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INTERESSADOS: SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO NACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA
CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO

ASSUNTO: Consulta sobre a vigência do Decreto s/n de 1º de agosto de 2003, que criou a "Comissão Nacional para
Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus Protocolos".

EMENTA:  CONSULTA  ACERCA  DA  VIGÊNCIA  DO
DECRETO S/N DE 1º DE AGOSTO DE 2003, QUE CRIOU
A  "COMISSÃO  NACIONAL  PARA  IMPLEMENTAÇÃO  DA
CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO
E DE SEUS PROTOCOLOS". ANÁLISE JURÍDICA.

I  -  A  Convenção-Quadro  para  o  Controle  do  Tabaco  -
CQCT  foi  promulgado  pelo  Presidente  da  República  no
Decreto nº 5.658, de 2 de janeiro de 2006.

II - Como regra geral, os tratados e convenções internacionais
são incorporados ao direito interno com status de lei ordinária
e estão sujeitos ao contrato de constitucionalidade, bem como
possui eficácia revogatória em relação as normas anteriores de
mesma hierarquia que sejam com elas incompatíveis. 

III - A decisão cautelar proferida no âmbito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.121 suspendeu a eficácia do § 2 do
artigo  1º  do  Decreto  nº  9.759/2019,  diante  da
inconstitucionalidade de ato unilateral do Chefe do Executivo
extinguir colegiado cuja existência encontre menção em lei em
sentido formal.

IV -  Considerando  o  compromisso  assumido  pelo  Brasil,  o
status de lei ordinária da Convenção-Quadro para o Controle
do  Tabaco  -  CQCT  e  que  a  Comissão  Nacional  é  um
verdadeiro mecanismo de coordenação nacional para controle
do tabaco, previsto em seu art. 5º, é possível concluir que a sua
existência e as suas competências decorrem de lei  formal e,
portanto,  ficam  afastadas  as  disposições  do  Decreto  nº
9.759/2019.

V - Restituição do feito à área consulente, para ciência deste
opinativo e adoção das providências que entender cabíveis.

I - RELATÓRIO
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1. Vem a esta Consultoria Jurídica o processo em epígrafe, referente a solicitação da Secretaria Executiva da
Comissão  Nacional  para  Implementação  da  Convenção-Quadro  para  o  Controle  do  Tabaco  (SE-CONICQ/INCA
/SAES/MS), em que pugna pela análise jurídica acerca da vigência do Decreto s/n de 1º de agosto de 2003, que criou a
"Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus Protocolos".

2. Dentre outros documentos, instruem estes autos eletrônicos:

a) Requerimento SE-CONICQ (documento SEI/MS n. 0021617617);

b) Despacho SE-CONICQ (documento SEI/MS n. 0021710701).

3. O Requerimento  da  Secretaria  Executiva  da  Comissão  Nacional  para  Implementação  da  Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco (documento SEI/MS n. 0021617617) realiza contextualização fática e normativa da
consulta e, ao final, apresenta os seguintes questionamentos, vejamos:

Pelo exposto, submetemos abaixo à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde algumas questões
pertinentes à continuidade do trabalho da Conicq:

1. Tendo em vista a decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.121, que suspendeu a eficácia de dispositivos do Decreto 9.759/2019,
questiona-se, se nesse caso, o Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003 que criou a Conicq encontra-se
vigente.

2. Em caso afirmativo sobre a vigência do Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003, a Secretaria
Executiva da Conicq pode retomar as reuniões ordinárias da comissão, com a finalidade de iniciar
os  trabalhos  de  preparação  dos  debates  relativos  a  agenda  da  9º  Conferência  das  Partes  da
Convenção Quadro da OMS para Controle do Tabaco (COP9) e do 2º Encontro das Partes do
Protocolo de Eliminação do Comércio Ilícito de Produto de tabaco (MOP2), em atendimento ao
disposto estabelecido no artigo 2º,I,do referido Decreto?

3.  Caso  o  Decreto  s/nº  de  1º  de  agosto  de  2003  esteja  vigente,  as  adequações  dos  fóruns
governamentais exigidas pelo Decreto 9.759/2019 poderão ser cumpridas por Regimento Interno
da própria comissão?

4.  No  processo  SEI  nº  25410.006482/2019-29,  que  estabelece  o  processo  de  recondução  do
Decreto  do Conicq,  foram indicados  representantes  dos  Ministérios  para  compor  a  Comissão.
Considerando se tratar da mesma Comissão, caso o Decreto s/nº/2003 seja considerado vigente, é
possível aproveitar a indicação dos dirigentes dos órgãos para que estes sejam designados pelo
Ministro de Estado da Saúde, conforme previsto no art. 3, § 1o do Decreto?

4. Em 13/07/2021,  os  presentes  autos  foram distribuídos  à  Advogada da  União signatária,  para  análise
jurídica.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

a) Considerações preliminares

5. Inicialmente, cabe destacar o que dispõe a Lei Complementar nº 73/1993, que instituiu a Lei Orgânica da
Advocacia-Geral da União, naquilo que trata da competência das Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios:

"Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de
Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:

I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo;
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(...)

V - assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a
serem por  ela  praticados ou já  efetivados,  e  daqueles  oriundos de  órgão ou entidade sob sua
coordenação jurídica;"

(grifei)

6. Dessarte,  consoante se observa dos dispositivos acima,  compete a  esta  Consultoria Jurídica a  análise
de  questões  estritamente  jurídicas,  com  o  viés  de  subsidiar  a  avaliação  final  por  parte  das  autoridades  da  Pasta
assessorada. Dessa forma, a aferição de questões técnicas e de conveniência e oportunidade competem exclusivamente
à  área  técnica  e  aos  gestores  da  Pasta  assessorada.  Corrobora  com esse  entendimento  o  Enunciado  de  Boa  Prática
Consultiva - BPC nº 07, da Consultoria-Geral da União - CGU/AGU, cujo teor se transcreve, in verbis:

"A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo
em  aspecto  técnico  deve  conter  justificativa  da  necessidade  de  fazê-lo,  evitando-se
posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou
de  conveniência  ou  oportunidade,  podendo-se,  porém,  sobre  estes  emitir  opinião  ou  formular
recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento."

(grifei)

7. Sobre tais temas, portanto, parte-se da premissa de que as autoridades competentes se municiaram dos
conhecimentos específicos imprescindíveis à análise dessas questões, verificando a exatidão das informações técnicas
pertinentes e zelando pela avaliação adequada dos temas não-jurídicos enfrentados. Logo, é mister registrar que a análise
desta Consultoria restringir-se-á apenas aos aspectos de juridicidade.

b) Da Análise Jurídica

8. A partir do reconhecimento que a expansão do tabagismo é um problema mundial, em maio de 1999, na
52ª Assembleia Mundial da Saúde - AMS, os Estados Membros das Nações Unidas propusessem a adoção do primeiro
tratado internacional de saúde pública.

9. Nesse contexto, temos que em fevereiro de 2003 o processo de negociação foi concluído e, em maio do
mesmo ano, a versão final do texto foi adotada por unanimidade na 56ª AMS. Em seguida, a Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco - CQCT restou depositada junto à Organização das Nações Unidas - ONU.

10. Por oportuno, o Brasil foi um dos primeiros países a assinar o tratado. Já em 27 de outubro de 2005, o
Senado Federal aprovou a ratificação da CQCT através do Decreto Legislativo nº 1.012/2005 e, por sua vez, o ato restou
promulgado pelo Presidente da República no Decreto nº 5.658, de 2 de janeiro de 2006.

11. Como  é  cediço,  a  partir  da  promulgação  do  Presidente  da  República,  ocorre  sua  incorporação  ao
ordenamento jurídico interno, com execução em todo território nacional e com status de lei ordinária.   Sobre o
tema, é importante ressaltar que no Supremo Tribunal Federal há ampla jurisprudência no sentido de que os tratados e
convenções internacionais de caráter normativo "(...)  uma vez incorporados ao direito interno, situam-se,  no sistema
jurídico  brasileiro,  nos  mesmos  planos  de  validade,  eficácia  e  de  autoridade  em  que  se  posicionam  as  leis
ordinárias" STF, ADI-MC 1.480-3, Min. Celso de Mello, Dj de 18.05.2001).

12. Nesse sentido,  como regra geral,  os tratados e convenções internacionais são incorporados ao direito
interno  com  status  de  lei  ordinária  e  estão  sujeitos  ao  contrato  de  constitucionalidade,  bem  como  possui  eficácia
revogatória em relação as normas anteriores de mesma hierarquia que sejam com elas incompatíveis. 

13. No caso  em tela,  a  Secretaria  Executiva  da  Comissão  Nacional  para  Implementação  da  Convenção-

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/687265514

3 of 8 30/07/2021 15:04



Quadro para o Controle do Tabaco (SE-CONICQ/INCA/SAES/MS) apresentou os seguintes questionamentos sobre a
validade da referida Comissão, vejamos:

a)  Tendo em vista  a  decisão cautelar  proferida  pelo  Supremo Tribunal  Federal  na  Ação Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  6.121,  que  suspendeu  a  eficácia  de  dispositivos  do  Decreto  9.759/2019,
questiona-se, se nesse caso, o Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003 que criou a Conicq  encontra-se
vigente.
b)  Em caso afirmativo sobre a vigência do Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003, a Secretaria Executiva
da Conicq pode retomar as reuniões ordinárias da comissão, com a finalidade de iniciar os trabalhos de
preparação dos debates relativos a agenda da 9º Conferência das Partes da Convenção Quadro da OMS
para Controle do Tabaco (COP9) e do 2º Encontro das Partes do Protocolo de Eliminação do Comércio
Ilícito de Produto de tabaco (MOP2), em atendimento ao disposto estabelecido no artigo 2º,I,do referido
Decreto?
c) Caso o Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003 esteja vigente, as adequações dos fóruns governamentais
exigidas pelo Decreto 9.759/2019 poderão ser cumpridas por Regimento Interno da própria comissão?
d) No processo SEI nº 25410.006482/2019-29, que estabelece o processo de recondução do Decreto do
Conicq,  foram indicados representantes  dos Ministérios  para compor a  Comissão.  Considerando se
tratar da mesma Comissão, caso o Decreto s/nº/2003 seja considerado vigente, é possível aproveitar a
indicação dos dirigentes dos órgãos para que estes sejam designados pelo Ministro de Estado da Saúde,
conforme previsto no art. 3, § 1o do Decreto?

14. Com efeito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.121 tem como pedido principal a declaração
de inconstitucionalidade do inciso I do parágrafo único do art. 1º e do art. 5º ambos do Decreto 9.759, de 11 de abril de
2019, tendo em vista as competências do Poder Legislativo e os princípios da segurança jurídica e da participação popular.
Vejamos a ementa do Acórdão da referida decisão cautelar, in verbis:

O Tribunal, por maioria, deferiu parcialmente a medida cautelar para, suspendendo a eficácia do
§ 2º do artigo 1º do Decreto nº 9.759/2019,  na redação dada pelo Decreto nº 9.812/2019,
afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a possibilidade de
ter-se a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de colegiado cuja
existência encontre menção em lei em sentido formal,  ainda que ausente expressa referência
"sobre  a  competência  ou  a  composição",  e,  por  arrastamento,  suspendeu  a  eficácia  de  atos
normativos posteriores a promoverem, na forma do artigo 9º do Decreto nº 9.759/2019, a extinção
dos órgãos, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso,
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Celso de Mello, que concediam integralmente a cautelar.

(grifos acrescidos)

15. Nesse cenário, o Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, surgiu dos esforços do governo federal para
obter  a  racionalização administrativa.  Assim, tem como escopo controlar  a  proliferação de colegiados no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e acompanhar melhor seu funcionamento e resultados.

16. Para tanto, o aludido regulamento determinou a extinção dos colegiados criados antes de 1º de janeiro de
2019, bem como estabeleceu as novas regras para a instituição de colegiados da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional. 

17. Todavia, a partir da decisão acima transcrita, restou suspensa a eficácia do § 2º do artigo 1º do Decreto nº
9.759/2019, no que diz respeito aos órgãos colegiados que foram criados por lei em sentido formal.

18. Por  oportuno,  temos  que  o  Decreto  nº  9.759/2019  não  se  aplica  à:  a)  conselhos  previstos
constitucionalmente; b) criados ou alterados por ato publicado a partir de 1º de janeiro de 2019; c) colegiados cujas
competências ou seus integrantes estejam previstos em lei; d) colegiados previstos no regimento interno ou no estatuto
de instituição federal de ensino; e) estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista); f) colegiados de outros
Poderes  ou de outros  entes  da federação;  g)  colegiados de organizações  da sociedade civil  em que a  União possua
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representação;  h)  conselhos  de  fiscalização  profissional;  i)  colegiados  das  instituições  privadas,  mantidas  pelas
contribuições  compulsórias  mensais  feitas  com  base  no  art.  149,  inciso  III,  da  Constituição  Federal;  j)  diretorias
colegiadas de autarquias e fundações; k) comissões de sindicância e de processo disciplinar; l) comissões de licitação; e,
m) organizações sociais, serviços sociais autônomos ou organizações da sociedade civil de interesse público.

19. Nesse  contexto,  surge  o  questionamento  da  Secretaria  Executiva  da  Comissão  Nacional  para
Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (SE-CONICQ/INCA/SAES/MS), a qual demonstrou em
seu requerimento que, não obstante ter sido criada pelo Decreto s/n de 1º de agosto de 2003, a Comissão Nacional para
Implementação  da  Convenção-Quadro  para  o  Controle  do  Tabaco  seria  mecanismo  de  coordenação  nacional
previsto na própria CQCT, senão vejamos:

Com  a  aprovação  do  tratado  na  OMS  em  2003,  o  Brasil  reiterou  seu  compromisso  com  a
Convenção-Quadro ao ser o 2º país a assiná-la. Em 2005, o Congresso Nacional ratificou o texto
do  tratado,  que  passou  a  incorporar  o  arcabouço  legislativo  nacional  através  do  Decreto  º
5.658/2006. Cabe ressaltar que a Convenção-Quadro possui caráter vinculante, o que significa que
seus Estados Partes se obrigam no cumprimento das medidas definidas em seu texto.

Dentre as obrigações do tratado, destaque-se seu artigo 5.2, que determina que as Partes
“estabeleçam e financiem um mecanismo de coordenação nacional para controle do tabaco”.
Esse artigo tem como base o reconhecimento de que a internalização das medidas da Convenção
exige um conjunto de políticas e ações de caráter multissetorial, sob a competência de diversos
órgãos  de  governo,  que  precisam atuar  de  maneira  coordenada  e  sinérgica.  Nesse  sentido,  a
Conicq passou a ter um caráter executivo, através do Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003,
tornando-se responsável pela elaboração e adoção de uma agenda governamental com vistas
à implementação do tratado.  Cabe ao INCA exercer sua Secretaria Executiva para subsidiar
tecnicamente e coordenar a articulação dos órgãos de governo. 

Desde então, a Comissão vem trabalhando intensamente na definição de políticas que, ao longo
dos anos, contribuíram para a substantiva redução da prevalência de fumantes (34,7% em 1989
para  12,6% em 2019).  Dentre  as  medidas  adotadas,  podemos destacar:  a  definição de  preços
mínimos para os cigarros, os aumentos recorrentes na tributação, a introdução de advertências
sanitárias  sobre  os  malefícios  do tabagismo nas  embalagens  dos  produtos,  e  as  proibições  da
publicidade de tabaco nos meios de comunicação e de fumar em recintos coletivos.

O  mecanismo  de  governança  estabelecido  pela  Conicq  é  reconhecido  e  premiado
internacionalmente pelo modelo de atuação intersetorial recomendado pela ONU (“whole of-
government  approach”),  ao  convergir  esforços,  garantir  coerência  no  governo,  otimizar
recursos e  gerar resultados.  Além disso,  o  significativo avanço das  políticas  de  controle  do
tabaco  fez  com que  o  Brasil  atingisse,  em 2019,  as  seis  medidas  previstas  pelo  relatório  do
MPOWER (projeto de monitoramento conjunto entre a OMS e a Fundação  Bloomberg), e fosse
premiado  ao  sediar  o  lançamento  do  Relatório  Global  de  Controle  do  Tabaco  no  Museu  do
Amanhã, no Rio de Janeiro. Brasil e a Turquia são os únicos países do mundo que implementaram
todas as medidas MPOWER no mais alto nível de execução. 

Mesmo após a publicação do Decreto nº 9.759/2019, os membros da Comissão seguiram atuantes
no desenvolvimento e implementação de ações nacionais, como por exemplo: a colaboração na
construção da Política Nacional sobre Drogas (Ministério da Justiça); a discussão de um painel de
indicadores  sobre  comércio  ilícito  de  produtos  de  tabaco (Ministério  da  Justiça,  Secretaria  da
Receita Federal, Polícias Federal e Rodoviária Federal); a definição de políticas de controle do
tabaco para comunidades terapêuticas (Ministério da Cidadania), etc.  Além disso, membros da
Advocacia Geral da União, do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e
da  Secretaria  da  Receita  Federal  vêm  participando  ativamente  dos  grupos  de  trabalhos  e  de
especialistas estabelecidos na 8ª Conferência das Partes do tratado (COP8) em 2018. Portanto, a
Conicq segue interagindo e trabalhando ativamente.

A partir do 2º semestre de 2021, a Conicq precisará dar início aos trabalhos de preparação da
posição do governo brasileiro para a 9ª Conferência dos Estados Partes da Convenção-Quadro para
o Controle do Tabaco (COP9) e para a 2ª Reunião das Partes do Protocolo para Eliminação do
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Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco (MOP2), ambos agendados para o período de 08 a 17 de
novembro de 2021. O processo de preparação envolve uma série de reuniões com os membros da
CONICQ, a análise dos documentos das conferências e negociações prévias com os Estados Partes
da região das Américas, programada para outubro de 2021.

(grifos acrescidos)

20. Assim, vejamos o que dispõe o art. 5º da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco - CQCT:

Artigo 5

Obrigações Gerais

1.  Cada  Parte  formulará,  aplicará  e  atualizará  periodicamente  e  revisará  estratégias,  planos  e
programas  nacionais  multisetoriais  integrais  de  controle  do  tabaco,  de  conformidade  com  as
disposições da presente Convenção e dos protocolos aos quais tenha aderido.

2. Para esse fim, as Partes deverão, segundo as suas capacidades:

(a) estabelecer ou reforçar e financiar mecanismo de coordenação nacional ou pontos focais
para controle do tabaco; e

(b)  adotar  e  implementar  medidas  legislativas,  executivas,  administrativas  e/ou  outras
medidas  e  cooperar,  quando  apropriado,  com  outras  Partes  na  elaboração  de  políticas
adequadas para prevenir e  reduzir o consumo de tabaco,  a dependência da nicotina e a
exposição à fumaça do tabaco.

3. Ao estabelecer e implementar suas políticas de saúde pública relativas ao controle do tabaco, as
Partes agirão para proteger essas políticas dos interesses comerciais ou outros interesses garantidos
para a indústria do tabaco, em conformidade com a legislação nacional.

4. As Partes cooperarão na formulação de medidas, procedimentos e diretrizes propostos para a
implementação da Convenção e dos protocolos aos quais tenham aderido.

5. As Partes cooperarão, quando apropriado, com organizações intergovernamentais internacionais
e  regionais  e  com outros  órgãos  competentes  para  alcançar  os  objetivos  da Convenção e  dos
protocolos aos quais tenham aderido.

6. As Partes cooperarão, tendo em conta os recursos e os meios a sua disposição, na obtenção de
recursos financeiros para a implementação efetiva da Convenção por meio de mecanismos de
financiamento bilaterais e multilaterais.

(grifos acrescidos)

21. A partir  da leitura do artigo acima, depreende-se que o Brasil  assumiu a obrigação  de  estabelecer  e
financiar "mecanismo de coordenação nacional ou pontos focais para controle do tabaco",  além do dever de adotar
medidas administrativas para elaborar as políticas públicas adequadas para prevenção e redução do seu consumo.

22. Com efeito, depreende-se do Decreto s/n de 1º de agosto de 2003, que criou a Comissão Nacional para
Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, o seu papel de coordenar a elaboração e adoção das
ações  governamentais  para  implementação  do  tratado,  possuindo  dentre  as  suas  competências  diversas  obrigações
assumidas pelo Estado brasileiro perante a Assembleia Mundial da Saúde. Vejamos as suas competências:

Art. 2o  Compete à Comissão Nacional:

I - assessorar o governo brasileiro nas decisões relativas à formulação das políticas nacionais para
ratificação  da  Convenção-Quadro  pa  o  Controle  do  Tabaco  e  no  efetivo  cumprimento  das
obrigações nela previstas;

II -  assessorar o governo brasileiro na negociação e na adoção de protocolos complementares,
anexos e emendas à Convenção-Quadro, assim como em outros eventos a ela relacionados;

III  -  articular  a  organização e  a  implementação  de  agenda  governamental  intersetorial  para  o
cumprimento das obrigações previstas na Convenção-Quadro;
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IV  -  promover  o  desenvolvimento,  a  implementação  e  a  avaliação  de  estratégias,  planos  e
programas, assim como políticas, legislações e outras medidas, para cumprimento das obrigações
previstas na Convenção-Quadro;

V  -  identificar,  promover  e  facilitar  a  mobilização  de  recursos  financeiros  para  o  seu
funcionamento, assim como respaldar o cumprimento das obrigações da Convenção-Quadro;

VI - promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados a assuntos de interesse da Convenção-
Quadro;

VII - estabelecer diálogo com instituições e entidades nacionais e internacionais, cujos objetivos e
atividades possam trazer contribuição relevante para as questões de sua competência;

VIII  -  requerer,  quando  apropriado,  cooperação  e  informações  de  órgãos  governamentais
competentes e de outras organizações ou órgãos não-governamentais, nacionais ou internacionais,
bem como de especialistas em assuntos ligados as suas áreas de interesse;

IX - considerar, quando apropriado, a adoção de outras ações que sejam necessárias para o alcance
do objetivo da Convenção-Quadro; e

X - executar outras atribuições quando apropriadas para cumprimento deste Decreto.

Parágrafo único.  Os interessados poderão solicitar audiências ou participação eventual em reunião
da Comissão Nacional mediante requerimento, que será irrecorrível em caso de indeferimento.

23. Assim, considerando o compromisso assumido pelo Brasil, o status de lei ordinária da Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco - CQCT e que a Comissão Nacional é um verdadeiro mecanismo de coordenação nacional para
controle  do  tabaco,  é  possível  concluir  que  a  sua  existência  e  as  suas  competências  decorrem de  lei  formal  e,
portanto, fica afastado as disposições do Decreto nº 9.759/2019.

24. Pelo exposto, o Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003 encontra-se vigente e a Comissão Nacional  para
Implementação  da  Convenção-Quadro  para  o  Controle  do  Tabaco  não  foi  atingida  pelas  disposições  do  Decreto  nº
9.759/2019.

25. Desse modo, não há razão para suspender seus trabalhos, podendo retomar com as reuniões ordinárias da
comissão,  "com a finalidade de iniciar os trabalhos de preparação dos debates relativos a agenda da 9º Conferência das
Partes da Convenção Quadro da OMS para Controle do Tabaco (COP9) e do 2º Encontro das Partes do Protocolo de
Eliminação do Comércio Ilícito de Produto de tabaco (MOP2)", conforme questionado pela sua Secretaria Executiva.

26. O último questionamento diz respeito ao Processo SEI nº 25410.006482/2019-29, que trata de proposta de
minuta de Decreto que dispõe sobre a recriação da Comissão Nacional para a implementação da Convenção Quadro de
Controle do Tabaco.

27. Nesse caso, vindo a ser publicado o novo Decreto e revogado o Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003, deve
ser feita uma nova indicação dos dirigentes,  conforme as disposições do novo regramento.  Por outro lado, enquanto
permanecer vigente Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003, são válidas as indicações já realizadas.

28. Por  fim,  nada  impede  que  a  Comissão  Nacional  para  Implementação  da  Convenção-Quadro  para  o
Controle do Tabaco siga, no que couber, as recomendações do Decreto nº 9.759/2019 para os colegiados, tal como que as
"reuniões cujos membros estejam em entes federativos diversos serão realizadas por videoconferência"  (inciso II  do
art. 6º), como forma de promover uma racionalização administrativa.

III - CONCLUSÃO

29. Ante o exposto, em relação aos questionamentos feitos pelo órgão consulente, entende-se que:

a) Considerando o compromisso assumido pelo Brasil, o status de lei ordinária da Convenção-Quadro
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para o Controle do Tabaco - CQCT e que a Comissão Nacional é um verdadeiro mecanismo de coordenação nacional para
controle do tabaco, é possível concluir que a sua existência e as suas competências decorrem de lei formal e, portanto,
ficam afastadas as disposições do Decreto nº 9.759/2019.

b) O Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003 encontra-se vigente e a Comissão Nacional para Implementação
da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco não foi  atingida pelas disposições do Decreto  nº  9.759/2019,  não
havendo razões para manter a suspensão das suas atividades.

c)  No que  diz  respeito  ao  Processo  SEI  nº  25410.006482/2019-29,  que  trata  de  proposta  de  minuta
de Decreto que dispõe sobre a recriação da Comissão Nacional para a implementação da Convenção Quadro de Controle
do Tabaco, caso venha ser publicado o novo Decreto e revogado o Decreto s/nº de 1º de agosto de 2003, deve ser feita
uma nova indicação dos dirigentes, conforme as disposições do novo regramento.

30. Reitera-se que este exame se limita aos aspectos jurídicos da consulta, não tendo sido objeto de análise as
questões técnicas, financeiras e orçamentárias, dentre outras de competência exclusiva das áreas técnicas e dos gestores da
Pasta assessorada.

31. Por fim, após a aprovação final por parte do Consultor Jurídico, sugere-se que os presentes autos sejam
remetidos ao órgão consulente, para ciência deste opinativo e adoção das providências que entender cabíveis.

É o Parecer.

À consideração superior.

Brasília, 28 de julho de 2021.

Natália Luiza L. D. Lira Galvão

Advogada da União

Atenção,  a  consulta  ao  processo  eletrônico  está  disponível  em  http://sapiens.agu.gov.br  mediante  o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25410009424202171 e da chave de acesso b2cac4c5

Documento  assinado  eletronicamente  por  NATALIA  LUIZA  LIMA  DANTAS  LIRA  GALVAO,  de  acordo  com  os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 687265514 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): NATALIA LUIZA LIMA DANTAS
LIRA  GALVAO.  Data  e  Hora:  29-07-2021  15:56.  Número  de  Série:  68605434839464862295859465216.  Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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