivíduos fumantes também são tabagistas passivos ao inalarem a fumaça do cigarro de

outros fumantes.
10

http://www.inca.gov.br/releases/press_release_view.asp?ID=1875
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sete pessoas por dia.
dia A maioria das mortes ocorre entre mulheres (60,3%), já
que há mais fumantes do sexo masculino.
A quantidade de vítimas, porém, pode ser ainda maior, já que a pesquisa foi
feita somente em ambientes domésticos de aglomerados urbanos, sem incluir
os ambientes de trabalho.
Especificamente com relação aos trabalhadores do setor da hospitalidade,
hospitalidade, a
Organização Internacional do Trabalho – OIT estima que pelo menos 200 mil
trabalhadores morrem, por ano, em todo o mundo, devido à exposição ao
tabagismo passivo (doc. 11).
Estudos científicos comprovam que garçons não fumantes que trabalham em
bares e restaurantes em que é permitido fumar apresentam em média, chance
duas vezes maior de desenvolver câncer no pulmão. Ao final da jornada de
trabalho, estes profissionais poderão ter níveis de exposição como se tivessem
fumado até 10 cigarros11.
Segudo o INCA, os níveis de fumaça ambiental de tabaco em restaurantes
chegam a ser duas vezes maiores do
do que em outros ambientes de trabalho
como escritórios, enquanto em bares, os índices são quase seis vezes
superiores12.
Vale lembrar que o empregador tem o dever de proteger a saúde dos seus
empregados e que todo trabalhador tem direito a um meio ambiente
ambiente do
trabalho saudável,
saudável e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.

11

Em resposta à consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

http://www.sbpt.org.br/downloads/temp/COM_TABAGISMO_SBPT_PRONUCIAMENTO_CT_CONS_PUB_
29_ANVISA.pdf
12

American Cancer Society / UICC Building Public Awareness About Passive

Smoking Hazards http://www.paho.org/English/AD/SDE/RA/Guide1a_SecondhandSmoke.pdf
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Os donos de bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas e similares, como
empregadores, são legalmente responsáveis pela saúde dos seus empregados
(CLT, art. 157), têm obrigação de preservar a saúde e integridade dos seus
trabalhadores, e devem tomar precauções para evitar acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.
Ao expor empregados à PTA durante a jornada de trabalho, o empregador
expõe estes trabalhadores a um risco 50% maior de câncer de pulmão13, além
de outras doenças cancerígenas e respiratórias decorrentes do fumo passivo.
O trabalhador adoecido é considerado portador de doença do trabalho, e tem
direito de obter do empregador o pagamento de indenização por danos morais
e materiais.
Assim, é dever dos proprietários de estabelecimentos oferecer ambientes de
trabalho livres da poluição tabagística ambiental.
Os demonstrados e reconhecidos malefícios à saúde dos fumantes passivos,
inclusive por tratado internacional ratificado pelo Brasil, são justificativa justa e
adequada, portanto, para a adoção de ambientes fechados 100% livres da
fumaça do tabaco.
III.2 Da Inexistência de “Soluções” como Ventilação e Fumódromo
Não existe ventilação ou isolamento que proteja as pessoas da fumaça do
tabaco.
13

Involuntary smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health effects,

Siegel M., Universidade da California, Berkeley.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8320789?dopt=Abstract
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O fumo é a fonte de poluição mais comum em ambientes interiores no mundo
moderno14.
Abrir janelas ou arejar o ambiente de qualquer outra maneira não resolve esse
problema, pois NENHUMA tecnologia de engenharia de ventilação atual é
capaz de eliminar os riscos impostos pela exposição a esse tipo de poluição.
A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e
Condicionamento de Ar (ASHRAE, na sigla em inglês), órgão de referência em
engenharia de ventilação, é clara: o isolamento
isolamento de áreas para fumantes por
ventilação não é eficaz e não há arejamento conveniente para a PTA15.
Com relação aos fumódromos, espaços isolados para o ato de fumar, sabe-se
bem que tais ambientes não isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das
áreas
áreas de não fumantes,
fumantes, já que a fumaça não respeita as divisórias e se
espalha por furos, divisórias, tubos de ventilação e conduítes.
conduítes
Além disso, os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão
colocando em risco sua saúde.
De acordo com o princípio no. 01 das Diretrizes do artigo 8º da Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco16:

14

Indoor air pollution: a global health concern. Zhang, J.; Smith, K. British Medical Bulletin, v. 68, p. 209–

225, 2003.
15

A ventilação e a fumaça ambiental de cigarros. SEELIG, Marina Fonseca; CAMPOS, Cláudia Rejane

Jacondino de; CARVALHO, Jonas da Costa. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, supl., p. 86,
2005.
16

Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das

Partes: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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(...) Iniciativas diferentes da eliminação total da fumaça do tabaco, como
ventilação, filtragem do ar e o uso de áreas exclusivas para fumar (com ou sem
separação por
por sistemas de ventilação), têm repetidamente mostrado sua
ineficiência e há evidências conclusivas, científicas ou não, que nenhum
instrumento de engenharia consegue proteger contra a exposição à fumaça do
tabaco.

Não é por outra razão que a adoção de ambientes fechados livres da fumaça
do tabaco, sem exceções, é determinada pela Convenção Quadro e pela
Organização Mundial de Saúde.

IV – Da competência do Estado para legislar sobre a matéria

A lei 5.517/2009 do Estado de Rio de Janeiro é perfeitamente constitucional
pois atende ao direito à vida, à saúde e a um ambiente saudável. Está
respaldada pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e pelas
evidências científicas sobre malefícios do tabagismo passivo e sobre a
ausência de soluções como ventilação e isolamento (vide capítulo anterior).
Antes, contudo, de tratar da constitucionalidade da lei estadual, é preciso traçar
algumas considerações sobre a lei federal 9294/1996.
IV.1. A lei federal 9.294/1996 não mais atende ao direito à saúde
De início, é bom que se esclareça o escopo da lei 9.294:
Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 22 0 da
Constituição Federal.

17

Pois bem, a pretexto de regulamentar o art. 220, §4º da Constituição Federal,
que trata da Comunicação Social, o legislador federal aproveitou o ensejo para
proibir o fumo em ambientes coletivos, públicos ou privados, abrindo ressalva a
áreas exclusivamente destinadas ao fim de fumar, devidamente arejadas e
isoladas (art. 2º).
Note-se que a regra geral instituída pela lei federal é a proibição do fumo em
ambientes coletivos, públicos ou privados.
privados Assim, a lei federal já adota, de
forma geral, a norma reiterada pela lei estadual.
Frise-se, contudo, que a lei federal 9.294 é de 1996.
1996 As evidências científicas
produzidas durante os 13 anos posteriores à sua edição demonstram que a
ressalva por ela estabelecida é obsoleta em relação ao que hoje se sabe sobre
os malefícios do fumo passivo e sobre a impossibilidade de se isolar a fumaça
em ambientes internos.
É a lei federal,
federal e não a estadual, que não mais atende à Constituição,
Constituição pois
encontra-se em desacordo com o dever do Estado de proteção à saúde (CF,
art. 196), já que a previsão de fumódromos é contrária a referida garantia
constitucional.
A competência concorrente da União para normas gerais implica em que tais
normas não sejam exaustivas, sem possibilidade de suplementação pela
legislação estadual. É o que entendeu o defensor público do estado do Espírito
Santo, Carlos Eduardo Rios do Amaral17, ao analisar a lei 9.294/1996 para
criticar o governador daquele estado que vetou lei idêntica à fluminense
aprovada por unanimidade pela Assembléia Legislativa do ES:

17

Carlos Eduardo Rios do Amaral, Veto à lei antifumo no ES tem motivos errados

http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
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“Quando o texto constitucional refere-se à competência da União para
estabelecimento de normas gerais a respeito de proteção e defesa da
saúde, por certo, está se referindo a normas não exaustivas, mas sim a
limitando--se à positi
positivação
regras que não tracem pormenores, limitando
vação de
princípios abertos, sempre sob o interesse da proteção e defesa da
saúde.”
saúde. (grifos acrescidos).
No caso de ambientes livres de fumo, respeitado o mínimo previsto no art. 2º,
da lei federal 9.294/06 (proibição do fumo em ambientes coletivos públicos ou

privados), é certo que os Estados e Municípios estão constitucionalmente
autorizados a ampliar a proteção à saúde e ao meio ambiente.
ambiente
Mencionado autor18 criticou também o legislador federal por ter extrapolado o
escopo da lei, de regulamentar o dispositivo constitucional que trata da
comunicação social, para incluir assunto que lhe era totalmente estranho.

“A
A Lei 9.294/96, na tentativa de regulamentar o parágrafo 4º, do artigo 220,
da Constituição Federal, que cuida da comunicação social e da
propaganda
anda comercial do tabaco, no ponto atacado, nada tem que haver
propag
constitucional,, indo além da regulamentação
com esse mandamento constitucional
publicitária do produto para estabelecer regra físicofísico-espacial de tolerância
fazer). Diz esse dispositivo
de comportamentos (obrigação de não fazer)
constitucional, tão-somente, que a propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os
malefícios decorrentes de seu uso.
A tolerância de fumódromos em nada se relaciona com propaganda
comercial de tabacos, não pertinência temática com o mandamento
18

Carlos Eduardo Rios do Amaral, Veto à lei antifumo no ES tem motivos errados

http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
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constitucional delimitador. Na tentativa de regulamentar essa dicção
constitucional relativa à comunicação social do artigo 220 da CF, a lei
ordinária foi além da matéria publicitária. Fumódromos e sua tolerância não
se confundem com propaganda comercial, a não ser que todos os
cidadãos fumantes e consumidores comuns se transformem em
inconscientes modelos ou manequins. A legenda
legenda expressa da Lei 9.294
dispondo sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição
poderia.”
Federal é clara, não “dá outras providências”, e nem poderia.
Nesse sentido temos que a lei federal 9.
9.294/96 não é norma geral
regulamentadora do art. 24,
24, XII da CF,
CF mas de outro dispositivo, disciplinando
incidentemente a matéria e abrindo lacuna para a legislação estadual.
Finalmente,
Finalmente, mas não menos importante, registreregistre-se que a Convenção Quadro,
não obstante de mesmo nível hierárquico à lei federal, éé-lhe posterior, razão
pela qual derrogaderroga-lhe a exceção prevista.
IV.2. Da competência concorrente dos entes federativos
O Estado pode, e deve, ir além das restrições impostas pela lei federal
9.294/96, cuja previsão de fumódromo encontra-se defasada frente ao que se
sabe sobre os malefícios da poluição tabagística ambiental e o que determina a
OMS, a Convenção Quadro e a própria Constituição.
De acordo com o art. 24, XII, da CF, pode o Estado, com vista a suplementar a
legislação federal, ampliar a proteção aos bens jurídicos por ela visados.
Principalmente quando há tratado internacional ratificado pelo Brasil que prevê
a medida agora adotada em nível estadual.
20

É nesse sentido a decisão que denegou pedido de liminar formulado na ação
direta de inconstitucionalidade no. 3937, relativa à Lei Estadual de São Paulo
no. 12.684/2007, que “proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto
ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composição”.
Vale destacar o entendimento do Ministro Cezar Peluso relativamente à
argüição de inconstitucionalidade formal em tema que envolve questão de
saúde pública e ambiente, como é também o caso do tabagismo passivo:
“Na mesma linha, Celso de Mello afirmou que a lei paulista reforça o dever
estatal de proteção à saúde, e Cezar Peluso disse que a questão não
não
deveria ser posta no âmbito de eventual conflito de competência entre
União e estado, mas no reconhecido perigo à saúde quanto ao uso do
amianto, fato atestado pelo Brasil no âmbito de uma convenção
internacional.”
internacional 19 (realçamos)
Referida decisão confirma a possibilidade de ente federativo – no caso o
Estado – de legislar sobre tema de impacto evidente à saúde das pessoas, já
que é dever concorrente zelar pela proteção e defesa à saúde (CF, art. 24, XII).
IV.3 Da competência comum dos entes federativos
Sob outro prisma, o cuidado com a saúde é competência comum da União,
Estados e Municípios (art. 23, II, art. 196). Trata-se de competência material, o

19

Notícias STF, Quarta-feira, 04 de Junho de 2008: STF mantém lei paulista que proíbe uso do amianto

no estado
21

que implica em que os entes federativos agirão, através de políticas públicas,
no sentido de atender ao preceito constitucional.
É comum também a competência para a proteção ao meio ambiente e o
combate à poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, art. 225).
Como se vê, o Estado tem competência comum, de índole material, para cuidar
da saúde, defender o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas

formas.

Para

tanto,

a

Constituição,

implicitamente,

garante-lhe

competência concorrente imprópria20, de índole legislativa, de forma a garantir
que tais preceitos sejam cumpridos por meio de políticas públicas.
A saúde, direito social elevado a garantia fundamental (art. 6º), recebeu seção
própria na Constituição.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Da mesma forma o meio ambiente, direito de todos garantido pelo art. 225,
deve ser defendido pelo Poder Público e pela coletividade.
No que tange à questão de ambientes livres de fumo, devem ser preservados o
direito à saúde de todos, fumantes e não fumantes, sejam eles os
freqüentadores de ambientes coletivos, sejam eles os trabalhadores que ali
exercem sua atividade, bem como o direito ao meio ambiente saudável, livre da

20

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrado Nunes Júnior, Curso de Direito Constitucional, 12ª edição

revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 272.
22

Poluição Tabagística Ambiental, que contém cerca de 60 substâncias
cancerígenas causando danos à saúde.
Tais objetivos encontram-se dentro da competência comum dos entes
federativos, exercida ilimitada e simultaneamente, e que, para serem
desempenhadas, implicam na competência concorrente imprópria da União,
Estados e Municípios. Sim, pois para efetivar uma política pública muitas vezes
é necessária a adoção de lei que a implemente.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do Recurso
Extraordinário no. 179.285-RJ, relatado pelo Min. Marco Aurélio, considerou
que a existência de legislação federal sobre meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência (art. 23, V) não inibe a atuação do Estado ou do
Município na disciplina da matéria, possibilitando-lhes disciplinar critérios
próprios para a contratação de professores, desde que respeitado o piso
estabelecido na lei federal.
Como bem sintetizou Luís Renato Vedovato ao tratar da pioneira lei paulista
antifumo, mas que se aplica à lei fluminense21:

(...) as áreas livres de tabaco, por envolverem questões de saúde e meio
ambiente, identificadas nas competências materiais comuns (artigos 23,
196 e 225, CF) e nas legislativas concorrentes (artigo
(artigo 24, CF), fazem parte
da chamada competência legislativa concorrente imprópria (Araújo e
Nunes Júnior). Essa competência decorre do princípio da legalidade
administrativa: o Estado só pode fazer o que for definido em lei.
não
exercê--la, sob pena de
O Estado tem a competência, e nã
o pode deixar de exercê
omissão. Assim agiu o Legislativo paulista.
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Luís Renato Vedovato, A constitucionalidade da proteção à saúde, Folha de São Paulo, 11 de abril de

2009, p. A3.
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No caso de ambientes livres de fumo, portanto, respeitado o mínimo previsto
no art. 2º, da Lei Federal 9294/06, podem os Estados, e os Municípios também,
ampliarem o espectro da restrição aos produtos fumígeros de forma a
preservar a saúde e o meio ambiente.
V - Da suposta violação
violação às liberdades fundamentais e ao princípio da livre
iniciativa
De início deve-se esclarecer que a lei fluminense impugnada nesta ação não
proíbe
proíbe o fumo nem afronta qualquer direito individual dos fumantes.
Menos ainda restringe “o direito coletivo dos comerciantes, consubstanciado no

exercício da atividade econômica de venderem, repita-se, produtos que são
livremente comercializados no país” (fls. 7). A lei nada regula sobre
comercialização de cigarros e os supostos prejuízos ficam no imaginário da
entidade autora, já que nenhuma prova trouxe sobre a relevância do produto
nas vendas de seus associados.
O que faz a Lei 5.517/2009 é disciplinar os
os locais em que se permite,
permite, e aqueles
em que não se permite
permite fumar.
fumar E não sem razão, mas fundamentada nos
malefícios do tabagismo passivo e na ineficácia de sistemas de ventilação ou
de fumódromos.
Parte de premissa equivocada, a autora, quando tenta impugnar a restrição ao
fumo em ambiente fechado em razão da licitude do produto cigarro (inicial, fls.
7 e 13). Tal raciocínio equivaleria a afirmar que se a compra de uma arma é
legal o direito de usá-la livremente para matar algumas pessoas também o
seria.
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Por outro lado, invocar o direito à liberdade para justificar o direito de fumar em
locais de uso coletivo seria o mesmo que afirmar que se pode livremente beber
e

dirigir,

independentemente

dos

riscos

e

danos

que essa

prática

comprovadamente tem trazido à sociedade.
Ainda que se admitisse que a Constituição garantisse o direito de fumar (inicial,
fls. 7), tal direito não poderia se sobrepor ao direito à saúde daqueles
involuntariamente expostos à fumaça do cigarro.
Aliás, é a própria autora que assim o reconhece, ao afirmar (inicial, fls. 14): “Se

o indivíduo quiser fumar, deve-se respeitar a sua escolha, que apenas sofrerá
as mitigações que forem necessárias para não prejudicar a saúde pública.”
pública
Ora, é exatamente o que faz a lei: não proíbe o fumo, mas disciplina onde se
permite fumar de forma a preservar a saúde pública.
Com relação à alegada violação ao princípio da livre iniciativa,
iniciativa, é evidente que
esse também encontra restrições e limitações,
limitações principalmente quando se trata
da vida e da saúde das pessoas, da poluição do meio ambiente e da proteção
ao consumidor e ao trabalhador. Se não fosse assim, não haveria a
necessidade de o Estado regulamentar uma série de atividades que colocam
em risco as pessoas e o meio ambiente.
A autora quer fazer crer que a lei estadual induziria “a inevitáveis impactos

sócio-econômicos, tais como o (sic) redução de certas atividades nos ramos de
comercialização destes produtos e outros efeitos adversos na economia e na
própria arrecadação tributária” (fls. 15).
Os riscos apontados pela autora são sempre potenciais ou reflexos (fls. 6, 18)
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Importa ressaltar que meras divagações sobre supostos impactos econômicos,
sem uma prova sequer de que isso possa efetivamente ocorrer, não podem
servir como argumento para uma demanda da relevância de uma ADI.
Qual a representatividade das vendas de cigarros para os associados da
autora? Não há uma linha sequer sobre isso, que se dirá prova robusta de que
serão impactados.
Ademais, é evidente que as políticas públicas de controle do tabaco, adotadas
pelo Governo já há anos, seja em nível federal, estadual ou municipal, visam a
redução do tabagismo e do tabagismo passivo, com conseqüente, e evidente,
redução no consumo de cigarros. E isso é bom para a saúde pública, para as
contas públicas e para a sociedade como um todo.
Note-se, ademais, a defesa apaixonada que faz a autora, das empresas
produtoras de cigarro,
cigarro quando diz que com a medida o Estado “obriga o

empresário, dentro de uma relação de causa e efeito, a reduzir parte da
produção
consumo, interferindo, de forma
prod
ução em razão da redução parcial do consumo
desautorizada, nas regras de uma economia de mercado” (f.s 16).
Ou ainda, quando afirma que os produtos derivados do tabaco “são produzidos

de forma lícita e cuja fabricação gera emprego, renda e tributos para a
sociedade e para o Estado” (fls. 20)
Nesse aspecto tem razão a autora: com a medida só
só perdem as empresas
fabricantes de cigarros. Mas essas não são representadas pela autora,
revelando-se, novamente, a ausência de legitimidade para defender a indústria
do tabaco e atacar a lei antifumo estadual.
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Importa ressaltar que os direitos e as liberdades não são absolutos e podem
sofrer restrições uma vez verificados os requisitos da proporcionalidade, da
necessidade e da adequação.

Proporcionalidade
A restrição ao fumo em ambientes fechados preenche o requisito da
proporcionalidade na medida em que busca a proteção da saúde e da vida das
pessoas, fumantes ou não, expostas à fumaça do cigarro.
Ademais, não há proibição ao ato de fumar, apenas restrição aos locais em
que se pode fazê-lo. Da mesma forma em que não se permite dirigir
automóveis sobre calçadas ou praias, e isso não implica em violação à
liberdade de ir e vir, definir que se fume apenas em locais abertos, dados os
comprovados males à saúde provocados pela fumaça do tabaco, atende ao
princípio da proporcionalidade. Tanto o automóvel quanto o cigarro continuam
sendo produtos lícitos, e seu uso autorizado, mas com as devidas limitações
em razão dos malefícios que podem causar.
causar
Não se pode impor aos não fumantes, trabalhadores ou freqüentadores de
ambientes coletivos fechados, a exposição à fumaça do tabaco.

Necessidade
A fumaça do tabaco não é um simples incômodo. É agente carcinógeno em
humanos, não havendo nível seguro de exposição, sendo aproximadamente
quatro vezes mais tóxica que a fumaça aspirada pelo filtro pelo fumante. Sua
toxicidade aumenta com as transformações físicas e químicas que ela sofre
suspensa no ar22.
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http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/abstract/14/6/396
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Dos cerca de 4.800 constituintes nela identificados, ao menos 250 são
comprovadamente tóxicos, como o cianeto de hidrogênio, o monóxido de
carbono, o butano, a amônia, o tolueno e o chumbo, e ao menos 50 são
comprovadamente cancerígenos, sendo onze comprovadamente em humanos:
2-naftilamina, 4-aminobifenil, benzeno, cloreto de vinila, óxido de etileno,
arsênico, berílio, compostos de níquel, cromo, cádmio e polônio-210
(radioativo)23.
Os malefícios do tabagismo passivo justificam a necessidade da medida.

Adequação
A lei fluminense é adequada já que não existe tecnologia disponível capaz de
eliminar as substâncias particuladas da fumaça do tabaco e reduzir os riscos
de exposição à poluição tabagística ambiental. Como visto, nem fumódromos
nem ventilação são eficazes.
Sabe-se bem que os ambientes atualmente reservados aos fumantes não
isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das áreas de não fumantes.
E os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão colocando em
risco sua saúde em nome da manutenção de seus empregos.
A restrição ao uso do cigarro em ambientes fechados é medida adequada e
eficaz. Não há outra forma de preservar fumantes e não fumantes da
exposição à fumaça do cigarro.

http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/abstract/15/6/424
23

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/factsheets/factsheet9.html
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VI – Da ausência de perdas patrimoniais para o setor do entretenimento e da
hospitalidade
“Se não pode fumar em local fechado, o rapaz vai lá fora, fuma lá e volta. Não é
bem assim, dizer que vai haver um prejuízo. O pessoal continua bebendo seu
chopinho e saindo normalmente, não houve nenhuma mudança, dizer que o
estabelecimento vai fechar porque não pode fumar é uma mentira e um exagero”.
Valtair Mendes Rodrigues, presidente do
SINDICATO DOS GARÇONS, BARMAN E MAITRES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
SIGABAN24

Diversas pesquisas independentes revelam que a implantação de ambientes
fechados livres de fumo não causa qualquer impacto econômico-financeiro aos
estabelecimentos comerciais, e em alguns casos, o impacto tem sido positivo.
Pesquisa realizada pelas canadenses Rita Luk e Roberta Ferrence25, da
Universidade de Toronto, sobre o impacto econômico do banimento do fumo
fumo
em bares, restaurantes e hotéis no Canadá, Estados Unidos e Austrália,
concluiu que a implantação de ambientes livres de fumo não tem impacto
negativo nas vendas, receitas, lucro e nível de emprego dos estabelecimentos
de bares, restaurantes e hotéis no longo prazo e que legislações de ambientes
livres de fumo não afetam adversamente a indústria da hospitalidade.
hospitalidade
No Brasil pesquisa da ACT e do INCA realizada pelos economistas Roberto
Iglesias e Teresa Cristina M. Mendes em maio/2009 e que analisou os

24

Em entrevista ao Boletim da ACT, no mês de agosto de 2008, sobre o decreto anti-fumo da cidade do

Rio de Janeiro promulgado em maio/2008: http://www.actbr.org.br/comunicacao/boletins/boletim-act41.htm#perfil
25

Luk, R. & Ferrence, R. The Economic Impact of Smoke-Free Legislation on the Hospitality Industry.

Toronto, ON: Ontario Tobacco Research Unit, Special Report Series, February 2005.
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/2005-hospitalit/index-eng.php
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impactos econômicos da experiência de ambientes livres de fumo em João
Pessoa, na Paraíba, a partir de junho de 2006, e revisou a experiência
internacional recente dos impactos econômicos dos ambientes livres de fumo
em alguns países ou cidades do exterior (doc. 12), chegou às seguintes
conclusões:
A experiência internacional com ambientes livres de tabaco,
tabaco em países com
forte tradição de implementação das leis, não indica que houve queda das
vendas nem do emprego de restaurantes e bares.
bares Os estudos científicos e
as avaliações oficiais indicam que a situação se manteve ou melhorou
ligeiramente.
(...)
No caso de João Pessoa especificamente, os dados indicam que nem o
número de estabelecimentos, nem o emprego em restaurantes e bares
foram afetados pelas medidas.
medidas. Ainda mais, mesmo que tenha ocorrido,
numa visualização simples da série de dados, uma queda de arrecadação
do ICMS em 2006, a mesma foi mais do que compensada pelo
comportamento

dos

anos

posteriores,

crescendo,

inclusive,

proporcionalmente mais do que as outras atividades econômicas.
(grifos acrescidos)

Os resultados de João Pessoa se coadunam com pesquisas de opinião sobre
freqüência em bares:
Pesquisa do Instituto Datafolha de maio de 200826 revela que 88,5% dos
entrevistados não mudariam sua freqüência a bares, restaurantes, lanchonetes
e casas noturnas (63,5%) ou a aumentariam (25%) se leis de ambientes livres
do fumo fossem aprovadas. Esse dado foi reiterado por nova pesquisa
Datafolha, agora em 2009, onde 95% dos fumantes afirmou que não deixará de
freqüentar casas noturnas e restaurantes com a adoção da medida.
26

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/105_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2008.pdf
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Os trabalhadores do setor da hospitalidade, por seu turno, aprovam a medida.
Além de serem os mais prejudicados pelo tabagismo passivo, não
demonstraram temor em relação a suposta queda de faturamento.
O Sinthoresp27 (Sindicato de trabalhadores no setor de bares e restaurantes de
São Paulo) realizou pesquisa com trabalhadores de hotéis, bares e
restaurantes de São Paulo, que trabalham expostos à fumaça, e o resultado
mostrou que 81% deles aprovam a proibição do fumo em ambientes fechados.
A amostragem foi feita entre 9 e 11 de abril de 2009 pela Vértice Pesquisas de
Opinião Pública e envolveu 180 estabelecimentos e 550 trabalhadores do setor
de hotéis, bares, restaurantes e similares, fumantes e não-fumantes.
Perguntados se a medida iria provocar demissões, mais de 60% dos
trabalhadores entrevistados disseram não acreditar nessa hipótese e 55%
acham que a lei irá funcionar.
VII
VII – Apoio Popular
A lei fluminense impugnada nesta ADI é resultado de um amplo esforço da
sociedade civil organizada e dos movimentos sociais de saúde para sua
adoção e aprovação. Não se trata de uma iniciativa isolada do executivo, mas
de uma medida que conta com o apoio generalizado das entidades ligadas à
área de saúde e ao controle do tabagismo.

27

http://www.sinthoresp.org.br/index.asp
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Mais do que uma legislação, tratarata-se de uma política pública estadual de
saúde,
saúde, cujo objetivo é preventivo,
preventivo, e que atende ao dever do Estado de garantir
a saúde de todos (CF, art. 196).
O apoio maciço da população é reflexo dessa situação:
Pesquisa nacional realizada pelo Instituto Datafolha28 em Março de 2008
mostra que 88% da população brasileira e 80% dos fumantes reprovam o fumo
em ambientes fechados,
fechados sendo que 95% têm conhecimento de que o
tabagismo passivo traz malefícios à saúde.
Em setembro de 2008 a Folha de São Paulo divulgou nova pesquisa de opinião
em apoio à medida que restringe o fumo em ambientes fechados: 81% dos
brasileiros o aprovava
aprovava29.
Em São Paulo, estado em que a medida já entrou em vigor e é hoje uma
realidade, pesquisa Datafolha anterior à vigência da lei paulista (maio/2009)
revelou que 86% dos fumantes declararam que cumpririam
cumpririam a lei.
Após um mês em vigor,
vigor, lei antifumo de São Paulo teve
teve adesão de 99,5% dos
estabelecimentos conforme informou levantamento do governo do Estado com
37.117 estabelecimentos fiscalizados30.
Pesquisa telefônica realizada pelo governo paulista entre os dias 2 e 3 de
setembro de 2009 com 1.000 entrevistados revela que, um mês após a
vigência da nova lei paulista que proíbe fumar em ambientes fechados de uso

28

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/105_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2008.pdf

29

http://www.actbr.org.br/comunicacao/noticias-conteudo.asp?cod=105

30

http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=137
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coletivo, 94% dos paulistas apóiam a medida. Mesmo entre os fumantes, a
grande maioria, 87%, é favorável à legislação31.
Como se vê, poucos são aqueles que se sentem representados pela ADI
proposta

pela

CNC.

Fumantes,

trabalhadores

do

setor

de

turismo,

entretenimento e hospitalidade, população em geral, movimentos sociais,
entidades em defesa da saúde, empresários do setor, TODOS apóiam a lei
estadual.
Qualquer decisão que a suspenda ou considere inconstitucional atenderá,
portanto, os interesses meramente econômicos, aliás sequer comprovados,
comprovados de
apenas um único setor.
VIII
VIII – Adoção em Outros Países,
Países, Estados/Províncias e Cidades
A título de ilustração, informa-se que a adoção de ambientes fechados livres da
fumaça do tabaco é tendência mundial, estimulada pelo cumprimento ao
tratado internacional ao qual já se obrigaram mais de 167 países: a Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco.
É vasta a lista de países, províncias e cidades que já a adotaram valendo citar:
No mundo:
mundo:
Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, França, Califórnia
– EUA, Nova Iorque – EUA, Canadá, Itália, Noruega, Suécia, Finlândia, Nova
Zelândia, Bermuda, Uganda, Malta, Uruguai, Hong Kong, Butão, Colômbia,
várias cidades da Argentina, cidade do México.

31

http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=138
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No Brasil:
Estados de São Paulo (Lei 13.541/09), Rondônia (Lei 1.969/08), Paraná (Lei
16.239/09), e Amazonas (Lei 3.441/09), e cidades de Salvador - BA (Lei
7.651/09), Juiz de Fora - MG (Lei 11.813/09), Goiânia - GO (Lei 8.811/09),
Curitiba (13.254/09), Maringá (8.097/08) e Cornélio Procópio (Lei 456/08) - PR,
Belém - PA (Lei 8713/09) e Tubarão – SC (Lei 3.337/09).
IX – Benefícios Diretos e Indiretos da
da Adoção de Ambientes Coletivos
Fechados Livres De Fumo
Pesquisa publicada pelo The New England Journal of Medicine32 (edição de
31/7/2008), realizada na Escócia 10 meses antes e 10 meses após a edição de
lei de ambientes livres, em vigor a partir de março de 2006, revelou a redução
síndrome
ome coronariana aguda
de 17% no número de admissões hospitalares por síndr
(infartos),
(infartos) sendo 14% entre fumantes, 19% entre ex-fumantes e 21% entre não
fumantes.
De acordo com a experiência internacional, benefícios adicionais podem advir
da adoção deste tipo de medida. Em relatório da OMS33 (2008), foi constatado
que ambientes livres de tabaco também contribuem para a diminuição de
consumo entre os fumantes e encorajam as famílias a evitarem o fumo em
seus lares.

32

”Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Acute Coronary Syndrome”, Jill P. Pell, M.D., Sally

Haw, B.Sc., Stuart Cobbe, M.D., David E. Newby, Ph.D., Alastair C.H. Pell, M.D., Colin Fischbacher, M.B.,
Ch.B., Alex McConnachie, Ph.D., Stuart Pringle, M.D., David Murdoch, M.B., Ch.B., Frank Dunn, M.D.,
Keith Oldroyd, M.D., Paul MacIntyre, M.D., Brian O’Rourke, M.D., and William Borland, B.Sc., in The New
England Jounal of Medicine, 31 de julho de 2008.
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WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. World Health

Organization, http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf
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De forma complementar, a adoção de ambientes livres de tabaco pode
contribuir para reduzir a iniciação
iniciação pelos jovens.
jovens Os locais em que mais se fuma
atualmente são voltados a esse público. Aliás, os jovens são o público que a
indústria do tabaco quer atingir, conforme comprovam seus documentos
internos e decisões judiciais que analisaram suas estratégias de marketing34
(doc. 13).
Restringir o fumo em lugares fechados inibe a iniciação e reduz o consumo.
Além disso, retira o glamour do ato de fumar, tão caro ao marketing da
indústria tabagista.
Compreendemos que o objetivo da Lei 5.517/2009 é proteger as pessoas,
fumantes e não fumantes, da Poluição Tabagística Ambiental, causadora de
danos à saúde, e sua relevância é irrefutável.
irrefutável Como revela Dráuzio Varella35:

“Nos últimos 20 anos, entretanto, as evidências científicas se tornaram
tão contundentes que ficou impossível negar o óbvio: fumantes passivos
são pessoas que fumam. Logo, estão sujeitas às mesmas doenças que
encurtam a vida dos dependentes de nicotina.
(...)
Todos os estudos demonstram que legislações restritivas ao fumo em
espaços públicos não ssó
ó reduzem o número de fumantes passivos como
fumantes.
fazem cair os níveis de cotinina no sangue dos próprios fumantes
Embora por ignorância, má-fé ou ganância exista quem se oponha a elas,
não há mais dúvida de que leis desse tipo beneficiam indistintamente
crianças
faz.” (grifos
crian
ças e adultos, jovens e velhos, quem fuma e quem não o faz
adicionados)
34

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/98_1209-livro-veredicto-final.pdf
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Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada, página E15:

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3008200824.htm
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X – Do Pedido
O resultado da presente ação direta de inconstitucionalidade já faz parte da
história do esforço mundial para combater a epidemia do tabagismo. Poderá
ser lembrada como mais uma decisão histórica em favor da vida e da saúde;
ou poderá ser lembrada como a vitória daqueles que colocam seus interesses
econômicos acima da vida e da saúde das pessoas. Cabe a esse Egrégio
Supremo Tribunal Federal decidir.
Feitos esses últimos esclarecimentos, e tendo em conta o quanto disposto na
presente manifestação, requerrequer-se seja deferida a admissão da ASSOCIAÇÃO
DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E DOS
DIREITOS HUMANOS – ACT como amicus curiae na presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, bem como, aceitas as suas razões e as dos demais
entes que defendem a constitucionalidade da legislação atacada, seja a
presente ADIn julgada improcedente.
Requer-se, ainda, que as publicações oriundas do presente feito, para que
válidas e vinculativas, sejam realizadas em nome das patronas da requerente:
CLARISSA MENEZES HOMSI – OAB/SP 131.179 e ADRIANA PEREIRA DE
CARVALHO 148.379.
148.379.
Nestes Termos,
P. Deferimento,
De São Paulo para Brasília aos 20 de outubro de 2009.

CLARISSA MENEZES HOMSI
OAB/SP 131.179
36

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA ELLEN GRACIE,
RELATORA DA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 4.351

Ação Direta de Inconstitucionalidade
Processo no. 4.351
ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E
DOS DIREITOS HUMANOS
HUMANOS - ACT,
ACT associação sem fins lucrativos inscrita no
C.N.P.J/MF sob o n.º 08.658.766/0001-70, sediada na Capital do Estado de
São Paulo, na Rua Pamplona, 724, cj. 17 (docs. 1), neste ato representada por
sua advogada (doc. 2), nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade
movida pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TURISMO - CNTUR, vem,
respeitosamente, com fulcro no art. 7o, §2o, da Lei 9.868/99, requerer sua
HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE
pelas razões a seguir expostas:
1

I - Da Legitimidade da ACT
A ACT é uma organização não-governamental voltada à promoção de ações
para a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico gerado
pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco. Trata-se de aliança
composta por mais de 300 organizações da sociedade civil comprometidas
com o controle da epidemia tabagística (www.actbr.org.br).
Surgida em 2003 como Rede Tabaco Zero, a ACT formalizou-se como
associação em fevereiro de 2007 e atuou, desde seu surgimento, para a
ratificação, pelo Brasil, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (doc.
3), primeiro tratado internacional de saúde pública, celebrado sob os auspícios
da Organização Mundial de Saúde, o que ocorreu em 3 de novembro de 2005.
Após essa vitória na proteção do direito à saúde e à vida dos brasileiros, a ACT
vem atuando de forma a contribuir para a implementação das determinações
do tratado no que tange ao controle do tabagismo.
Dentre suas atividades pode-se citar a participação nas negociações dos
protocolos de discussão e implementação das disposições do tratado através
da Convenção das Partes, onde tem assento como representante da
sociedade civil1, realização de campanhas para a implementação de ambientes
livres do fumo (doc 4 e 5), elaboração e divulgação de relatório sobre ações
judiciais indenizatórias contra a indústria do tabaco (doc 6), elaboração e
divulgação do atual estágio de implementação das medidas previstas na CQCT
(doc. 7), divulgação de informações sobre os males do tabagismo através de
sua página eletrônica (www.actbr.org.br) e de publicações (doc. 8 a 12), e
criação do blog “Vamos Parar” (http://blog.actbr.org.br/) como espaço para

1

A ACT é membro da FCA – The Framework Alliance Convention For Tobacco Control

(http://www.fctc.org/index.php?item=members#AMRO) que consta da lista das organizações não
governamentais

participantes

da

Conferência

das

Partes

para

a

CQCT

(http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/FCTC_COP1_ID7-en.pdf).
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fumantes que querem parar de fumar, ex-fumantes que querem reforçar sua
decisão e ajudar a quem ainda não parou, e não fumantes que possam
contribuir com dicas ou apoio.
Em razão de sua ampla rede de participantes e sua experiência nacional e
internacional no controle do tabagismo, a ACT pode contribuir com elementos
essenciais para a confirmação da constitucionalidade da legislação impugnada
através da presente ADI, bem como demonstrar com estudos e demais provas
os malefícios do fumo passivo, a inexistência de sistema de ventilação que
dissipe o material particulado oriundo da fumaça do tabaco, a ineficácia dos
“fumódromos”, bem como o acerto da legislação paranaense em proibir o fumo
em ambientes fechados.
A matéria objeto da presente ação é de extrema relevância já que a restrição
ao fumo em ambientes fechados beneficia a todos, fumantes e não fumantes,
atendendo ao dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde das
pessoas (Constituição Federal, art. 196).
Por outro lado, a confirmação da constitucionalidade da legislação estadual
que restringe o fumo em ambientes fechados possibilitará que outros estados a
adotem, já que é a única forma de proteger a todos, em especial os
trabalhadores, da exposição à fumaça do tabaco, sendo dever do Brasil,
através de seus entes federativos, cumprir tratado internacional nesse sentido,
conforme abaixo se verá.
Alias, equivocado e falacioso o argumento da CNTUR de que “a idéia que

parece estar subjacente à lei estadual é a de que a afirmação de que ‘o cigarro
faz mal à saúde nos ambientes fechados’ seria ‘mais verdadeira’ no Paraná do
que no resto do Pais” (pg. 26).
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O estado do Paraná, na esteira de outros estados e municípios, como os
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, antecipou-se à inércia da União e
também aprovou lei que protege seus habitantes.
Se todos os estados adotarem a medida, como parece ser cada vez mais o
cenário, mais e mais brasileiros receberão a mesma proteção à sua saúde com
relação à exposição à fumaça do cigarro.
Atualmente cerca de 74 milhões de brasileiros estão protegidos dos malefícios
da Poluição Tabagística Ambiental. São os habitantes dos Estados que
aprovaram legislações antifumo: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia,
Amazonas, Paraíba e Roraima.
Por outro lado, eventual procedência da ação significará retrocesso nas
políticas públicas de saúde adotadas pelo Brasil. Como se sabe, o Brasil é país
que se destaca nas políticas de combate à epidemia do tabaco ao lado dos
países ditos desenvolvidos.
Desde 1989 o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de Câncer –
INCA, e as Secretarias de Saúde estaduais e municipais, promovem ações de
controle do tabagismo que incluem campanhas, ações em escolas e em
ambientes de trabalho, tratamento para cessação de fumar em unidade de
saúde pelo SUS, promoção e defesa de medidas legislativas e econômicas
como a restrição da publicidade de produtos de tabaco, a obrigatoriedade de
advertências sanitárias e o controle de venda a menores de idade, entre
outras.
O resultado desse empenho significou redução no consumo per capita de
cigarros de 32% entre 1989 e 2005. Já a prevalência de fumantes na
população acima de 18 anos caiu de 34% em 1989 para 22% em 2003 e 16%
em 20062. Recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

2

Tabagismo: Um grave problema de saúde pública. Instituto Nacional do Câncer – INCA. 2007.
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(IBGE) com diferente metodologia revelou que o número de fumantes
brasileiros é de 17,2%3.
De acordo com o art. 7º, par. 2º, da Lei 9868/99, a admissão de postulantes na
qualidade de amicus curiae será analisada considerando-se a relevância da
matéria e a representatividade do requerente. Ambos os requisitos estão
preenchidos no presente caso devendo, portanto, ser deferida a habilitação da
ACT na presente Ação Direita de Inconstitucionalidade.
II - Da Convenção Quadro Para
Para o Controle do
do Tabaco – consenso sobre
sobre os
malefícios do fumo passivo e ausência de “soluções”
soluções” como ventilação e

fumódromo
Em 2003 foi celebrado o primeiro tratado internacional de saúde pública de que
se tem notícia na história da humanidade: A Convenção Quadro para o
Controle do Tabaco.
A comunidade internacional reuniu-se em torno de um tema a um só tempo
preocupante e evitável: a epidemia tabagística, primeira causa evitável de
mortes no mundo, responsável por mais de 5 milhões de óbitos anuais
(OMS/2008)4, 200 mil só no Brasil, segundo dados da OPAS – Organização
Pan-Americana de Saúde.

3

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/suplementos
/tabagismo/comentarios.pdf
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/368_PNAD_Tabagismo2008_Final.pdf
4

WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. World Health

Organization, http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf.
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Trata-se de tratado internacional totalmente embasado na melhor evidência
científica atual existente e que tem por objetivo o direito de proteção à saúde

pública.
Liderando as negociações, o governo brasileiro ratificou a Convenção Quadro
em 3 de novembro de 2005, introduzida no ordenamento jurídico através do
Decreto nº 5.658, de 02 de Janeiro de 2006.
2006
O preâmbulo da Convenção Quadro deixa expresso o consenso internacional
sobre os danos que o consumo e a exposição à fumaça do tabaco têm
causado à humanidade. Confira-se os trechos a seguir transcritos, embasados
no direito fundamental à saúde e em outros tratados internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário:
As Partes desta Convenção.
Determinadas a dar prioridade ao seu direito de proteção à saúde pública;
Reconhecendo que a propagação da epidemia do tabagismo é um problema
global com sérias conseqüências para a saúde pública, que demanda a mais ampla
cooperação internacional possível e a participação de todos os países em uma resposta
internacional eficaz, apropriada e integral;
Tendo em conta a preocupação da comunidade internacional com as
devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas
pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, em todo o mundo;
Seriamente preocupadas com o aumento do consumo e da produção mundial
de cigarros e outros produtos de tabaco, particularmente nos países em
desenvolvimento, assim como o ônus que se impõe às famílias, aos pobres e aos
sistemas nacionais de saúde;
Reconhecendo que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o
consumo e a exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbidade
e incapacidade e que as doenças relacionadas ao tabaco não se revelam
imediatamente após o início da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de
qualquer produto derivado do tabaco;
Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo tabaco
são elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter a dependência, que
muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são farmacologicamente
ativos, tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a dependência ao tabaco é
6

classificada separadamente como uma enfermidade pelas principais classificações
internacionais de doenças;
Admitindo também que há evidências científicas claras de que a exposição
pré-natal à fumaça do tabaco causa condições adversas à saúde e ao
desenvolvimento das crianças;
Profundamente preocupadas com o elevado aumento do número de fumantes e
outras formas de consumo de tabaco entre crianças e adolescentes em todo o
mundo, particularmente com o fato de que se começa a fumar em idades cada vez
menores;
(...)
Conscientes do valioso trabalho sobre controle do tabaco conduzido por
vários Estados, destacando a liderança da Organização Mundial de Saúde, bem
como os esforços de outros organismos e entidades do sistema das Nações Unidas e de
outras organizações intergovernamentais internacionais e regionais no estabelecimento
de medidas de controle do tabaco;
Enfatizando a contribuição especial de organizações não-governamentais e
de outros membros da sociedade civil não vinculados à indústria do tabaco –
incluindo as associações de profissionais da saúde, de mulheres, de jovens, de
ambientalistas e de grupo de consumidores e instituições docentes e de atenção à
saúde – às atividades de controle do tabaco no âmbito nacional e internacional,
bem como a importância decisiva de sua participação nas atividades nacionais e
internacionais de controle do tabaco;
Reconhecendo a necessidade de manter a vigilância ante qualquer tentativa
da indústria do tabaco de minar ou desvirtuar as atividades de controle do tabaco,
bem como a necessidade de manterem-se informadas sobre as atuações da indústria do
tabaco que afetem negativamente às atividades de controle do tabaco;
Recordando o Artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de
dezembro de 1966, pelo qual se declara que toda pessoa tem direito de gozar o
mais elevado nível de saúde física e mental;
Recordando ainda o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de
Saúde, que afirma que o gozo do mais elevado nível de saúde que se possa
alcançar é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de
raça, religião, ideologia política, condição econômica ou social;
Determinadas a promover medidas de controle do tabaco fundamentadas em
considerações científicas, técnicas e econômicas atuais e pertinentes;
Recordando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 18 de
dezembro de 1979, dispõe que os Estados Participantes daquela convenção devem
tomar as medidas cabíveis para eliminar a discriminação contra as mulheres na área da
atenção médica;
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Recordando ademais que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada
pela Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, dispõe que os Estados
Participantes daquela convenção reconhecem o direito da criança de desfrutar o mais
elevado nível possível de saúde;
Acordaram o seguinte: (...)
(grifos e destaques adicionados)

Cento e sessenta e sete (167) Estados-parte já ratificaram a Convenção
Quadro, um recorde em se tratando de tratados internacionais.
Toda essa mobilização visa obrigar os Estados signatários a adotarem políticas
públicas para reduzir a pandemia tabagística, dentre elas, proteger as pessoas
da exposição à fumaça do tabaco.
tabaco.
Nesse sentido o art. 8º da Convenção Quadro:
Artigo 8
Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco
1. As Partes reconhecem que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a
exposição à fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade.
2. Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional existente, e
conforme determine a legislação nacional, medidas legislativas, executivas,
administrativas e/ou outras medidas eficazes de proteção contra a exposição à fumaça
do tabaco em locais fechados de trabalho, meios de transporte público, lugares públicos
fechados e, se for o caso, outros lugares públicos, e promoverá ativamente a adoção e
aplicação dessas medidas em outros níveis jurisdicionais.

As Diretrizes do artigo 8º, adotadas na Segunda Conferência das Partes, em
abril de 20075, estabeleceu como princípio que “Todas as pessoas devem ser

protegidas da exposição à fumaça do tabaco. Todos os ambientes fechados,
tabaco.”
de trabalho ou não, devem ser livres do tabaco
5

Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das Partes:

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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Reconheceu ainda que “Não
Não há níveis seguros para a exposição à fumaça de

segunda--mão do tabaco
tabaco, e conforme já acordado na COP1 [Decisão
segunda
FCTC/COP1(15)], as medidas como ventilaç
ventilação,
ão, troca do ar e o uso de áreas
exclusivamente destinadas, não protegem contra a exposição.”
exposição
Finalmente, determinou que “Cada Parte deve caminhar para prover proteção

total em período de 05 anos desde a assinatura ou ratificação da referida Parte
Convenção
enção--Quadro
Quadro.”
na Conv
enção
Como se vê, o Brasil é signatário de tratado internacional que recomenda a
adoção, no prazo de cinco anos de sua ratificação, de ambientes fechados
100% livres de tabaco.
A adoção dessa medida busca resguardar o direito à saúde de todos, fumantes
e não fumantes, tendo em vista ser a única medida eficaz para evitar os danos
à saúde causados pela exposição à fumaça do tabaco.
tabaco
Ao adotar essa medida o Estado do Paraná nada mais faz do que se antecipar
à União e cumprir obrigação assumida pelo Brasil.
II.1 Dos Malefícios Do Fumo Passivo
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo passivo é a
terceira causa evitável de mortes no mundo, atrás apenas do tabagismo ativo e
do uso excessivo de álcool.
As evidências científicas de que o fumo passivo é prejudicial à saúde vêm se
acumulando há mais de 20 anos, fato plenamente reconhecido na Convenção
Quadro.
9

Existem efeitos agudos e crônicos advindos da exposição à poluição
tabagística ambiental (PTA). 6
Há 23 anos, o relatório de 1986 Surgeon General’s Report on The Health

Consequences of Involuntary Smoking7, do Ministério da Saúde dos Estados
Unidos, concluiu que a exposição
exposição ao tabagismo passivo causa doenças nos
nãonão-fumantes.
fumantes Esse relatório, que foi um dos primeiros a investigar o assunto,
mostrou que a PTA causa câncer de pulmão em adultos não-fumantes e vários
problemas respiratórios entre as crianças.
Desde sua publicação, centenas de estudos e vários relatórios adicionais foram
publicados, e as provas dos danos à saúde tornaram-se ainda mais fortes. Em
27 de junho de 20068, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos divulgou um
novo relatório que não deixa qualquer dúvida de que o fumo passivo faz mal à
saúde humana. As cinco conclusões desse relatório foram:
1) Não há um nível de exposição sem risco ao tabagismo passivo. A
separação entre fumantes e não-fumantes e os sistemas de ar
condicionado e de ventilação não eliminam a exposição dos não-fumantes
à PTA. Assim, as únicas maneiras de efetivamente proteger os nãofumantes são os ambientes de trabalho e ambientes públicos 100% livres
de fumo.

6

Os bebês têm risco aumentado para a síndrome da morte súbita infantil. As crianças cronicamente

expostas apresentam redução do crescimento e da função pulmonar, aumento da freqüência de tosse e
chiado, aumento da ocorrência de doenças respiratórias, como pneumonia e bronquite, além do
desenvolvimento e agravamento de asma. Em adultos, constata-se um risco 30% maior de câncer de
pulmão e 24% maior de infarto do coração em não fumantes expostos ao tabagismo passivo. Também
causa câncer de seios da face, desenvolvimento e agravamento de bronquite crônica e enfizema.
7

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf
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http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf
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2) Nos Estados Unidos, onde ambientes livres de fumo são mais comuns,
milhões de pessoas ainda são expostas ao tabagismo passivo tanto em
seus ambientes de trabalho quanto em seus lares, onde ainda não se
adotou a proibição de fumar.
3) A exposição ao fumo passivo causa doenças e mortes prematuras em
crianças e adultos nãonão-fumantes.
4) Crianças expostas ao tabagismo passivo têm risco aumentado da
síndrome da morte súbita infantil, infecções respiratórias
respiratórias agudas,
problemas de ouvido, desenvolvimento de asma e aumento da gravidade
da asma. Os pais fumantes expõem os filhos à PTA e aumentam não só o
risco dessas doenças, mas também prejudicam o desenvolvimento
pulmonar de seus filhos.
5) A exposição
exposição dos adultos ao tabagismo passivo provoca efeitos adversos
imediato no sistema cardiovascular e causa doença cardíaca coronária e
câncer de pulmão, entre outras doenças.
Em sua página eletrônica9, além de expor as conseqüências ao tabagismo
passivo, o INCA assim o define:

Tabagismo passivo
Define-se tabagismo passivo como a inalação da fumaça de derivados do tabaco
(cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça) por
indivíduos não-fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados. A
fumaça dos derivados do tabaco em ambientes fechados é denominada poluição
tabagística ambiental (PTA) e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
torna-se ainda mais grave em ambientes fechados. O tabagismo passivo é a 3ª
maior causa de morte evitável no mundo, subseqüente ao tabagismo ativo e ao
consumo excessivo de álcool (IARC, 1987; Surgeon General, 1986; Glantz, 1995).
O ar poluído contém, em média, três vezes mais nicotina, três vezes mais
monóxido de carbono, e até cinqüenta vezes mais substâncias cancerígenas do que
a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro.

9

http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=passivo&link=tabagismo.htm
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O INCA lançou, em 22/8/2008, o estudo “Mortalidade atribuível ao tabagismo

passivo na população brasileira”10, pesquisa inédita no país e uma das
primeiras no mundo.
Realizado por pesquisadores do INCA e do Instituto de Estudos de Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, o estudo, que teve
como alvo a população urbana, revelou pela primeira vez números
impressionantes: pelo menos 2.655 indivíduos nãonão-fumantes expostos
involuntariamente à fumaça do tabaco morrem a cada ano no Brasil, ou seja,
sete pessoas por dia.
dia A maioria das mortes ocorre entre mulheres (60,3%), já
que há mais fumantes do sexo masculino.
A quantidade de vítimas, porém, pode ser ainda maior, já que a pesquisa foi
feita somente em ambientes domésticos de aglomerados urbanos, sem incluir
os ambientes de trabalho.
Especificamente com relação aos trabalhadores do setor da hospitalidade
como é o caso dos filiados à Confederação autora, a Organização Internacional
do Trabalho – OIT estima que pelo menos 200 mil trabalhadores morrem, por
ano, em todo o mundo, devido à exposição ao tabagismo passivo (doc. 13).
Estudos científicos comprovam que garçons não fumantes que trabalham em
bares e restaurantes em que é permitido fumar apresentam em média, chance
duas vezes maior de desenvolver câncer no pulmão. Ao final da jornada de
trabalho, estes profissionais poderão ter níveis de exposição como se tivessem
fumado
fumado até 10 cigarros11.

10

http://www.inca.gov.br/releases/press_release_view.asp?ID=1875

11

Em resposta à consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

http://www.sbpt.org.br/downloads/temp/COM_TABAGISMO_SBPT_PRONUCIAMENTO_CT_CONS_PUB_
29_ANVISA.pdf
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Segundo o INCA, os níveis de fumaça ambiental de tabaco em restaurantes
chegam a ser duas vezes maiores do que em outros ambientes de trabalho
como escritórios, enquanto em bares, os índices são quase seis vezes
superiores12.
Vale lembrar que o empregador tem o dever de proteger a saúde dos seus
empregados e que todo trabalhador tem direito a um meio ambiente do
trabalho saudável,
saudável e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.
Os donos de bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas e similares, como
empregadores, são legalmente responsáveis pela saúde dos seus empregados
(CLT, art. 157), têm obrigação de preservar a saúde e integridade dos seus
trabalhadores, e devem tomar precauções para evitar acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.
Ao expor empregados à PTA durante a jornada de trabalho, o empregador
expõe estes trabalhadores a um risco 50% maior de câncer de pulmão13, além
de outras doenças cancerígenas e respiratórias decorrentes do fumo passivo.
O trabalhador adoecido é considerado portador de doença do trabalho, e tem
direito de obter do empregador o pagamento de indenização por danos morais
e materiais.

12

American Cancer Society / UICC Building Public Awareness About Passive

Smoking Hazards http://www.paho.org/English/AD/SDE/RA/Guide1a_SecondhandSmoke.pdf
13

Involuntary smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health effects,

Siegel M., Universidade da California, Berkeley.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8320789?dopt=Abstract
13

Assim, é dever dos proprietários de estabelecimentos oferecer ambientes de
trabalho livres da poluição tabagística ambiental, e não vir ao Poder Judiciário
buscar o contrário!
Os demonstrados e reconhecidos malefícios à saúde dos fumantes passivos,
inclusive por tratado internacional ratificado pelo Brasil, são justificativa justa e
adequada, portanto, para a adoção de ambientes fechados 100% livres da
fumaça do tabaco.
II.2 Da Inexistência de “Soluções” como Ventilação e Fumódromo
Não existe ventilação ou isolamento que proteja as pessoas da fumaça do
tabaco.
O fumo é a maior fonte de poluição em ambientes interiores no mundo
moderno14.
Abrir janelas ou arejar o ambiente de qualquer outra maneira não resolve esse
problema, pois NENHUMA tecnologia de engenharia de ventilação atual é
capaz de eliminar os riscos impostos pela exposição a esse tipo de poluição.
A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e
Condicionamento de Ar (ASHRAE, na sigla em inglês), órgão de referência em
engenharia de ventilação, é clara: o isolamento de áreas para fumantes por
ventilação não é eficaz e não há arejamento conveniente
conveniente para a PTA15.
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Indoor air pollution: a global health concern. Zhang, J.; Smith, K. British Medical Bulletin, v. 68, p. 209–

225, 2003.
15

A ventilação e a fumaça ambiental de cigarros. SEELIG, Marina Fonseca; CAMPOS, Cláudia Rejane

Jacondino de; CARVALHO, Jonas da Costa. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, supl., p. 86,
2005.
14

Com relação aos fumódromos, espaços isolados para o ato de fumar, sabe-se
bem que tais ambientes não isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das
áreas de não fumantes,
fumantes, já que a fumaça não respeita as divisórias e se
espalha por furos, divisórias, tubos de ventilação e conduítes.
conduítes
Além disso, os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão
colocando em risco sua saúde.
De acordo com o princípio no. 01 das Diretrizes do artigo 8º da Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco16:
(...) Iniciativas diferentes da eliminação total da fumaça do tabaco, como
ventilação, filtragem do ar e o uso de áreas exclusivas para fumar (com ou sem
separação por sistemas de ventilação), têm repetidamente mostrado sua
ineficiência e há evidências conclusivas, científicas ou não, que nenhum
instrumento de engenharia consegue proteger contra a exposição à fumaça do
tabaco.

Não é por outra razão que a adoção de ambientes fechados livres da fumaça
do tabaco, sem exceções, é o que determina a Convenção Quadro e a
Organização Mundial de Saúde.

III – Da competência do Estado para legislar sobre a matéria

A lei 16.239/2009 do Estado do Paraná é perfeitamente constitucional pois
atende ao direito à vida, à saúde e a um ambiente saudável. Está respaldada
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Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das

Partes: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e pelas evidências
científicas sobre malefícios do tabagismo passivo e sobre a ausência de
soluções como ventilação e isolamento (vide capítulo anterior).
Antes, contudo, de tratar da constitucionalidade da lei estadual, é preciso traçar
algumas considerações sobre a lei federal 9294/1996.

III.1. A lei federal 9.294/1996 não mais atende ao direito à saúde
De início, é bom que se esclareça o escopo da lei 9.294:
Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 22 0 da
Constituição Federal.

Pois bem, a pretexto de regulamentar o art. 220, §4º da Constituição Federal,
que trata da Comunicação Social, o legislador federal aproveitou o ensejo para
proibir o fumo em ambientes coletivos, públicos ou privados, abrindo ressalva a
áreas exclusivamente destinadas ao fim de fumar, devidamente arejadas e
isoladas (conhecidos como fumódromos), in verbis:
Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo,
privado ou público,
público salvo em área destinada exclusivamente a esse fim,
devidamente isolada e com arejamento conveniente.

Note-se que a regra geral instituída pela lei federal é a proibição do fumo em
ambientes coletivos, públicos ou privados.
privados Assim, a lei federal já adota, de
forma geral, a norma reiterada pela lei estadual.
Frise-se, contudo, que a lei federal 9.294 é de 1996.
1996 As evidências científicas
produzidas durante quase 14 anos posteriores à sua edição demonstram que a
16

ressalva por ela estabelecida é obsoleta em relação ao que hoje se sabe sobre
os malefícios do fumo passivo e sobre a impossibilidade de se isolar a fumaça
em ambientes internos.
É a lei federal,
federal e não a estadual, que não mais atende à Constituição,
Constituição pois
encontra-se em desacordo com o dever do Estado de proteção à saúde (CF,
art. 196), já que a previsão de fumódromos é contrária a referida garantia
constitucional.
A competência concorrente da União para normas gerais implica em que tais
normas não sejam exaustivas, sem possibilidade de suplementação pela
legislação estadual. É o que entendeu o defensor público do estado do Espírito
Santo, Carlos Eduardo Rios do Amaral17, ao analisar a lei 9294/1996 para
criticar o governador daquele estado que vetou lei idêntica à paranaense
aprovada por unanimidade pela Assembléia Legislativa do ES:

“Quando o texto constitucional refere-se à competência da União para
estabelecimento de normas gerais a respeito de proteção e defesa da
saúde, por certo, está se referindo a normas não exaustivas, mas sim a
limitando--se à positivação de
regras que não tracem pormenores, limitando
princípios abertos, sempre sob o interesse da proteção e defesa da
saúde.” (grifos acrescidos).
saúde.
No caso de ambientes livres de fumo, respeitado o mínimo previsto no art. 2º,
da lei federal 9.294/06 (proibição do fumo em ambientes coletivos públicos ou

privados), é certo que os Estados e Municípios estão constitucionalmente
autorizados a ampliar a proteção à saúde e ao meio ambiente.
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Carlos Eduardo Rios do Amaral, Veto à lei antifumo no ES tem motivos errados

http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
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Mencionado autor18 criticou também o legislador federal por ter extrapolado o
escopo da lei, de regulamentar o dispositivo constitucional que trata da
comunicação social, para incluir assunto que lhe era totalmente estranho.

“A
A Lei 9.294/96, na tentativa de regulamentar o parágrafo 4º, do artigo 220,
da Constituição Federal, que cuida da comunicação social e da
atacado,
propaganda comercial do tabaco, no ponto atac
ado, nada tem que haver
constitucional,, indo além da regulamentação
com esse mandamento constitucional
publicitária do produto para estabelecer regra físicofísico-espacial de tolerância
fazer). Diz esse dispositivo
de comportamentos (obrigação de não fazer)
constitucional, tão-somente, que a propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os
malefícios decorrentes de seu uso.
A tolerância de fumódromos em nada se relaciona com propaganda
comercial de tabacos, não pertinência temática com o mandamento
constitucional delimitador. Na tentativa de regulamentar essa dicção
constitucional relativa à comunicação social do artigo 220 da CF, a lei
ordinária foi além da matéria publicitária. Fumódromos e sua tolerância não
se confundem com propaganda comercial, a não ser que todos os
cidadãos fumantes e consumidores comuns se transformem em
inconscientes modelos ou manequins. A legenda expressa da Lei 9.294
sobre
dispondo sob
re as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição
Federal é clara, não “dá outras providências”, e nem poderia.”
poderia.
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http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
18

Nesse sentido temos que a lei federal 9.
9.294/96 não é norma geral
regulamentadora do art. 24,
24, XII da CF,
CF mas de outro dispositivo, disciplinando
incidentemente a matéria e abrindo lacuna para a legislação estadual.
Finalmente, registre-se que a Convenção Quadro, não obstante de mesmo
nível hierárquico à lei federal, é-lhe posterior, razão pela qual derroga-lhe a
exceção prevista.
III.2. Da competência concorrente dos entes federativos
O Estado pode, e deve, ir além das restrições impostas pela lei federal
9.294/96, cuja previsão de fumódromo encontra-se defasada frente ao que se
sabe sobre os malefícios da poluição tabagística ambiental e o que determina a
OMS, a Convenção Quadro e a própria Constituição.
De acordo com o art. 24, XII, da CF, pode o Estado, com vista a suplementar a
legislação federal, ampliar a proteção aos bens jurídicos por ela visados.
Principalmente quando há tratado internacional ratificado pelo Brasil que prevê
a medida agora adotada em nível estadual.
É nesse sentido a decisão que denegou liminar na ação direta de
inconstitucionalidade no. 3937, relativa à Lei Estadual de São Paulo no.
12.684/2007, que “proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto
ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composição”.
Vale destacar o entendimento do Ministro Cezar Peluso relativamente à
argüição de inconstitucionalidade formal em tema que envolve questão de
saúde pública e meio ambiente, como é também o caso do tabagismo passivo:
19

“Na mesma linha, Celso de Mello afirmou que a lei paulista reforça o dever
estatal de proteção à saúde, e Cezar Peluso disse que a questão não
deveria ser posta no âmbito de eventual conflito de competência entre
União e estado, mas no reconhecido perigo à saúde quanto ao uso do
amianto, fato atestado pelo Brasil no âmbito de uma convenção
internacional.”
internacional 19 (realçamos)
Referida decisão confirma a possibilidade de ente federativo – no caso o
Estado – de legislar sobre tema de impacto evidente à saúde das pessoas, já
que é dever concorrente zelar pela proteção e defesa à saúde (CF, art. 24, XII).
III.3 Da competência comum dos entes federativos
Sob outro prisma, o cuidado com a saúde é competência comum da União,
Estados e Municípios (art. 23, II, art. 196). Trata-se de competência material, o
que implica em que os entes federativos agirão, através de políticas públicas,
no sentido de atender ao preceito constitucional.
É comum também a competência para a proteção ao meio ambiente e o
combate à poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, art. 225).
Como se vê, o Estado tem competência comum, de índole material, para cuidar
da saúde, defender o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas

19

formas.

Para

tanto,

a

Constituição,

implicitamente,

garante-lhe

Notícias STF, Quarta-feira, 04 de Junho de 2008: STF mantém lei paulista que proíbe uso do amianto

no estado
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competência concorrente imprópria20, de índole legislativa, de forma a garantir
que tais preceitos sejam cumpridos por meio de políticas públicas.
A saúde, direito social elevado a garantia fundamental (art. 6º), recebeu seção
própria na Constituição. O art. 196 da CF determina ser a saúde direito de
todos e dever do Estado, devendo ser garantido por políticas sociais e
econômicas para a sua promoção, proteção e recuperação.
Da mesma forma o meio ambiente, direito de todos garantido pelo art. 225,
deve ser defendido pelo Poder Público e pela coletividade.
No que tange à questão de ambientes livres de fumo, devem ser preservados o
direito à saúde de todos, fumantes e não fumantes, sejam eles os
freqüentadores de ambientes coletivos, sejam eles os trabalhadores que ali
exercem sua atividade, bem como o direito ao meio ambiente saudável, livre da
Poluição Tabagística Ambiental, que contém cerca de 60 substâncias
cancerígenas causando danos à saúde.
Tais objetivos encontram-se dentro da competência comum dos entes
federativos, exercida ilimitada e simultaneamente, e que, para serem
desempenhadas, implicam na competência concorrente imprópria da União,
Estados e Municípios. Sim, pois para efetivar uma política pública muitas vezes
é necessária a adoção de lei que a implemente.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do Recurso
Extraordinário no. 179.285-RJ, relatado pelo Min. Marco Aurélio, considerou
que a existência de legislação federal sobre meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência (art. 23, V) não inibe a atuação do Estado ou do
20

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrado Nunes Júnior, Curso de Direito Constitucional, 12ª edição

revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 272.
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Município na disciplina da matéria, possibilitando-lhes disciplinar critérios
próprios para a contratação de professores, desde que respeitado o piso
estabelecido na lei federal.
Como bem sintetizou Luís Renato Vedovato, ao tratar da pioneira lei paulista
antifumo, mas que se aplica à lei paranaense 21:

(...) as áreas livres de tabaco, por envolverem questões de saúde e meio
competências
ambiente, identificadas nas com
petências materiais comuns (artigos 23,
196 e 225, CF) e nas legislativas concorrentes (artigo 24, CF), fazem parte
da chamada competência legislativa concorrente imprópria (Araújo e
Nunes Júnior). Essa competência decorre do princípio da legalidade
administrativa:
admini
strativa: o Estado só pode fazer o que for definido em lei.
exercê--la, sob pena de
O Estado tem a competência, e não pode deixar de exercê
omissão. Assim agiu o Legislativo paulista.
No caso de ambientes livres de fumo, portanto, respeitado o mínimo previsto
no art. 2º, da Lei Federal 9294/06, podem os Estados, e os Municípios também,
ampliarem o espectro da restrição aos produtos fumígeros de forma a
preservar a saúde e o meio ambiente.
IV - Da suposta violação
violação às liberdades fundamentais e ao princípio da livre
livre
iniciativa
De início deve-se esclarecer que a lei paranaense impugnada nesta ação não
proíbe o fumo nem afronta qualquer direito individual dos fumantes.
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Luís Renato Vedovato, A constitucionalidade da proteção à saúde, Folha de São Paulo, 11 de abril de

2009, p. A3.
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Menos ainda veda “o direito das entidades de comercializarem o produto”
(inicial, fls. 19/20), posto que sobre esse tema nada regulou.
O que faz a Lei 16.239 é disciplinar os locais em que se pode, e aqueles em
que não se pode fumar.
fumar E não sem razão, mas fundamentada nos malefícios
do tabagismo passivo e na ineficácia de sistemas de ventilação ou de
fumódromos.
Afirmar que por ser produto lícito “há de ser irrestritamente garantido ao

fumante o direito de fumar” (inicial, fls. 19) equivaleria a afirmar que se a
compra de uma arma é legal o direito de usá-la livremente também o seria.
Invocar o direito à liberdade para justificar o direito de fumar em locais de uso
coletivo seria o mesmo que afirmar que se pode livremente beber e dirigir.
Ainda que se admitisse que a Constituição “garante o direito de fumar” (inicial,
fls. 20), tal direito não poderia se sobrepor ao direito à saúde daqueles
involuntariamente expostos à fumaça do cigarro.
Aliás, é a própria autora que assim o reconhece, ao afirmar (inicial, fls. 20): “ao

fumante deve ser franqueada a possibilidade de fumar livremente, na exata
medida em que se deve buscar a proteção dos demais presentes no mesmo
local.” Ora, não há como fazer isso senão suprimindo a fonte de poluição do
local.
ambiente interno e permitindo o fumo somente nos ambientes exteriores.
Com relação à alegada violação ao princípio da livre iniciativa,
iniciativa, é evidente que
esse também encontra restrições e limitações,
limitações principalmente quando se trata
da vida e da saúde das pessoas, da poluição do meio ambiente e da proteção
ao consumidor e ao trabalhador. Se não fosse assim, não haveria a
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necessidade de o Estado regulamentar uma série de atividades que colocam
em risco as pessoas e o meio ambiente.
Importa ressaltar que os direitos e as liberdades não são absolutos e podem
sofrer restrições uma vez verificados os princípios da proporcionalidade, da
necessidade e da adequação.

Proporcionalidade
A restrição ao fumo em ambientes fechados preenche o requisito da
proporcionalidade na medida em que busca a proteção da saúde e da vida das
pessoas, fumantes ou não, expostas à fumaça do cigarro.
Ademais, não há proibição ao ato de fumar, apenas restrição aos locais em
que se pode fazê-lo. Da mesma forma em que não se pode dirigir automóveis
sobre calçadas ou praias, e isso não implica em violação à liberdade de ir e vir,
definir que se fume apenas em locais abertos, dados os comprovados males à
saúde provocados pela fumaça do tabaco, atende ao princípio da
proporcionalidade. Tanto o automóvel quanto o cigarro continuam sendo
produtos lícitos, e seu uso autorizado, mas com as devidas limitações em
razão dos malefícios que podem causar.
causar
Não se pode impor aos não fumantes, trabalhadores ou freqüentadores de
ambientes coletivos fechados, a exposição à fumaça do tabaco.

Necessidade
A fumaça do tabaco não é um simples incômodo. É agente carcinógeno em
humanos, não havendo nível seguro de exposição, sendo aproximadamente
quatro vezes mais tóxica que a fumaça aspirada pelo filtro pelo fumante. Sua
24

toxicidade aumenta com as transformações físicas e químicas que ela sofre
suspensa no ar22.
Dos cerca de 4.800 constituintes nela identificados, ao menos 250 são
comprovadamente tóxicos, como o cianeto de hidrogênio, o monóxido de
carbono, o butano, a amônia, o tolueno e o chumbo, e ao menos 50 são
comprovadamente cancerígenos, sendo onze comprovadamente em humanos:
2-naftilamina, 4-aminobifenil, benzeno, cloreto de vinila, óxido de etileno,
arsênico, berílio, compostos de níquel, cromo, cádmio e polônio-210
(radioativo)23.
Os malefícios do tabagismo passivo justificam a necessidade da medida.

Adequação
A Lei Paranaense é adequada já que não existe tecnologia disponível capaz de
eliminar as substâncias particuladas da fumaça do tabaco e reduzir os riscos
de exposição à poluição tabagística ambiental. Como visto, os fumódromos
não protegem a saúde das pessoas porque não há sistemas de ventilação e
exaustão eficazes.
Sabe-se bem que os ambientes atualmente reservados aos fumantes não
isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das áreas de não fumantes.
E os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão colocando em
risco sua saúde em nome da manutenção de seus empregos.
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A restrição ao uso do cigarro em ambientes fechados é medida adequada e
eficaz. Não há outra forma de preservar fumantes e não fumantes da
exposição à fumaça do cigarro.

V – Da ausência
ausência de perdas patrimoniais para o setor do entretenimento e da
hospitalidade
“Se não pode fumar em local fechado, o rapaz vai lá fora, fuma lá e volta. Não é
bem assim, dizer que vai haver um prejuízo. O pessoal continua bebendo seu
chopinho e saindo normalmente, não houve nenhuma mudança, dizer que o
estabelecimento vai fechar porque não pode fumar é uma mentira e um exagero”.
Valtair Mendes Rodrigues, presidente do
SINDICATO DOS GARÇONS, BARMAN E MAITRES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
SIGABAN24

Diversas pesquisas independentes revelam que a implantação de ambientes
fechados livres de fumo não causa qualquer impacto econômico-financeiro aos
estabelecimentos comerciais, e em alguns casos, o impacto tem sido positivo.
Pesquisa realizada pelas canadenses Rita Luk e Roberta Ferrence25, da
Universidade de Toronto, sobre o impacto econômico do banimento do fumo
em bares, restaurantes e hotéis no Canadá, Estados Unidos e Austrália,
concluiu que a implantação de ambientes livres de fumo não tem impacto
negativo nas vendas, receitas, lucro e nível de emprego dos estabelecimentos
de bares, restaurantes e hotéis no longo prazo e que legislações de ambientes
livres de fumo não afetam adversamente a indústria da hospitalidade.
hospitalidade
24

Em entrevista ao Boletim da ACT, no mês de agosto de 2008, sobre a lei anti-fumo do Rio de Janeiro:
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Luk, R. & Ferrence, R. The Economic Impact of Smoke-Free Legislation on the Hospitality Industry.

Toronto, ON: Ontario Tobacco Research Unit, Special Report Series, February 2005.
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/2005-hospitalit/index-eng.php
26

No Brasil pesquisa da ACT e do INCA realizada pelos economistas Roberto
Iglesias e Teresa Cristina M. Mendes em maio/2009 e que analisou os
impactos econômicos da experiência de ambientes livres de fumo em João
Pessoa, na Paraíba, a partir de junho de 2006, e revisou a experiência
internacional recente dos impactos econômicos dos ambientes livres de fumo
em alguns países ou cidades do exterior (doc. 14), chegou às seguintes
conclusões:
tabaco, em países com
A experiência internacional com ambientes livres de tabaco
forte tradição de implementação das leis, não indica que houve queda das
vendas nem do emprego de restaurantes e bares.
bares Os estudos científicos e
as avaliações oficiais indicam que a situação se manteve ou melhorou
ligeiramente.
(...)
No caso de João Pessoa especificamente, os dados indicam que nem
nem o
número de estabelecimentos, nem o emprego em restaurantes e bares
foram afetados pelas medidas. Ainda mais, mesmo que tenha ocorrido,
numa visualização simples da série de dados, uma queda de arrecadação
do ICMS em 2006, a mesma foi mais do que compensada pelo
comportamento

dos

anos

posteriores,

crescendo,

inclusive,

proporcionalmente mais do que as outras atividades econômicas.
(grifos acrescidos)

Os resultados de João Pessoa se coadunam com pesquisas de opinião sobre
freqüência em bares:
Pesquisa do Instituto DataFolha de maio de 200826 revela que 88,5% dos
entrevistados não mudariam sua freqüência a bares, restaurantes, lanchonetes
e casas noturnas (63,5%) ou a aumentariam (25%) se leis de ambientes livres
26

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/105_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2008.pdf
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do fumo fossem aprovadas. Esse dado foi reiterado por nova pesquisa
DataFolha, agora em 2009, onde 95% dos fumantes afirmou que não deixará
de freqüentar casas noturnas e restaurantes com a adoção da medida.
Os trabalhadores do setor da hospitalidade, por seu turno, aprovam a medida.
Além de serem os mais prejudicados pelo tabagismo passivo, não
demonstraram temor em relação a suposta queda de faturamento.
O Sinthoresp27 (Sindicato de trabalhadores no setor de bares e restaurantes de
São Paulo) realizou pesquisa com trabalhadores de hotéis, bares e
restaurantes de São Paulo, que trabalham expostos à fumaça, e o resultado
mostrou que 81% deles aprovam a proibição do fumo em ambientes fechados.
A amostragem foi feita entre 9 e 11 de abril de 2009 pela Vértice Pesquisas de
Opinião Pública e envolveu 180 estabelecimentos e 550 trabalhadores do setor
de hotéis, bares, restaurantes e similares, fumantes e não-fumantes.
Perguntados se a medida iria provocar demissões, mais de 60% dos
trabalhadores entrevistados disseram não acreditar nessa hipótese e 55%
acham que a lei irá funcionar.
VI – Apoio Popular
A lei paranaense impugnada nesta ADI é resultado de um amplo esforço da
sociedade civil organizada e dos movimentos sociais de saúde para sua
adoção e aprovação. Não se trata de uma iniciativa isolada do executivo, mas
de uma medida que conta com o apoio generalizado das entidades ligadas à
área de saúde e ao controle do tabagismo.
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Mais do que uma legislação, tratarata-se de uma política pública estadual de
saúde,
saúde, cujo objetivo é preventivo,
preventivo, e que atende ao dever do Estado de garantir
a saúde de todos (CF, art. 196).
O apoio maciço da população é reflexo dessa situação:
Pesquisa nacional realizada pelo Instituto Datafolha28 em Março de 2008
mostra que 88% da população brasileira e 80% dos fumantes reprovam o fumo
em ambientes fechados,
fechados sendo que 95% têm conhecimento de que o
tabagismo passivo traz malefícios à saúde.
Em setembro de 2008 a Folha de São Paulo divulgou nova pesquisa de opinião
em apoio à medida que restringe o fumo em ambientes fechados: 81% dos
dos
brasileiros o aprovava
aprovava29.
Em São Paulo, estado em que a medida já entrou em vigor e é hoje uma
realidade, pesquisa Datafolha anterior à vigência da lei paulista (maio/2009)
revelou que 86% dos fumantes declararam que cumpririam a lei.
Após um mês em vigor
vigor,
igor, lei antifumo de São Paulo teve
teve adesão de 99,5% dos
estabelecimentos conforme informou levantamento do governo do Estado com
37.117 estabelecimentos fiscalizados30.
Pesquisa telefônica realizada pelo governo paulista entre os dias 2 e 3 de
setembro de 2009 com 1.000 entrevistados revela que, um mês após a
vigência da nova lei daquele estado, que proíbe fumar em ambientes fechados
28
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http://www.actbr.org.br/comunicacao/noticias-conteudo.asp?cod=105
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http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=137
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de uso coletivo, 94% dos paulistas apóiam a medida. Mesmo entre os
fumantes, a grande maioria, 87%, é favorável à legislação31.
No Estado do Paraná o apoio popular não é diferente: A aprovação da Lei
antifumo estadual, que proibiu o consumo de cigarros e outros tipos de fumo
em estabelecimentos fechados,
fechados sob pena de multa ao proprietário do local, foi
a proposta de maior relevância
relevância aprovada pela Assembléia Legislativa daquele
estado.
estado A lei antifumo foi apontada como mais relevante por 51% dos 1091
participantes de enquete realizada pelo Paraná Online,
Online o portal do Grupo Paulo
Pimentel, no período de 17 a 24 de dezembro32.
O maciço cumprimento da lei em Curitiba confirma o apoio. Manchete da
Gazeta do Povo de 14/12/2009 anuncia:

Lei antifumo é cumprida em 97% dos locais já
fiscalizados em Curitiba33.
E o texto continua:
Em três semanas de fiscalização, a Vigilância Sanitária notificou 19 estabelecimentos de Curitiba
por descumprimento da lei municipal antifumo, em vigor desde o dia 19 de novembro. Segundo a
Saúde, o número corresponde a 3% das 600 empresas que foram
Secretaria Municipal da Saúde
vistoriadas entre a data em que a lei entrou em vigor e a sexta-feira (11), quando foi feita a última
atualização dos dados.
31

http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=138

32

http://www.parana-

online.com.br/editoria/politica/news/418172/?noticia=PORTAL+DA+TRANSPARENCIA+SAIU+
DO+PAPEL+EM+2009
33

http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=954617&tit=Leiantifumo-e-cumprida-em-97-dos-locais-ja-fiscalizados-em-Curitiba
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Para o diretor do Centro de Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde, Sezifredo Paz
Paz, o índice de
97% de cumprimento da lei é considerado bastante positivo. “A quantidade de estabelecimentos
que descumprem a lei está abaixo do que esperávamos inicialmente”, diz. “E percebemos que,
com o passar das semanas, há cada vez menos notificações, o que indica um processo de
conscientização por parte da população”, explica.

Não só os movimentos sociais de saúde, a sociedade civil organizada e a
população em geral, incluídos fumantes, apóiam a lei discutida nessa ADI.
Associações de bares e restaurantes da Capital do Estado de São Paulo, cuja
lei antifumo é pioneira, como a Associação de Gastronomia, Entretenimento,
Arte e Cultura da Vila Madalena, e a dos restaurantes da Rua Amauri, no
Bairro do Itaim, antes de a lei entrar em vigor já haviam declarado
publicamente que a cumpririam, e empresários do setor já haviam adotado a
medida voluntariamente, caso da rede de pizzarias 1900 e de restaurantes
como Ritz e Spot.
Ainda utilizando a lei e a experiência paulista como paradigma, de acordo com
notícia do Jornal o Estado de São Paulo de 10/7/2009, que confirma a ampla
adesão do setor à lei antifumo: Em SP, 81% dos bares já se adaptam à lei

antifumo: Maioria dos 3.861 locais visitados pelas blitze retirou cinzeiros,
orientou garçons e sinalizou áreas.34
Como se vê, poucos são aqueles que se sentem representados pela ADI
proposta pela CNTUR. Fumantes, trabalhadores do setor de turismo,
entretenimento e hospitalidade, população em geral, movimentos sociais,
entidades em defesa da saúde, associações de bares e restaurantes,
empresários do setor, TODOS apóiam a lei estadual.

34

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-81-dos-bares-ja-se-adaptam-a-lei-

antifumo,400704,0.htm
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Qualquer decisão que a suspenda ou considere inconstitucional atenderá,
portanto, os interesses meramente econômicos, aliás sequer comprovados,
comprovados de
apenas um único setor.
VII – Adoção em Outros Países,
Países, Estados/Províncias e Cidades
Apenas a título de ilustração, informa-se que a adoção de ambientes fechados
livres da fumaça do tabaco é tendência mundial, estimulada pelo cumprimento
ao tratado internacional ao qual já se obrigaram mais de 165 países: a
Convenção Quadro para o Controle do Tabaco.
É vasta a lista de países, províncias e cidades que já a adotaram valendo citar:
No mundo:
Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, França, Califórnia
– EUA, Nova Iorque – EUA, Canadá, Itália, Noruega, Suécia, Finlândia, Nova
Zelândia, Bermuda, Uganda, Malta, Uruguai, Hong Kong, Butão, Colômbia,
várias cidades da Argentina, cidade do México.
No Brasil:
Estados de São Paulo (Lei 13.541/09), Rio de Janeiro (Lei 5.517/2009),
Rondônia (Lei 1.969/08), Roraima (Lei 745/09), Paraíba (Lei 8958/09) e
Amazonas (Lei 3.441/09), e cidades de Salvador - BA (Lei 7.651/09), Juiz de
Fora - MG (Lei 11.813/09), Manaus - AM (Lei 1.364/09), Curitiba (13.254/09),
Maringá (8.097/08) e Cornélio Procópio (Lei 456/08) - PR, Belém - PA (Lei
8713/09) e Tubarão – SC (Lei 3.337/09).
A pressão popular e o anseio pela implementação de ambientes fechados
100% livres da fumaça do tabaco é tal que muitas assembléias legislativas e
câmaras municipais têm derrubado o veto do Poder Executivo
Executivo a leis
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semelhantes,
semelhantes como em Pelotas - RS, Lauro de Freitas – BA e o Estado de
Roraima, conforme revela artigo de Adriana Carvalho35.

VIII
VIII – Benefícios Diretos e Indiretos da
da Adoção de Ambientes Coletivos
Fechados Livres De Fumo
Pesquisa publicada pelo The New England Journal of Medicine36 (edição de
31/7/2008), realizada na Escócia 10 meses antes e 10 meses após a edição de
lei de ambientes livres, em vigor a partir de março de 2006, revelou a redução
de 17% no número de admissões hospitalares por síndrome coronariana aguda
(infartos),
(infartos) sendo 14% entre fumantes, 19% entre ex-fumantes e 21% entre não
fumantes.
De acordo com a experiência internacional, benefícios adicionais podem advir
da adoção deste tipo de medida. Em relatório da OMS37 (2008), foi constatado
que ambientes livres de tabaco também contribuem para a diminuição de
consumo entre os fumantes e encorajam as famílias a evitarem o fumo em
seus lares.
De forma complementar, a adoção de ambientes livres de tabaco pode
contribuir para reduzir a iniciação pelos jovens.
jovens Os locais em que mais se fuma
atualmente são voltados a esse público. Aliás, os jovens são o público que a

35

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=99942

36

”Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Acute Coronary Syndrome”, Jill P. Pell, M.D., Sally

Haw, B.Sc., Stuart Cobbe, M.D., David E. Newby, Ph.D., Alastair C.H. Pell, M.D., Colin Fischbacher, M.B.,
Ch.B., Alex McConnachie, Ph.D., Stuart Pringle, M.D., David Murdoch, M.B., Ch.B., Frank Dunn, M.D.,
Keith Oldroyd, M.D., Paul MacIntyre, M.D., Brian O’Rourke, M.D., and William Borland, B.Sc., in The New
England Jounal of Medicine, 31 de julho de 2008.
37

WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. World Health

Organization, http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf
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indústria do tabaco quer atingir, conforme comprovam seus documentos
internos e decisões judiciais que analisaram suas estratégias de marketing38
(doc. 15).
Restringir o fumo em lugares fechados inibe a iniciação e reduz o consumo.
consumo
Além disso, retira o glamour do ato de fumar, tão caro ao marketing da
indústria tabagista.
Compreendemos que o objetivo da Lei 16.239/2009 é proteger as pessoas,
fumantes e não fumantes, da Poluição Tabagística Ambiental, causadora de
danos à saúde, e sua relevância é irrefutável.
irrefutável Como revela Dráuzio Varella39:

“Nos últimos 20 anos, entretanto, as evidências científicas se tornaram
tão contundentes que ficou impossível negar o óbvio: fumantes passivos
são pessoas que fumam. Logo, estão sujeitas às mesmas doenças que
encurtam a vida dos dependentes de nicotina.
(...)
Todos os estudos demonstram que legislações restritivas ao fumo em
espaços públicos não só reduzem o número de fumantes passivos como
fumantes.
fazem cair os níveis de cotinina no sangue dos próprios fumantes
Embora por ignorância, má-fé ou ganância exista quem se oponha a elas,
não há mais dúvida de que leis desse tipo beneficiam indistintamente
faz.” (grifos
crianças e adultos, jovens e velhos, quem fuma e quem não o faz
adicionados)

38

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/98_1209-livro-veredicto-final.pdf

39

Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada, página E15:

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3008200824.htm
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IX – Do Pedido
O resultado da presente ação direta de inconstitucionalidade já faz parte da
história do esforço mundial para combater a epidemia do tabagismo. Poderá
ser lembrada como mais uma decisão histórica em favor da vida e da saúde;
ou poderá ser lembrada como a vitória daqueles que colocam seus interesses
econômicos acima da vida e da saúde das pessoas. Cabe a esse Egrégio
Supremo Tribunal Federal decidir.
Feitos esses últimos esclarecimentos, e tendo em conta o quanto disposto na
presente manifestação, requerrequer-se seja deferida a admissão da ASSOCIAÇÃO
DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E DOS
DIREITOS HUMANOS – ACT como amicus curiae na presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, bem como, aceitas as suas razões e as dos demais
entes que defendem a constitucionalidade da legislação atacada, seja a
presente ADIn julgada improcedente.
Requer-se, ainda, que as publicações oriundas do presente feito, para que
válidas e vinculativas, sejam realizadas em nome das patronas da requerente:
CLARISSA MENEZES HOMSI – OAB/SP 131.179 e ADRIANA PEREIRA DE
CARVALHO 148.379.
148.379.
Nestes Termos,
P. Deferimento,
De São Paulo para Brasília aos 13 de janeiro de 2010.

CLARISSA MENEZES HOMSI
OAB/SP 131.179
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA ELLEN GRACIE,
RELATORA DA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 4.353

Ação Direta de Inconstitucionalidade
Processo no. 4.353
4.353
ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E
DOS DIREITOS HUMANOS
HUMANOS - ACT,
ACT associação sem fins lucrativos inscrita no
C.N.P.J/MF sob o n.º 08.658.766/0001-70, sediada na Capital do Estado de
São Paulo, na Rua Pamplona, 724, cj. 17 (docs. 1), neste ato representada por
sua advogada (doc. 2), nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade
movida pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO – CNC, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 7o,
§2o, da Lei 9.868/99, requerer sua
HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE
pelas razões a seguir expostas:
1

I - Da Legitimidade
Legitimidade da ACT
A ACT é uma organização não-governamental voltada à promoção de ações
para a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico gerado
pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco. Trata-se de aliança
composta por mais de 300 organizações da sociedade civil comprometidas
com o controle da epidemia tabagística (www.actbr.org.br).
Surgida em 2003 como Rede Tabaco Zero, a ACT formalizou-se como
associação em fevereiro de 2007 e atuou, desde seu surgimento, para a
ratificação, pelo Brasil, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (doc.
3), primeiro tratado internacional de saúde pública, celebrado sob os auspícios
da Organização Mundial de Saúde, o que ocorreu em 3 de novembro de 2005.
Após essa vitória na proteção do direito à saúde e à vida dos brasileiros, a ACT
vem atuando de forma a contribuir para a implementação das determinações
do tratado no que tange ao controle do tabagismo.
Dentre suas atividades pode-se citar a participação nas negociações dos
protocolos de discussão e implementação das disposições do tratado através
da Convenção das Partes, onde tem assento como representante da
sociedade civil1, realização de campanhas para a implementação de ambientes
livres do fumo (doc 4 e 5), elaboração e divulgação de relatório sobre ações
judiciais indenizatórias contra a indústria do tabaco (doc 6), elaboração e
divulgação do atual estágio de implementação das medidas previstas na CQCT
(doc. 7), divulgação de informações sobre os males do tabagismo através de
sua página eletrônica (www.actbr.org.br) e de publicações (doc. 8 a 12), e
criação do blog “Vamos Parar” (http://blog.actbr.org.br/) como espaço para

1

A ACT é membro da FCA – The Framework Alliance Convention For Tobacco Control

(http://www.fctc.org/index.php?item=members#AMRO) que consta da lista das organizações não
governamentais

participantes

da

Conferência

das

Partes

para

a

CQCT

(http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/FCTC_COP1_ID7-en.pdf).
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fumantes que querem parar de fumar, ex-fumantes que querem reforçar sua
decisão e ajudar a quem ainda não parou, e não fumantes que possam
contribuir com dicas ou apoio.
Em razão de sua ampla rede de participantes e sua experiência nacional e
internacional no controle do tabagismo, a ACT pode contribuir com elementos
essenciais para a confirmação da constitucionalidade da legislação impugnada
através da presente ADI, bem como demonstrar com estudos e demais provas
os malefícios do fumo passivo, a inexistência de sistema de ventilação que
dissipe o material particulado oriundo da fumaça do tabaco, a ineficácia dos
“fumódromos”, bem como o acerto da legislação paranaense em proibir o fumo
em ambientes fechados.
A matéria objeto da presente ação é de extrema relevância já que a restrição
ao fumo em ambientes fechados beneficia a todos, fumantes e não fumantes,
atendendo ao dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde das
pessoas (Constituição Federal, art. 196).
Por outro lado, a confirmação da constitucionalidade da legislação estadual
que restringe o fumo em ambientes fechados possibilitará que outros estados a
adotem, já que é a única forma de proteger a todos, em especial os
trabalhadores, da exposição à fumaça do tabaco, sendo dever do Brasil,
através de seus entes federativos, cumprir tratado internacional nesse sentido,
conforme abaixo se verá.
O estado do Paraná, na esteira de outros estados e municípios, como os
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, antecipou-se à inércia da União e
também aprovou lei que protege seus habitantes.

3

Se todos os estados adotarem a medida, como parece ser cada vez mais o
cenário, mais e mais brasileiros receberão a mesma proteção à sua saúde com
relação à exposição à fumaça do cigarro.
Atualmente cerca de 74 milhões de brasileiros estão protegidos dos malefícios
da Poluição Tabagística Ambiental. São os habitantes dos Estados que
aprovaram legislações antifumo: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia,
Amazonas, Paraíba e Roraima.
Por outro lado, eventual procedência da ação significará retrocesso nas
políticas públicas de saúde adotadas pelo Brasil. Como se sabe, o Brasil é país
que se destaca nas políticas de combate à epidemia do tabaco ao lado dos
países ditos desenvolvidos.
Desde 1989 o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de Câncer –
INCA, e as Secretarias de Saúde estaduais e municipais, promovem ações de
controle do tabagismo que incluem campanhas, ações em escolas e em
ambientes de trabalho, tratamento para cessação de fumar em unidade de
saúde pelo SUS, promoção e defesa de medidas legislativas e econômicas
como a restrição da publicidade de produtos de tabaco, a obrigatoriedade de
advertências sanitárias e o controle de venda a menores de idade, entre
outras.
O resultado desse empenho significou redução no consumo per capita de
cigarros de 32% entre 1989 e 2005. Já a prevalência de fumantes na
população acima de 18 anos caiu de 34% em 1989 para 22% em 2003 e 16%
em 20062. Recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

2

Tabagismo: Um grave problema de saúde pública. Instituto Nacional do Câncer – INCA. 2007.
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(IBGE) com diferente metodologia revelou que o número de fumantes
brasileiros é de 17,2%3.
De acordo com o art. 7º, par. 2º, da Lei 9868/99, a admissão de postulantes na
qualidade de amicus curiae será analisada considerando-se a relevância da
matéria e a representatividade do requerente. Ambos os requisitos estão
preenchidos no presente caso devendo, portanto, ser deferida a habilitação da
ACT na presente Ação Direita de Inconstitucionalidade.

II – Da ilegitimidade da CNC – ausência de
de pertinência temática
Com o intuito de demonstrar sua legitimidade para a causa, alega a autora, na
petição inicial, que o requisito da pertinência temática estaria preenchido pelos
seguintes fatos (fls. 6):
a. Ao proibir o consumo de produtos fumígenos em ambientes fechados, o ato
impugnado, “na verdade, restringe substancialmente, de forma reflexa
reflexa, a

comercialização

destas

mercadorias

pelas

empresas

comerciais

representadas por esta entidade sindical”, e
b. A norma estadual atingiria, agora “de forma direta (...) diversas empresas

do comércio ligadas ao lazer e entretenimento, tais como bares,
restaurantes, casas de música e outros, que tem (sic) como parte da
clientela pessoas fumantes que poderão inibir sua freqüência a tais locais,
justamente diante da privação do consumo de cigarros, cigarrilhas de
outros, com evidentes prejuízos a determinados ramos de negócios e até

3

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/suplementos
/tabagismo/comentarios.pdf
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/368_PNAD_Tabagismo2008_Final.pdf
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mesmo, eventualmente, à manutenção de determinados empregos onde a
clientela se reduzir.”
(grifos nossos)

O esforço argumentativo da autora para preencher o requisito da pertinência
temática não resiste a um exame mais acurado.
(i)

Suposta redução da comercialização de cigarros; eventuais prejuízos

O principal argumento para vincular seus objetivos sociais à impugnação da lei
paranaense é uma suposta redução na comercialização de cigarros em razão
da regulamentação dos lugares onde se permite fumar.
O uso de tal argumento pela autora se justifica na medida em que a vasta
maioria dos sindicatos associados à CNC no Paraná é de varejistas e lojistas.
lojistas
Ora, não traz a autora um único elemento que possa demonstrar que haverá
efetivamente redução na comercialização de cigarros e que isso afetará seus
associados, até porque dificilmente a venda de cigarros constitui a principal
fonte de renda destes estabelecimentos.
A propósito, não há um único local – cidade, estado, país – em que legislações
antifumo foram adotadas e em que se verificou prejuízos ao setor varejista ou
lojista.
Reitere-se que a lei disciplina os locais onde se permite fumar, nada tratando
sobre a comercialização do produto.
Há que se comprovar a efetividade dos alegados prejuízos. Qual a
representatividade da venda de cigarros para os associados da autora?
Quantos deles efetivamente vendem cigarros? Meras suposições não podem
ser aceitas por esse E. Supremo Tribunal como forma de atender à pertinência
temática.
6

É evidente, portanto, que a norma não atinge diretamente o setor representado
pela CNC, não estando preenchido o requisito objetivo da pertinência temática.
Já decidiu essa E. Suprema Corte que os interesses afetados devem estar
diretamente relacionados aos entes representados (ADI 1508-7 RJ), não se
admitindo interesses por via reflexa.
(ii) Os sindicatos associados à autora não são diretamente atingidos pela
norma
Diferentemente do que pretende fazer crer a autora quando trata da pertinência
temática, não há sindicatos de bares, restaurantes, hotéis ou similares entre
seus associados.
Como já se disse, os sindicatos representados são, em sua imensa maioria, de
lojistas,
lojistas, atacadistas e varejistas (docs 13 e 14 – lista dos sindicatos associados
à CNC impressa de sua página eletrônica).
Ora, se não há sindicatos do ramo do entretenimento e/ou da hospitalidade
entre seus associados, é evidente que não há relação, quer direta, quer
indireta, dos interesses defendidos pela autora com a norma impugnada,
revelando-se sua ilegitimidade para a causa em razão da ausência de
pertinência temática.
Requer-se portanto, preliminarmente, seja declarada a ilegitimidade ad causam
da CNC por não preencher o requisito da pertinência temática.
III - Da Convenção Quadro Para
Para o Controle do Tabaco – consenso sobre os
malefícios do fumo passivo e ausência de “soluções” como ventilação e

fumódromo

7

Em 2003 foi celebrado o primeiro tratado internacional de saúde pública de que
se tem notícia na história da humanidade: A Convenção Quadro para o
Controle do Tabaco.
A comunidade internacional reuniu-se em torno de um tema a um só tempo
preocupante e evitável: a epidemia tabagística, primeira causa evitável de
mortes no mundo, responsável por mais de 5 milhões de óbitos anuais
(OMS/2008)4, 200 mil só no Brasil, segundo dados da OPAS – Organização
Pan-Americana de Saúde.
Trata-se de tratado internacional totalmente embasado na melhor evidência
científica atual existente e que tem por objetivo o direito de proteção à saúde

pública.
Liderando as negociações, o governo brasileiro ratificou a Convenção Quadro
em 3 de novembro de 2005, introduzida no ordenamento jurídico através do
Decreto nº 5.658, de 02 de Janeiro de 2006.
2006
O preâmbulo da Convenção Quadro deixa expresso o consenso internacional
sobre os danos que o consumo e a exposição à fumaça do tabaco têm
causado à humanidade. Confira-se os trechos a seguir transcritos, embasados
no direito fundamental à saúde e em outros tratados internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário:
As Partes desta Convenção.
Determinadas a dar prioridade ao seu direito de proteção à saúde pública;
Reconhecendo que a propagação da epidemia do tabagismo é um problema
global com sérias conseqüências para a saúde pública, que demanda a mais ampla

4

WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2008: The MPOWER package. World Health

Organization, http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf.
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cooperação internacional possível e a participação de todos os países em uma resposta
internacional eficaz, apropriada e integral;
Tendo em conta a preocupação da comunidade internacional com as
devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas
pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, em todo o mundo;
Seriamente preocupadas com o aumento do consumo e da produção mundial
de cigarros e outros produtos de tabaco, particularmente nos países em
desenvolvimento, assim como o ônus que se impõe às famílias, aos pobres e aos
sistemas nacionais de saúde;
Reconhecendo que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o
consumo e a exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbidade
e incapacidade e que as doenças relacionadas ao tabaco não se revelam
imediatamente após o início da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de
qualquer produto derivado do tabaco;
Reconhecendo ademais que os cigarros e outros produtos contendo tabaco
são elaborados de maneira sofisticada de modo a criar e a manter a dependência, que
muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são farmacologicamente
ativos, tóxicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a dependência ao tabaco é
classificada separadamente como uma enfermidade pelas principais classificações
internacionais de doenças;
Admitindo também que há evidências científicas claras de que a exposição
pré-natal à fumaça do tabaco causa condições adversas à saúde e ao
desenvolvimento das crianças;
Profundamente preocupadas com o elevado aumento do número de fumantes e
outras formas de consumo de tabaco entre crianças e adolescentes em todo o
mundo, particularmente com o fato de que se começa a fumar em idades cada vez
menores;
(...)
Conscientes do valioso trabalho sobre controle do tabaco conduzido por
vários Estados, destacando a liderança da Organização Mundial de Saúde, bem
como os esforços de outros organismos e entidades do sistema das Nações Unidas e de
outras organizações intergovernamentais internacionais e regionais no estabelecimento
de medidas de controle do tabaco;
Enfatizando a contribuição especial de organizações não-governamentais e
de outros membros da sociedade civil não vinculados à indústria do tabaco –
incluindo as associações de profissionais da saúde, de mulheres, de jovens, de
ambientalistas e de grupo de consumidores e instituições docentes e de atenção à
saúde – às atividades de controle do tabaco no âmbito nacional e internacional,
bem como a importância decisiva de sua participação nas atividades nacionais e
internacionais de controle do tabaco;
Reconhecendo a necessidade de manter a vigilância ante qualquer tentativa
da indústria do tabaco de minar ou desvirtuar as atividades de controle do tabaco,
9

bem como a necessidade de manterem-se informadas sobre as atuações da indústria do
tabaco que afetem negativamente às atividades de controle do tabaco;
Recordando o Artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de
dezembro de 1966, pelo qual se declara que toda pessoa tem direito de gozar o
mais elevado nível de saúde física e mental;
Recordando ainda o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de
Saúde, que afirma que o gozo do mais elevado nível de saúde que se possa
alcançar é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de
raça, religião, ideologia política, condição econômica ou social;
Determinadas a promover medidas de controle do tabaco fundamentadas em
considerações científicas, técnicas e econômicas atuais e pertinentes;
Recordando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 18 de
dezembro de 1979, dispõe que os Estados Participantes daquela convenção devem
tomar as medidas cabíveis para eliminar a discriminação contra as mulheres na área da
atenção médica;
Recordando ademais que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada
pela Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, dispõe que os Estados
Participantes daquela convenção reconhecem o direito da criança de desfrutar o mais
elevado nível possível de saúde;
Acordaram o seguinte: (...)
(grifos e destaques adicionados)

Cento e sessenta e sete (167) Estados-parte já ratificaram a Convenção
Quadro, um recorde em se tratando de tratados internacionais.
Toda essa mobilização visa obrigar os Estados signatários a adotarem políticas
públicas para reduzir a pandemia tabagística, dentre elas, proteger as pessoas
da exposição à fumaça do tabaco.
tabaco.
Nesse sentido o art. 8º da Convenção Quadro:
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Artigo 8
Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco
1. As Partes reconhecem que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a
exposição à fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade.
2. Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional existente, e
conforme determine a legislação nacional, medidas legislativas, executivas,
administrativas e/ou outras medidas eficazes de proteção contra a exposição à fumaça
do tabaco em locais fechados de trabalho, meios de transporte público, lugares públicos
fechados e, se for o caso, outros lugares públicos, e promoverá ativamente a adoção e
aplicação dessas medidas em outros níveis jurisdicionais.

As Diretrizes do artigo 8º, adotadas na Segunda Conferência das Partes, em
abril de 20075, estabeleceu como princípio que “Todas as pessoas devem ser

protegidas da exposição à fumaça do tabaco. Todos os ambientes fechados,
tabaco.”
de trabalho ou não, devem ser livres do tabaco
Reconheceu ainda que “Não
Não há níveis seguros para a exposição à fumaça de

segunda
egunda--mão do tabaco
tabaco, e conforme já acordado na COP1 [Decisão
FCTC/COP1(15)], as medidas como ventilação, troca do ar e o uso de áreas
exclusivamente destinadas, não protegem contra a exposição.”
exposição
Finalmente, determinou que “Cada Parte deve caminhar para prover proteção

total em período de 05 anos desde a assinatura ou ratificação da referida Parte
Convenção--Quadro
Quadro.”
na Convenção
Como se vê, o Brasil é signatário de tratado internacional que recomenda a
adoção, no prazo de cinco anos de sua ratificação, de ambientes fechados
100% livres de tabaco.

5

Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das Partes:

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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A adoção dessa medida busca resguardar o direito à saúde de todos, fumantes
e não fumantes, tendo em vista ser a única medida eficaz para evitar os danos
à saúde causados pela exposição à fumaça do tabaco.
tabaco
Ao adotar essa medida o Estado do Paraná nada mais faz do que se antecipar
à União e cumprir obrigação assumida pelo Brasil.
III.1 Dos Malefícios Do Fumo Passivo
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo passivo é a
terceira causa evitável de mortes no mundo, atrás apenas do tabagismo ativo e
do uso excessivo de álcool.
As evidências científicas de que o fumo passivo é prejudicial à saúde vêm se
acumulando há mais de 20 anos, fato plenamente reconhecido na Convenção
Quadro.
Existem efeitos agudos e crônicos advindos da exposição à poluição
tabagística ambiental (PTA). 6
Há 23 anos, o relatório de 1986 Surgeon General’s Report on The Health

Consequences of Involuntary Smoking7, do Ministério da Saúde dos Estados
Unidos, concluiu que a exposição
exposição ao tabagismo
tabagismo passivo causa doenças nos
nãonão-fumantes.
fumantes Esse relatório, que foi um dos primeiros a investigar o assunto,

6

Os bebês têm risco aumentado para a síndrome da morte súbita infantil. As crianças cronicamente

expostas apresentam redução do crescimento e da função pulmonar, aumento da freqüência de tosse e
chiado, aumento da ocorrência de doenças respiratórias, como pneumonia e bronquite, além do
desenvolvimento e agravamento de asma. Em adultos, constata-se um risco 30% maior de câncer de
pulmão e 24% maior de infarto do coração em não fumantes expostos ao tabagismo passivo. Também
causa câncer de seios da face, desenvolvimento e agravamento de bronquite crônica e enfizema.
7

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf
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mostrou que a PTA causa câncer de pulmão em adultos não-fumantes e vários
problemas respiratórios entre as crianças.
Desde sua publicação, centenas de estudos e vários relatórios adicionais foram
publicados, e as provas dos danos à saúde tornaram-se ainda mais fortes. Em
27 de junho de 20068, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos divulgou um
novo relatório que não deixa qualquer dúvida de que o fumo passivo faz mal à
saúde humana. As cinco conclusões desse relatório foram:
1) Não há um nível de exposição sem risco ao tabagismo passivo. A
separação entre fumantes e não-fumantes e os sistemas de ar
condicionado e de ventilação não eliminam a exposição dos não-fumantes
à PTA. Assim, as únicas maneiras de efetivamente proteger os nãofumantes são os ambientes de trabalho e ambientes públicos 100% livres
de fumo.
2) Nos Estados Unidos, onde ambientes livres de fumo são mais comuns,
milhões de pessoas ainda são expostas ao tabagismo passivo tanto em
seus ambientes de trabalho quanto em seus lares, onde ainda não se
adotou a proibição de fumar.
3) A exposição ao fumo passivo causa doenças e mortes prematuras em
crianças e adultos nãonão-fumantes.
4) Crianças
Crianças expostas ao tabagismo passivo têm risco aumentado da
síndrome da morte súbita infantil, infecções respiratórias agudas,
problemas de ouvido, desenvolvimento de asma e aumento da gravidade
da asma. Os pais fumantes expõem os filhos à PTA e aumentam não só o
risco dessas doenças, mas também prejudicam o desenvolvimento
pulmonar de seus filhos.

8

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/fullreport.pdf
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5) A exposição dos adultos ao tabagismo passivo provoca efeitos adversos
imediato no sistema cardiovascular e causa doença cardíaca coronária e
câncer de pulmão, entre
entre outras doenças.
Em sua página eletrônica9, além de expor as conseqüências ao tabagismo
passivo, o INCA assim o define:

Tabagismo passivo
Define-se tabagismo passivo como a inalação da fumaça de derivados do tabaco
(cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça) por
indivíduos não-fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados. A
fumaça dos derivados do tabaco em ambientes fechados é denominada poluição
tabagística ambiental (PTA) e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
torna-se ainda mais grave em ambientes fechados. O tabagismo passivo é a 3ª
maior causa de morte evitável no mundo, subseqüente ao tabagismo ativo e ao
consumo excessivo de álcool (IARC, 1987; Surgeon General, 1986; Glantz, 1995).
O ar poluído contém, em média, três vezes mais nicotina, três vezes mais
monóxido de carbono, e até cinqüenta vezes mais substâncias cancerígenas do que
a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro.

O INCA lançou, em 22/8/2008, o estudo “Mortalidade atribuível ao tabagismo

passivo na população brasileira”10, pesquisa inédita no país e uma das
primeiras no mundo.
Realizado por pesquisadores do INCA e do Instituto de Estudos de Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, o estudo, que teve
como alvo a população urbana, revelou pela primeira vez números
impressionantes: pelo menos 2.655 indivíduos nãonão-fumantes expostos
involuntariamente à fumaça do tabaco morrem a cada ano no Brasil, ou seja,
sete pessoas por dia.
dia A maioria das mortes ocorre entre mulheres (60,3%), já
que há mais fumantes do sexo masculino.

9

http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=passivo&link=tabagismo.htm

10

http://www.inca.gov.br/releases/press_release_view.asp?ID=1875
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A quantidade de vítimas, porém, pode ser ainda maior, já que a pesquisa foi
feita somente em ambientes domésticos de aglomerados urbanos, sem incluir
os ambientes de trabalho.
Especificamente com relação aos trabalhadores do setor da hospitalidade,
hospitalidade a
Organização Internacional do Trabalho – OIT estima que pelo menos 200 mil
trabalhadores morrem, por ano, em todo o mundo, devido à exposição ao
tabagismo passivo (doc. 15).
Estudos científicos comprovam que garçons não fumantes que trabalham em
bares e restaurantes em que é permitido fumar apresentam em média, chance
duas vezes maior de desenvolver câncer no pulmão. Ao final da jornada de
trabalho, estes profissionais poderão ter níveis de exposição como se tivessem
fumado até 10 cigarros11.
Segundo o INCA, os níveis de fumaça ambiental de tabaco em restaurantes
chegam a ser duas vezes maiores do que em outros ambientes de trabalho
como escritórios, enquanto em bares, os
os índices são quase seis vezes
superiores12.
Vale lembrar que o empregador tem o dever de proteger a saúde dos seus
empregados e que todo trabalhador tem direito a um meio ambiente do
trabalho saudável,
saudável e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.
Os donos de bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas e similares, como
empregadores, são legalmente responsáveis pela saúde dos seus empregados
11

Em resposta à consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

http://www.sbpt.org.br/downloads/temp/COM_TABAGISMO_SBPT_PRONUCIAMENTO_CT_CONS_PUB_
29_ANVISA.pdf
12

American Cancer Society / UICC Building Public Awareness About Passive

Smoking Hazards http://www.paho.org/English/AD/SDE/RA/Guide1a_SecondhandSmoke.pdf
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(CLT, art. 157), têm obrigação de preservar a saúde e integridade dos seus
trabalhadores, e devem tomar precauções para evitar acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.
Ao expor empregados à PTA durante a jornada de trabalho, o empregador
expõe estes trabalhadores a um risco 50% maior de câncer de pulmão13, além
de outras doenças cancerígenas e respiratórias decorrentes do fumo passivo.
O trabalhador adoecido é considerado portador de doença do trabalho, e tem
direito de obter do empregador o pagamento de indenização por danos morais
e materiais.
Assim, é dever dos proprietários de estabelecimentos oferecer ambientes de
trabalho livres da poluição tabagística ambiental.
Os demonstrados e reconhecidos malefícios à saúde dos fumantes passivos,
inclusive por tratado internacional ratificado pelo Brasil, são justificativa justa e
adequada, portanto, para a adoção de ambientes fechados 100% livres da
fumaça do tabaco.
III.2 Da Inexistência de “Soluções” como Ventilação e Fumódromo
Não existe ventilação ou isolamento que proteja as pessoas da fumaça do
tabaco.
O fumo é a maior fonte de poluição em ambientes interiores no mundo
moderno14.
13

Involuntary smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health effects,

Siegel M., Universidade da California, Berkeley.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8320789?dopt=Abstract
16

Abrir janelas ou arejar o ambiente de qualquer outra maneira não resolve esse
problema, pois NENHUMA tecnologia de engenharia de ventilação atual é
capaz de eliminar os riscos impostos pela exposição a esse tipo de poluição.
A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e
Condicionamento de Ar (ASHRAE, na sigla em inglês), órgão de referência em
engenharia de ventilação, é clara: o isolamento de áreas para fumantes por
ventilação não é eficaz e não há arejamento conveniente
conveniente para a PTA15.
Com relação aos fumódromos, espaços isolados para o ato de fumar, sabe-se
bem que tais ambientes não isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das
áreas de não fumantes,
fumantes, já que a fumaça não respeita as divisórias e se
espalha por furos,
furos, divisórias, tubos de ventilação e conduítes.
conduítes
Além disso, os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão
colocando em risco sua saúde.
De acordo com o princípio no. 01 das Diretrizes do artigo 8º da Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco16:
(...) Iniciativas diferentes da eliminação total da fumaça do tabaco, como
ventilação, filtragem do ar e o uso de áreas exclusivas para fumar (com ou sem
separação por sistemas de ventilação), têm repetidamente mostrado sua

14

Indoor air pollution: a global health concern. Zhang, J.; Smith, K. British Medical Bulletin, v. 68, p. 209–

225, 2003.
15

A ventilação e a fumaça ambiental de cigarros. SEELIG, Marina Fonseca; CAMPOS, Cláudia Rejane

Jacondino de; CARVALHO, Jonas da Costa. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, supl., p. 86,
2005.
16

Para o texto original em inglês das Diretrizes do Artigo 8º adotadas na Segunda Conferência das

Partes: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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ineficiência e há evidências conclusivas, científicas ou não, que nenhum
instrumento de engenharia consegue proteger contra a exposição à fumaça do
tabaco.

Não é por outra razão que a adoção de ambientes fechados livres da fumaça
do tabaco, sem exceções, é o que determina a Convenção Quadro e a
Organização Mundial de Saúde.

IV – Da competência do Estado para legislar sobre a matéria

A lei 16.239/2009 do Estado do Paraná é perfeitamente constitucional pois
atende ao direito à vida, à saúde e a um ambiente saudável. Está respaldada
pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e pelas evidências
científicas sobre malefícios do tabagismo passivo e sobre a ausência de
soluções como ventilação e isolamento (vide capítulo anterior).
Antes, contudo, de tratar da constitucionalidade da lei estadual, é preciso traçar
algumas considerações sobre a lei federal 9294/1996.

IV.1. A lei federal 9.294/1996 não mais atende ao direito à saúde
De início, é bom que se esclareça o escopo da lei 9.294:
Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 22 0 da
Constituição Federal.

Pois bem, a pretexto de regulamentar o art. 220, §4º da Constituição Federal,
que trata da Comunicação Social, o legislador federal aproveitou o ensejo para
proibir o fumo em ambientes coletivos, públicos ou privados, abrindo ressalva a
18

áreas exclusivamente destinadas ao fim de fumar, devidamente arejadas e
isoladas (conhecidos como fumódromos), in verbis:
Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo,
público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim,
privado ou público
devidamente isolada e com arejamento conveniente.

Note-se que a regra geral instituída pela lei federal é a proibição do fumo em
ambientes coletivos, públicos ou privados.
privados Assim, a lei federal já adota, de
forma geral, a norma reiterada pela lei estadual.
Frise-se, contudo, que a lei federal 9.294 é de 1996.
1996 As evidências científicas
produzidas durante quase 14 anos posteriores à sua edição demonstram que a
ressalva por ela estabelecida é obsoleta em relação ao que hoje se sabe sobre
os malefícios do fumo passivo e sobre a impossibilidade de se isolar a fumaça
em ambientes internos.
É a lei federal,
federal e não a estadual, que não mais atende à Constituição,
Constituição pois
encontra-se em desacordo com o dever do Estado de proteção à saúde (CF,
art. 196), já que a previsão de fumódromos é contrária a referida garantia
constitucional.
A competência concorrente da União para normas gerais implica em que tais
normas não sejam exaustivas, sem possibilidade de suplementação pela
legislação estadual. É o que entendeu o defensor público do estado do Espírito
Santo, Carlos Eduardo Rios do Amaral17, ao analisar a lei 9294/1996 para
criticar o governador daquele estado que vetou lei idêntica à paranaense
aprovada por unanimidade pela Assembléia Legislativa do ES:

17

Carlos Eduardo Rios do Amaral, Veto à lei antifumo no ES tem motivos errados

http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
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“Quando o texto constitucional refere-se à competência da União para
estabelecimento de normas gerais a respeito de proteção e defesa da
saúde, por certo, está se referindo a normas não exaustivas, mas sim a
limitando--se à positivação de
regras que não tracem pormenores, limitando
princípios abertos, sempre sob o interesse da proteção e defesa da
saúde.” (grifos acrescidos).
saúde.
No caso de ambientes livres de fumo, respeitado o mínimo previsto no art. 2º,
da lei federal 9.294/06 (proibição do fumo em ambientes coletivos públicos ou

privados), é certo que os Estados e Municípios estão constitucionalmente
autorizados a ampliar a proteção à saúde e ao meio ambiente.
Mencionado autor18 criticou também o legislador federal por ter extrapolado o
escopo da lei, de regulamentar o dispositivo constitucional que trata da
comunicação social, para incluir assunto que lhe era totalmente estranho.

“A
A Lei 9.294/96, na tentativa de regulamentar o parágrafo 4º, do artigo 220,
da Constituição Federal, que cuida da comunicação social e da
atacado,
propaganda comercial do tabaco, no ponto a
tacado, nada tem que haver
constitucional,, indo além da regulamentação
com esse mandamento constitucional
publicitária do produto para estabelecer regra físicofísico-espacial de tolerância
fazer). Diz esse dispositivo
de comportamentos (obrigação de não fazer)
constitucional, tão-somente, que a propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os
malefícios decorrentes de seu uso.

18

Carlos Eduardo Rios do Amaral, Veto à lei antifumo no ES tem motivos errados

http://www.conjur.com.br/2009-mai-26/veto-lei-antifumo-es-mostra-visao-errada-lei-federal
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A tolerância de fumódromos em nada se relaciona com propaganda
comercial de tabacos, não pertinência temática com o mandamento
constitucional delimitador. Na tentativa de regulamentar essa dicção
constitucional relativa à comunicação social do artigo 220 da CF, a lei
ordinária foi além da matéria publicitária. Fumódromos e sua tolerância não
se confundem com propaganda comercial, a não ser que todos os
cidadãos fumantes e consumidores comuns se transformem em
inconscientes modelos ou manequins. A legenda expressa da Lei 9.294
dispondo sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição
Federal é clara, não “dá outras providências”, e nem poderia.”
poderia.
Nesse sentido temos que a lei federal 9.294/96 não é norma geral
regulamentadora do art. 24, XII da CF,
CF mas de outro dispositivo, disciplinando
incidentemente a matéria e abrindo lacuna para a legislação estadual.
Finalmente, registre-se que a Convenção Quadro, não obstante de mesmo
nível hierárquico à lei federal, é-lhe posterior, razão pela qual derroga-lhe a
exceção prevista.
IV.2. Da competência concorrente dos entes federativos
O Estado pode, e deve, ir além das restrições impostas pela lei federal
9.294/96, cuja previsão de fumódromo encontra-se defasada frente ao que se
sabe sobre os malefícios da poluição tabagística ambiental e o que determina a
OMS, a Convenção Quadro e a própria Constituição.
De acordo com o art. 24, XII, da CF, pode o Estado, com vista a suplementar a
legislação federal, ampliar a proteção aos bens jurídicos por ela visados.
21

Principalmente quando há tratado internacional ratificado pelo Brasil que prevê
a medida agora adotada em nível estadual.
É nesse sentido a decisão que denegou liminar na ação direta de
inconstitucionalidade no. 3937, relativa à Lei Estadual de São Paulo no.
12.684/2007, que “proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto
ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composição”.
Vale destacar o entendimento do Ministro Cezar Peluso relativamente à
argüição de inconstitucionalidade formal em tema que envolve questão de
saúde pública e meio ambiente, como é também o caso do tabagismo passivo:
“Na mesma linha, Celso de Mello afirmou que a lei paulista reforça o dever
estatal de proteção à saúde, e Cezar Peluso disse que a questão não
deveria ser posta no âmbito de eventual conflito de competência entre
União e estado, mas no reconhecido perigo à saúde quanto ao uso do
amianto, fato atestado pelo Brasil no âmbito de uma convenção
internacional.”
internacional 19 (realçamos)
Referida decisão confirma a possibilidade de ente federativo – no caso o
Estado – de legislar sobre tema de impacto evidente à saúde das pessoas, já
que é dever concorrente zelar pela proteção e defesa à saúde (CF, art. 24, XII).
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Notícias STF, Quarta-feira, 04 de Junho de 2008: STF mantém lei paulista que proíbe uso do amianto

no estado
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IV.3 Da competência comum dos entes federativos
Sob outro prisma, o cuidado com a saúde é competência comum da União,
Estados e Municípios (art. 23, II, art. 196). Trata-se de competência material, o
que implica em que os entes federativos agirão, através de políticas públicas,
no sentido de atender ao preceito constitucional.
É comum também a competência para a proteção ao meio ambiente e o
combate à poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, art. 225).
Como se vê, o Estado tem competência comum, de índole material, para cuidar
da saúde, defender o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas

formas.

Para

tanto,

a

Constituição,

implicitamente,

garante-lhe

competência concorrente imprópria20, de índole legislativa, de forma a garantir
que tais preceitos sejam cumpridos por meio de políticas públicas.
A saúde, direito social elevado a garantia fundamental (art. 6º), recebeu seção
própria na Constituição. O art. 196 da CF determina ser a saúde direito de
todos e dever do Estado, devendo ser garantido por políticas sociais e
econômicas para a sua promoção, proteção e recuperação.
Da mesma forma o meio ambiente, direito de todos garantido pelo art. 225,
deve ser defendido pelo Poder Público e pela coletividade.
No que tange à questão de ambientes livres de fumo, devem ser preservados o
direito à saúde de todos, fumantes e não fumantes, sejam eles os
freqüentadores de ambientes coletivos, sejam eles os trabalhadores que ali
exercem sua atividade, bem como o direito ao meio ambiente saudável, livre da
20

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrado Nunes Júnior, Curso de Direito Constitucional, 12ª edição

revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 272.
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Poluição Tabagística Ambiental, que contém cerca de 60 substâncias
cancerígenas causando danos à saúde.
Tais objetivos encontram-se dentro da competência comum dos entes
federativos, exercida ilimitada e simultaneamente, e que, para serem
desempenhadas, implicam na competência concorrente imprópria da União,
Estados e Municípios. Sim, pois para efetivar uma política pública muitas vezes
é necessária a adoção de lei que a implemente.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do Recurso
Extraordinário no. 179.285-RJ, relatado pelo Min. Marco Aurélio, considerou
que a existência de legislação federal sobre meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência (art. 23, V) não inibe a atuação do Estado ou do
Município na disciplina da matéria, possibilitando-lhes disciplinar critérios
próprios para a contratação de professores, desde que respeitado o piso
estabelecido na lei federal.
Como bem sintetizou Luís Renato Vedovato, ao tratar da pioneira lei paulista
antifumo, mas que se aplica à lei paranaense 21:

(...) as áreas livres de tabaco, por envolverem questões de saúde e meio
ambiente, identificadas nas competências materiais comuns (artigos 23,
196 e 225, CF) e nas legislativas concorrentes (artigo 24, CF), fazem parte
da chamada competência legislativa concorrente imprópria (Araújo e
Nunes Júnior). Essa competência decorre do princípio da legalidade
administrativa:
administrativa: o Estado só pode fazer o que for definido em lei.
exercê--la, sob pena de
O Estado tem a competência, e não pode deixar de exercê
omissão. Assim agiu o Legislativo paulista.
21

Luís Renato Vedovato, A constitucionalidade da proteção à saúde, Folha de São Paulo, 11 de abril de

2009, p. A3.
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No caso de ambientes livres de fumo, portanto, respeitado o mínimo previsto
no art. 2º, da Lei Federal 9294/06, podem os Estados, e os Municípios também,
ampliarem o espectro da restrição aos produtos fumígeros de forma a
preservar a saúde e o meio ambiente.
V - Da suposta violação
violação às liberdades fundamentais e ao princípio da livre
livre
iniciativa
De início deve-se esclarecer que a lei paranaense impugnada nesta ação não
proíbe o fumo nem afronta qualquer direito individual dos fumantes.
Menos ainda restringe “o direito coletivo dos comerciantes, consubstanciado no

exercício da atividade econômica de venderem, repita-se, produtos que são
livremente comercializados no país” (fls. 7). A lei nada regula sobre
comercialização de cigarros e os supostos prejuízos ficam no imaginário da
entidade autora, já que nenhuma prova trouxe sobre a relevância do produto
nas vendas de seus associados.
O que faz a Lei 16.239/2009 é disciplinar os locais em que se permite,
permite, e
aqueles em que não se permite
permite fumar.
fumar E não sem razão, mas fundamentada
nos malefícios do tabagismo passivo e na ineficácia de sistemas de ventilação
ou de fumódromos.
Parte de premissa equivocada, a autora, quando tenta impugnar a restrição ao
fumo em ambiente fechado em razão da licitude do produto cigarro (inicial, fls.
7 e 13). Tal raciocínio equivaleria a afirmar que se a compra de uma arma é
legal, o direito de usá-la livremente também o seria.
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Por outro lado, invocar o direito à liberdade para justificar o direito de fumar em
locais de uso coletivo seria o mesmo que afirmar que se pode livremente beber
e

dirigir,

independentemente

dos

riscos

e

danos

que essa

prática

comprovadamente tem trazido à sociedade.
Ainda que se admitisse que a Constituição garantisse o direito de fumar (inicial,
fls. 7), tal direito não poderia se sobrepor ao direito à saúde daqueles
involuntariamente expostos à fumaça do cigarro.
Aliás, é a própria autora que assim o reconhece, ao afirmar (inicial, fls. 15): “Se

o indivíduo quiser fumar, deve-se respeitar a sua escolha, que apenas sofrerá
as mitigações que forem necessárias para não prejudicar a saúde
pública.”
saúde pública
Ora, é exatamente o que faz a lei: não proíbe o fumo, mas disciplina onde se
permite fumar de forma a preservar a saúde pública.
Com relação à alegada violação ao princípio da livre iniciativa, é evidente que
esse também encontra restrições e limitações,
limitações principalmente quando se trata
da vida e da saúde das pessoas, da poluição do meio ambiente e da proteção
ao consumidor e ao trabalhador. Se não fosse assim, não haveria a
necessidade de o Estado regulamentar uma série de atividades que colocam
em risco as pessoas e o meio ambiente.
A autora quer fazer crer que a lei estadual induziria “a inevitáveis impactos

sócio-econômicos, tais como o (sic) redução de certas atividades nos ramos de
comercialização destes produtos e outros efeitos adversos na economia e na
própria arrecadação tributária” (fls. 16 e 17).
Os riscos apontados pela autora são sempre potenciais ou reflexos (fls. 6, 20)
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Importa ressaltar que meras divagações sobre supostos impactos econômicos,
sem uma prova sequer de que isso possa efetivamente ocorrer, não podem
servir como argumento para uma demanda da relevância de uma ADI.
Qual a representatividade das vendas de cigarros para os associados da
autora? Não há uma linha sequer sobre isso, que se dirá prova robusta de que
serão impactados.
Ademais, é evidente que as políticas públicas de controle do tabaco, adotadas
pelo Governo já há anos, seja em nível federal, estadual ou municipal, visam a
redução do tabagismo e do tabagismo passivo, com conseqüente, e evidente,
redução no consumo de cigarros. E isso é bom para a saúde pública, para as
contas públicas e para a sociedade como um todo.
Nota-se a defesa apaixonada que faz a autora das empresas produtoras de
cigarro quando diz que com a medida o Estado “obriga o empresário, dentro de

uma relação de causa e efeito, a reduzir parte da produção em razão da
consumo, interferindo, de forma desautorizada, nas regras
redução parcial do consumo
de uma economia de mercado” (fls. 18).
Ou ainda, quando afirma que os produtos derivados do tabaco “são produzidos

de forma lícita e cuja fabricação gera emprego, renda e tributos para a
sociedade e para o Estado” (fls. 22)
Nesse aspecto tem razão a autora: com a medida só perdem as empresas
fabricantes de cigarros. Mas essas não são representadas pela autora,
revelando-se, novamente, a ausência de legitimidade para defender a indústria
do tabaco e atacar a lei antifumo estadual.
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Importa ressaltar que os direitos e as liberdades não são absolutos e podem
sofrer restrições uma vez verificados os requisitos da proporcionalidade, da
necessidade e da adequação.

Proporcionalidade
A restrição ao fumo em ambientes fechados preenche o requisito da
proporcionalidade na medida em que busca a proteção da saúde e da vida das
pessoas, fumantes ou não, expostas à fumaça do cigarro.
Ademais, não há proibição ao ato de fumar, apenas restrição aos locais em
que se pode fazê-lo. Da mesma forma em que não se pode dirigir automóveis
sobre calçadas ou praias, e isso não implica em violação à liberdade de ir e vir,
definir que se fume apenas em locais abertos, dados os comprovados males à
saúde provocados pela fumaça do tabaco, atende ao princípio da
proporcionalidade. Tanto o automóvel quanto o cigarro continuam sendo
produtos lícitos, e seu uso autorizado, mas com
com as devidas limitações em
razão dos malefícios que podem causar.
causar
Não se pode impor aos não fumantes, trabalhadores ou freqüentadores de
ambientes coletivos fechados, a exposição à fumaça do tabaco.

Necessidade
A fumaça do tabaco não é um simples incômodo. É agente carcinógeno em
humanos, não havendo nível seguro de exposição, sendo aproximadamente
quatro vezes mais tóxica que a fumaça aspirada pelo filtro pelo fumante. Sua
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toxicidade aumenta com as transformações físicas e químicas que ela sofre
suspensa no ar22.
Dos cerca de 4.800 constituintes nela identificados, ao menos 250 são
comprovadamente tóxicos, como o cianeto de hidrogênio, o monóxido de
carbono, o butano, a amônia, o tolueno e o chumbo, e ao menos 50 são
comprovadamente cancerígenos, sendo onze comprovadamente em humanos:
2-naftilamina, 4-aminobifenil, benzeno, cloreto de vinila, óxido de etileno,
arsênico, berílio, compostos de níquel, cromo, cádmio e polônio-210
(radioativo)23.
Os malefícios do tabagismo passivo justificam a necessidade da medida.

Adequação
A Lei Paranaense é adequada já que não existe tecnologia disponível capaz de
eliminar as substâncias particuladas da fumaça do tabaco e reduzir os riscos
de exposição à poluição tabagística ambiental. Como visto, os fumódromos
não protegem a saúde das pessoas porque não há sistemas de ventilação e
exaustão eficazes.
Sabe-se bem que os ambientes atualmente reservados aos fumantes não
isolam a fumaça e seus componentes tóxicos das áreas de não fumantes.
E os trabalhadores obrigados a trabalhar nessas áreas estão colocando em
risco sua saúde em nome da manutenção de seus empregos.

22

http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/abstract/14/6/396
http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/abstract/15/6/424

23

http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/factsheets/factsheet9.html
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A restrição ao uso do cigarro em ambientes fechados é medida adequada e
eficaz. Não há outra forma de preservar fumantes e não fumantes da
exposição à fumaça do cigarro.

VI – Da ausência de perdas patrimoniais para o setor do entretenimento e da
hospitalidade
“Se não pode fumar em local fechado, o rapaz vai lá fora, fuma lá e volta. Não é
bem assim, dizer que vai haver um prejuízo. O pessoal continua bebendo seu
chopinho e saindo normalmente, não houve nenhuma mudança, dizer que o
estabelecimento vai fechar porque não pode fumar é uma mentira e um exagero”.
Valtair Mendes Rodrigues, presidente do
SINDICATO DOS GARÇONS, BARMAN E MAITRES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
SIGABAN24

Diversas pesquisas independentes revelam que a implantação de ambientes
fechados livres de fumo não causa qualquer impacto econômico-financeiro aos
estabelecimentos comerciais, e em alguns casos, o impacto tem sido positivo.
Pesquisa realizada pelas canadenses Rita Luk e Roberta Ferrence25, da
Universidade de Toronto, sobre o impacto econômico do banimento do fumo
em bares, restaurantes e hotéis no Canadá, Estados Unidos e Austrália,
concluiu que a implantação de ambientes livres de fumo não tem impacto
negativo nas vendas, receitas, lucro e nível de emprego dos estabelecimentos
de bares, restaurantes e hotéis no longo prazo e que legislações de ambientes
livres de fumo não afetam adversamente a indústria da hospitalidade.
hospitalidade
24

Em entrevista ao Boletim da ACT, no mês de agosto de 2008, sobre a lei anti-fumo do Rio de Janeiro:

http://www.actbr.org.br/comunicacao/boletins/boletim-act-41.htm#perfil
25

Luk, R. & Ferrence, R. The Economic Impact of Smoke-Free Legislation on the Hospitality Industry.

Toronto, ON: Ontario Tobacco Research Unit, Special Report Series, February 2005.
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/2005-hospitalit/index-eng.php
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No Brasil pesquisa da ACT e do INCA realizada pelos economistas Roberto
Iglesias e Teresa Cristina M. Mendes em maio/2009 e que analisou os
impactos econômicos da experiência de ambientes livres de fumo em João
Pessoa, na Paraíba, a partir de junho de 2006, e revisou a experiência
internacional recente dos impactos econômicos dos ambientes livres de fumo
em alguns países ou cidades do exterior (doc. 16), chegou às seguintes
conclusões:
tabaco, em países com
A experiência internacional com ambientes livres de tabaco
forte tradição de implementação das leis, não indica que houve queda das
vendas nem do emprego de restaurantes e bares.
bares Os estudos científicos e
as avaliações oficiais indicam que a situação se manteve ou melhorou
ligeiramente.
(...)
No caso de João Pessoa especificamente,
especificamente, os dados indicam que nem o
número de estabelecimentos, nem o emprego em restaurantes e bares
foram afetados pelas medidas. Ainda mais, mesmo que tenha ocorrido,
numa visualização simples da série de dados, uma queda de arrecadação
do ICMS em 2006, a mesma foi mais do que compensada pelo
comportamento

dos

anos

posteriores,

crescendo,

inclusive,

proporcionalmente mais do que as outras atividades econômicas.
(grifos acrescidos)

Os resultados de João Pessoa se coadunam com pesquisas de opinião sobre
freqüência em bares:
Pesquisa do Instituto DataFolha de maio de 200826 revela que 88,5% dos
entrevistados não mudariam sua freqüência a bares, restaurantes, lanchonetes
e casas noturnas (63,5%) ou a aumentariam (25%) se leis de ambientes livres
26

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/105_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2008.pdf
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do fumo fossem aprovadas. Esse dado foi reiterado por nova pesquisa
DataFolha, agora em 2009, onde 95% dos fumantes afirmou que não deixará
de freqüentar casas noturnas e restaurantes com a adoção da medida.
Os trabalhadores do setor da hospitalidade, por seu turno, aprovam a medida.
Além de serem os mais prejudicados pelo tabagismo passivo, não
demonstraram temor em relação a suposta queda de faturamento.
O Sinthoresp27 (Sindicato de trabalhadores no setor de bares e restaurantes de
São Paulo) realizou pesquisa com trabalhadores de hotéis, bares e
restaurantes de São Paulo, que trabalham expostos à fumaça, e o resultado
mostrou que 81% deles aprovam a proibição do fumo em ambientes fechados.
A amostragem foi feita entre 9 e 11 de abril de 2009 pela Vértice Pesquisas de
Opinião Pública e envolveu 180 estabelecimentos e 550 trabalhadores do setor
de hotéis, bares, restaurantes e similares, fumantes e não-fumantes.
Perguntados se a medida iria provocar demissões, mais de 60% dos
trabalhadores entrevistados disseram não acreditar nessa hipótese e 55%
acham que a lei irá funcionar.
VII
VII – Apoio Popular
A lei paranaense impugnada nesta ADI é resultado de um amplo esforço da
sociedade civil organizada e dos movimentos sociais de saúde para sua
adoção e aprovação. Não se trata de uma iniciativa isolada do executivo, mas
de uma medida que conta com o apoio generalizado das entidades ligadas à
área de saúde e ao controle do tabagismo.

27

http://www.sinthoresp.org.br/index.asp
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Mais do que uma legislação, tratarata-se de uma política pública estadual de
saúde, cujo objetivo é preventivo, e que atende ao dever do Estado de garantir
a saúde de todos (CF, art. 196).
O apoio maciço da população é reflexo dessa situação:
Pesquisa nacional realizada pelo Instituto Datafolha28 em Março de 2008
mostra que 88% da população brasileira e 80% dos fumantes reprovam o fumo
em ambientes fechados,
fechados sendo que 95% têm conhecimento de que o
tabagismo passivo traz malefícios à saúde.
Em setembro de 2008 a Folha de São Paulo divulgou nova pesquisa de opinião
em apoio à medida que restringe o fumo em ambientes fechados: 81% dos
brasileiros o aprovava
aprovava29.
Em São Paulo, estado em que a medida já entrou em vigor e é hoje uma
realidade, pesquisa Datafolha anterior à vigência da lei paulista (maio/2009)
revelou que 86% dos fumantes declararam que cumpririam
cumpririam a lei.
Após um mês em vigor,
vigor, lei antifumo de São Paulo teve
teve adesão de 99,5% dos
estabelecimentos conforme informou levantamento do governo do Estado com
37.117 estabelecimentos fiscalizados30.
Pesquisa telefônica realizada pelo governo paulista entre os dias 2 e 3 de
setembro de 2009 com 1.000 entrevistados revela que, um mês após a
vigência da nova lei daquele estado, que proíbe fumar em ambientes fechados
28

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/105_Fumo-em-Locais-Fechados-Datafolha-2008.pdf

29

http://www.actbr.org.br/comunicacao/noticias-conteudo.asp?cod=105

30

http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=137
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de uso coletivo, 94% dos paulistas apóiam a medida. Mesmo entre os
fumantes, a grande maioria, 87%, é favorável à legislação31.
No Estado do Paraná o apoio popular não é diferente: A aprovação da Lei
antifumo estadual, que proibiu o consumo de cigarros e outros tipos de fumo
em estabelecimentos fechados,
fechados sob pena de multa ao proprietário do local, foi
a proposta de maior relevância aprovada pela Assembléia Legislativa daquele
estado.
estado A lei antifumo foi apontada como mais relevante por 51% dos 1091
participantes de enquete realizada pelo Paraná Online,
Online o portal do Grupo Paulo
Pimentel, no período de 17 a 24 de dezembro32.
O maciço cumprimento da lei em Curitiba confirma o apoio. Manchete da
Gazeta do Povo de 14/12/2009 anuncia:

Lei antifumo é cumprida em 97% dos locais já
fiscalizados em Curitiba33.
E o texto continua:
Em três semanas de fiscalização, a Vigilância Sanitária notificou 19 estabelecimentos de Curitiba
por descumprimento da lei municipal antifumo, em vigor desde o dia 19 de novembro. Segundo a
Saúde, o número corresponde a 3% das 600 empresas que foram
Secretaria Municipal da Saúde
vistoriadas entre a data em que a lei entrou em vigor e a sexta-feira (11), quando foi feita a última
atualização dos dados.
31

http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=138

32

http://www.parana-

online.com.br/editoria/politica/news/418172/?noticia=PORTAL+DA+TRANSPARENCIA+SAIU+
DO+PAPEL+EM+2009
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http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=954617&tit=Leiantifumo-e-cumprida-em-97-dos-locais-ja-fiscalizados-em-Curitiba
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Para o diretor do Centro de Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde, Sezifredo Paz
Paz, o índice de
97% de cumprimento da lei é considerado bastante positivo. “A quantidade de estabelecimentos
que descumprem a lei está abaixo do que esperávamos inicialmente”, diz. “E percebemos que,
com o passar das semanas, há cada vez menos notificações, o que indica um processo de
conscientização por parte da população”, explica.

Não só os movimentos sociais de saúde, a sociedade civil organizada e a
população em geral, incluídos fumantes, apóiam a lei discutida nessa ADI.
Associações de bares e restaurantes da Capital do Estado de São Paulo, cuja
lei antifumo é pioneira, como a Associação de Gastronomia, Entretenimento,
Arte e Cultura da Vila Madalena, e a dos restaurantes da Rua Amauri, no
Bairro do Itaim, antes de a lei entrar em vigor já haviam declarado
publicamente que a cumpririam, e empresários do setor já haviam adotado a
medida voluntariamente, caso da rede de pizzarias 1900 e de restaurantes
como Ritz e Spot.
Ainda utilizando a lei e a experiência paulista como paradigma, de acordo com
notícia do Jornal o Estado de São Paulo de 10/7/2009, que confirma a ampla
adesão do setor à lei antifumo: Em SP, 81% dos bares já se adaptam à lei

antifumo: Maioria dos 3.861 locais visitados pelas blitze retirou cinzeiros,
orientou garçons e sinalizou áreas.34
Como se vê, poucos são aqueles que se sentem representados pela ADI
proposta

pela

CNC.

Fumantes,

trabalhadores

do

setor

de

turismo,

entretenimento e hospitalidade, população em geral, movimentos sociais,
entidades em defesa da saúde, empresários do setor, TODOS apóiam a lei
estadual.

34

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-81-dos-bares-ja-se-adaptam-a-lei-

antifumo,400704,0.htm
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Qualquer decisão que a suspenda ou considere inconstitucional atenderá,
portanto, os interesses meramente econômicos, aliás sequer comprovados,
comprovados de
apenas um único setor.
VIII
VIII – Adoção em Outros Países, Estados/Províncias e Cidades
Apenas a título de ilustração, informa-se que a adoção de ambientes fechados
livres da fumaça do tabaco é tendência mundial, estimulada pelo cumprimento
ao tratado internacional ao qual já se obrigaram mais de 165 países: a
Convenção Quadro para o Controle do Tabaco.
É vasta a lista de países, províncias e cidades que já a adotaram valendo citar:
No mundo:
Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, França, Califórnia
– EUA, Nova Iorque – EUA, Canadá, Itália, Noruega, Suécia, Finlândia, Nova
Zelândia, Bermuda, Uganda, Malta, Uruguai, Hong Kong, Butão, Colômbia,
várias cidades da Argentina, cidade do México.
No Brasil:
Brasil:
Estados de São Paulo (Lei 13.541/09), Rio de Janeiro (Lei 5.517/2009),
Rondônia (Lei 1.969/08), Roraima (Lei 745/09), Paraíba (Lei 8958/09) e
Amazonas (Lei 3.441/09), e cidades de Salvador - BA (Lei 7.651/09), Juiz de
Fora - MG (Lei 11.813/09), Manaus - AM (Lei 1.364/09), Curitiba (13.254/09),
Maringá (8.097/08) e Cornélio Procópio (Lei 456/08) - PR, Belém - PA (Lei
8713/09) e Tubarão – SC (Lei 3.337/09).
A pressão popular e o anseio pela implementação de ambientes fechados
100% livres da fumaça do tabaco é tal que muitas assembléias legislativas e
câmaras municipais têm derrubado o veto do Poder Executivo a leis
36

semelhantes,
semelhantes como em Pelotas - RS, Lauro de Freitas – BA e o Estado de
Roraima, conforme revela artigo de Adriana Carvalho35.

IX – Benefícios
Benefícios Diretos e Indiretos da
da Adoção de Ambientes Coletivos
Fechados Livres De Fumo
Pesquisa publicada pelo The New England Journal of Medicine36 (edição de
31/7/2008), realizada na Escócia 10 meses antes e 10 meses após a edição de
lei de ambientes livres, em vigor a partir de março de 2006, revelou a redução
de 17% no número de admissões hospitalares por síndrome coronariana aguda
(infartos),
(infartos) sendo 14% entre fumantes, 19% entre ex-fumantes e 21% entre não
fumantes.
De acordo com a experiência internacional, benefícios adicionais podem advir
da adoção deste tipo de medida. Em relatório da OMS37 (2008), foi constatado
que ambientes livres de tabaco também contribuem para a diminuição de
consumo entre os fumantes e encorajam as famílias a evitarem o fumo em
seus lares.
De forma complementar, a adoção de ambientes livres de tabaco pode
contribuir para reduzir a iniciação pelos jovens.
jovens Os locais em que mais se fuma
atualmente são voltados a esse público. Aliás, os jovens são o público que a
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http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=99942
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”Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Acute Coronary Syndrome”, Jill P. Pell, M.D., Sally

Haw, B.Sc., Stuart Cobbe, M.D., David E. Newby, Ph.D., Alastair C.H. Pell, M.D., Colin Fischbacher, M.B.,
Ch.B., Alex McConnachie, Ph.D., Stuart Pringle, M.D., David Murdoch, M.B., Ch.B., Frank Dunn, M.D.,
Keith Oldroyd, M.D., Paul MacIntyre, M.D., Brian O’Rourke, M.D., and William Borland, B.Sc., in The New
England Jounal of Medicine, 31 de julho de 2008.
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indústria do tabaco quer atingir, conforme comprovam seus documentos
internos e decisões judiciais que analisaram suas estratégias de marketing38
(doc. 17).
Restringir o fumo em lugares fechados inibe a iniciação e reduz o consumo.
consumo
Além disso, retira o glamour do ato de fumar, tão caro ao marketing da
indústria tabagista.
Compreendemos que o objetivo da Lei 16.239/2009 é proteger as pessoas,
fumantes e não fumantes, da Poluição Tabagística Ambiental, causadora de
danos à saúde, e sua relevância é irrefutável.
irrefutável Como revela Dráuzio Varella39:

“Nos últimos 20 anos, entretanto, as evidências científicas se tornaram
tão contundentes que ficou impossível negar o óbvio: fumantes passivos
são pessoas que fumam. Logo, estão sujeitas às mesmas doenças que
encurtam a vida dos dependentes de nicotina.
(...)
Todos os estudos demonstram que legislações restritivas ao fumo em
espaços públicos não só reduzem o número de fumantes passivos como
fumantes.
fazem cair os níveis de cotinina no sangue dos próprios fumantes
Embora por ignorância, má-fé ou ganância exista quem se oponha a elas,
não há mais dúvida de que leis desse tipo beneficiam indistintamente
faz.” (grifos
crianças e adultos, jovens e velhos, quem fuma e quem não o faz
adicionados)
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Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada, página E15:

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3008200824.htm
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X – Do Pedido
O resultado da presente ação direta de inconstitucionalidade já faz parte da
história do esforço mundial para combater a epidemia do tabagismo. Poderá
ser lembrada como mais uma decisão histórica em favor da vida e da saúde;
ou poderá ser lembrada como a vitória daqueles que colocam seus interesses
econômicos acima da vida e da saúde das pessoas. Cabe a esse Egrégio
Supremo Tribunal Federal decidir.
Feitos esses últimos esclarecimentos, e tendo em conta o quanto disposto na
presente manifestação, requerrequer-se seja deferida a admissão da ASSOCIAÇÃO
DE CONTROLE DO TABAGISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E DOS
DIREITOS HUMANOS – ACT como amicus curiae na presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, bem como, aceitas as suas razões e as dos demais
entes que defendem a constitucionalidade da legislação atacada, seja a
presente ADIn julgada improcedente.
Requer-se, ainda, que as publicações oriundas do presente feito, para que
válidas e vinculativas, sejam realizadas em nome das patronas da requerente:
CLARISSA MENEZES HOMSI – OAB/SP 131.179 e ADRIANA PEREIRA DE
CARVALHO 148.379
148.379.
.379.
Nestes Termos,
P. Deferimento,
De São Paulo para Brasília aos 13 de janeiro de 2010.

CLARISSA MENEZES HOMSI
OAB/SP 131.179
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Appendix 8: Report on Public Opinion Survey about Smoke Free
Environments
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