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JUSTIFICATIVA 

Brasília, 330 de abril de 2017 

Processo nº: 25069.521702/2016-81 

Consulta Pública nº 330/2017 

Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 75.1 

Assunto: Proposta de revisão da RDC nº 335/2003, que dispõe sobre a propaganda de produtos fumígenos derivados do 

tabaco 

Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto 

Área responsável: Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou não do Tabaco – 

GGTAB/DIARE 

 

Foi concedida à ANVISA, pela Lei nº 9.782/1999, a competência de regulamentar, controlar e fiscalizar 

os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, dentre eles cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro 

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco (art. 8º, inciso X). 

Ainda, a Lei nº 9.294/1996, dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos. A 

citada norma estabelece as regras sobre a obrigatoriedade do uso de advertências sobre os malefícios do tabaco nos 

expositores dos produtos fumígenos (art. 3) 

De forma a cumprir esta incumbência legal, a ANVISA publicou em 2003 a Resolução RDC nº 335, que 

regulamenta a propaganda de produtos fumígenos derivados do tabaco estabelecendo as regras para aplicação das 

advertências sanitárias em materiais de propaganda que eram permitidos na época de sua publicação. 

  Entretanto, em 2011, a Lei nº 12.546, alterou a redação do Artigo 3º da Lei nº 9.294/1996, trazendo a 

proibição da propaganda comercial de produtos fumígenos, com exceção apenas da exposição dos referidos produtos 

nos locais de vendas, desde que acompanhada das advertências sanitárias previstas na Lei. 

  Desta forma, alguns dispositivos sanitários previstos na Resolução RDC/ANVISA nº 335/2003 precisam 

ser alterados para se adequarem a esta nova previsão legal, prevendo a aplicação das citadas advertências sanitárias 

nos expositores dos produtos fumígenos. 

Além disso, estudos comprovam que a utilização de imagens de advertências sanitárias tem um impacto 

extremamente positivo como divulgação efetiva dos riscos do uso dos produtos derivados do tabaco. Entretanto, os 

estudos também apontam que a manutenção do uso das mesmas imagens por longo tempo acarreta na perda do 

impacto das imagens e desta forma, as advertências devem ser periodicamente atualizadas. 

Assim, os objetivos pretendidos com a revisão do ato normativo são (1) estabelecer as regras para 

utilização das advertências sanitárias nos expositores conforme previsto na Lei; (2) atualizar as advertências sanitárias 

de forma a manter a efetividade da sua aplicação.   

Para alcançar estes objetivos, na proposta de nova norma está sendo apresentado um novo grupo de 

imagens de advertências sanitárias a serem utilizadas nos expositores junto com outras advertências propostas e com 
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alterações na forma de aplicação da mensagem de proibição de venda a menor de 18 anos, de modo a manter a 

efetividade de todas as advertências.  

Considerando os aspectos mencionados acima e as informações complementares que instruíram o Processo, a 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em reunião realizada no dia 18 de abril de 2017, 

aprovou a realização da presente Consulta Pública acerca da proposta de regulamentação sobre a revisão da RDC nº 

335/2003, que dispõe sobre advertências sanitárias e embalagens para produtos fumígenos derivados do tabaco, a fim 

de submeter o assunto a comentários e sugestões do público em geral. 

O prazo previsto para envio das contribuições será de 30 dias, a partir do dia 27/04/2017, após o qual o processo 

seguirá novamente para análise técnica e apresentação de proposta final a ser apreciada pela Diretoria Colegiada. 

Com o intuito de facilitar e agilizar as atividades de compilação, análise e resposta às contribuições da Consulta 

Pública, bem como possibilitar a visualização, em tempo real, das sugestões e críticas recebidas, a Anvisa adotou o uso 

do formulário eletrônico do DATASUS (FormSUS). Para esta consulta, durante o período previsto para o envio das 

contribuições, o formulário estará disponível no endereço eletrônico 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31453. Não será necessário o encaminhamento de 

contribuições por email ou por protocolo físico. 

O aprimoramento das rotinas e dos procedimentos de Consulta Pública é um dos instrumentos do Programa de 

Melhoria do Processo de Regulamentação da Anvisa (PMR), também conhecido como Programa de Boas Práticas 

Regulatórias. O Programa, instituído em abril de 2008, tem o propósito de aprimorar e modernizar a atuação regulatória 

da Agência, na perspectiva de promover maior previsibilidade, transparência e estabilidade ao processo regulatório. 

Dessa forma, espera-se que o uso da nova ferramenta de contribuição eletrônica responda aos anseios da 

sociedade para garantir maior transparência das sugestões recebidas e estimular a participação social. A submissão de 

propostas de atos normativos à Consulta Pública visa colher subsídios para qualificar as decisões regulatórias da Anvisa 

e assim assegurar que comentários, pareceres e sugestões sobre esses atos possam ser conhecidos pela Agência e 

levados em consideração na definição do conteúdo da norma. 
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