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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO 

COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO ORÇAMENTO E FINANCAS 
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO 
DIVISAO DE ANALISE DOCUMENTAL 

Ministério A P E Abastecimento SALA 142 000000, - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70043900 
  Telefone: (61) 3218-2752

  
  

DESPACHO

        

  

Processo nº 25410.006482/2019-29

Interessado: MINISTÉRIO DA SAÚDE - GABINETE DO MINISTRO - COORDENAÇÃO-GERAL DO GABINETE DO MINISTRO - DIVISÃO DE ANÁLISE
TÉCNICA DE DOCUMENTOS OFICIAIS

 

 

À Coordenação Geral de Vinculadas e Órgãos Colegiados/CGVOC,

 

Assunto: Indicação de representantes da Secretaria de Agricultura Familiar e Coopera�vismo (SAF/MAPA).

 

1. Faço referência ao despacho 129 (14270166) pelo qual essa Coordenação solicita manifestação acerca da permanência de integrantes desta
Pasta na Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CONICQ).

2. A Comissão Nacional para a Implementação da Convenção-Quadro foi criada por decreto sem número em 1º de Agosto de 2003, pelo então
Presidente Luis Inácio Lula da Silva, que teve como obje�vo a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus Protocolos;
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3. O Brasil é o líder mundial de exportação de tabaco, em 2019 teve aproximadamente 550 mil toneladas, representando 0,95% do total de
exportação brasileiras, gerando 9,5 bilhões de reais. Ainda, em especial na região sul do País a produção de tabaco possui importância socioeconômica
relevante, estando em 544 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na safra 2019/2020 o tabaco foi cul�vado em 261 mil hectares.

4. Estão inseridos na cadeia produ�va do tabaco, 146.430 famílias de agricultores familiares, que correspondem a um total de 584.695 pessoas
que compões estas famílias.

5. Ao longo de mais de 15 anos de funcionamento, a Comissão teve a oportunidade de implementar os ar�gos previstos na Convenção-Quadro,
inclusive tendo este Ministério como parceiro no programa de diversificação de culturas, que busca alterna�vas para as  famílias envolvidas na cadeia
produ�va do tabaco.

6. Importante afirmar que a diversificação na fumicultura já é implementada pelas Prefeituras, EMATERs estaduais, AFUBRA e pelas empresas
há décadas, muito antes da própria convenção quadro de controle do tabaco. Atualmente, o tabaco representa 49% da renda das propriedades produtoras
de tabaco, seguido pela renda de a�vidades de produção animal, 32%, e vegetal (outras culturas) 19%, mostrando que as quase 150 mil famílias produtoras
de tabaco já possuem um excelente sistema de diversificação agrícola.

7. No texto da convenção quadro não existe nenhuma menção de que os produtores seriam proibidos de plantar tabaco, mas sim incen�vados a
diversificar a sua a�vidade agrícola. Mesmo assim, o Governo Brasileiro, em 2012 re�rou o acesso dos agricultores familiares produtores de tabaco do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, demonstrando claramente que exis�a a real intenção de a�ngir a produção
primária, mesmo o Brasil exportando 90% do que produz. 

8. Dentre as diversas medidas con�das na Convenção Quadro, a grande maioria delas encontra-se implementadas no Brasil, por exemplo,
medidas relacionadas à preço e imposto para reduzir a demanda (art. 6º), proteção a exposição à fumaça (art. 8º), regulamentação do conteúdo dos
produtos de tabaco (art. 9º), embalagens e advertências sanitárias (art. 10º e 11º), banimento da propaganda (art. 13), proibição de venda ao menor (art.
16º), apoio as diversificação economicamente a produção ao tabaco (art. 17º), entre outras.

9. Embora reconhecendo o papel desempenhado pela Comissão na implementação dos ar�gos mencionados, observou-se especialmente nos
úl�mos anos, durante as gestões dos Presidentes Lula e Dilma, uma mudança significa�va na condução dos trabalhos e uma notável perda de parte do seu
objeto, especialmente pela falta de diálogo constante e transparência no calendário de reuniões. Neste sen�do, as ações de assessoramento e
planejamento começaram a ser ques�onadas por alguns membros da comissão, no que tange aos Ministérios relacionados ao setor produ�vo, como o da
Jus�ça, do Trabalho, da Economia e da Agricultura.

10. Diante destas dificuldades e talvez pelo cumprimento dos seus obje�vos iniciais, a saber, “Implementação da Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco e de seus Protocolos”, a Comissão foi ex�nta no início da gestão do Presidente Jair Bolsonaro, através do Decreto 9.759, de 2019 que
ex�nguiu e estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal.

11. O principal ponto ainda pendente, diz respeito ao comercio ilícito de produtos de tabaco (art. 15º), cujo protocolo adicional à Convenção foi
aprovado pelo Congresso Nacional no ano de 2018, e sua implementação está a cargo Casa Civil e Ministérios relacionados a Segurança Pública.

12. Em apoio a um dos principais nortes da atual gestão, entendemos que este tema do comercio ilícito deve ser conduzido pelas áreas
per�nentes à fiscalização e segurança pública sem necessidade de se criar novas estruturas que vão contra os princípios de gestão pública,
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desburocra�zação e eficiência. No mesmo sen�do, respeitosamente avaliamos desnecessário a recriação da CONICQ, seja nos moldes anteriormente
es�pulados pela gestão do Par�do dos Trabalhadores - PT, seja sob qualquer outra estrutura que não valorize as opiniões de outros par�cipantes.

13. Adicionalmente, a CONICQ e os mais de 3 mil conselhos e comissões que foram ex�ntos pelo referido Decreto, estão dentro das diretrizes de
desburocra�zação que tem como objeto a melhoria da prestação do serviço público.

14. A Secretaria de Agricultura Familiar (SAF/MAPA) mantém diálogo permanente com os agricultores familiares produtores de tabaco, bem
como tem implementado ações voltadas para as alterna�vas economicamente viáveis a produção do tabaco, mesmo sendo estas propriedades já bastante
diversificadas.

15. A Secretaria de Agricultura Familiar (SAF/MAPA) respeita esta a�vidade lícita do setor primário brasileiro, que gera renda, trabalho, impostos
e divisas para nosso País, e respeita principalmente a livre inicia�va e escolha dos agricultores familiares que desejam permanecer nesta a�vidade agrícola.

16. Porém, sendo superada a discussão e aprovada a recriação da CONICQ, a qual não achamos necessária, este Ministério permanece
à disposição para contribuir, como sempre buscou fazer, quando foi lhe dada a oportunidade de manifestação. No caso de eventual recriação da Comissão,
sugerimos que a coordenação-geral seja de competência da Casa Civil e com secretaria execu�va rota�va, com proposito de garan�r o amplo debate,
par�cipação de todos com transparência e diálogo con�nuo.

 

Brasília, 22 de março de 2021.

Atenciosamente,

 

FERNANDO HENRIQUE KOHLMANN SCHWANKE
Secretário de Agricultura Familiar e Coopera�vismo

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO HENRIQUE KOHLMANN SCHWANKE, Secretário de Agricultura Familiar e Coopera�vismo, em
22/03/2021, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14396213 e o código CRC 0599E071.
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