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RESUMO 

 

PIZA, Maysa Beatriz Sá de. Tributação Extrafiscal como Mecanismo de 

Proteção ao Direito Fundamental à Saúde: uma medida contra o tabaco. 

2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em 

Direito) – Faculdade Cidade Verde – FCV, 2017. 

 

O direito à saúde passou por diversas alterações desde que foi reconhecido. 

No Brasil apenas com a promulgação da Constituição de 1988, tal direito 

começou a ser tratado como fundamental e ter um verdadeiro amparo legal. 

Entretanto ainda hoje não se tem uma efetividade de sua aplicação, 

principalmente em relação aos recursos aqui aplicados e quando comparado 

com outros países desenvolvidos. Uma fonte que poderia estar sendo aplicada 

é a arrecadação de tributos sobre o tabaco, caso essa viesse a ser vinculada, 

pois é grande o valor gasto pelo Estado com tratamentos de pessoas que 

passam a vida toda fumando e desenvolvem doenças em razão disso. Por se 

tratar de um tributo que já é tipicamente extrafiscal, seria condizente sua 

vinculação. Entretanto, no Brasil, a tributação sobre o Tabaco ainda precisa ser 

majorada, porém dever-se ter cuidado com o aumento para que não haja uma 

inviabilidade de sua produção nem a estimulação ao contrabando. 

 

Palavras-Chave: Direito à Saúde; Tributação Extrafiscal; Tabaco.  
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ABSTRACT 

 

PIZA, Maysa Beatriz Sá de. Tributação Extrafiscal como Mecanismo de 

Proteção ao Direito Fundamental à Saúde: uma medida contra o tabaco. 

2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em 

Direito) – Faculdade Cidade Verde – FCV, 2017. 

 

The health law has undergone several changes since it was recognized. In 

Brazil only with the promulgation of the Constitution of 1988, such right began to 

be treated as fundamental and have a real legal support. However even today 

don't have an effectiveness of your application, especially in relation to the 

resources applied and when compared with other developed countries. A 

source that might be being applied is the collection of taxes on tobacco, if this 

were to be linked, as it is great the amount spent by the State with treatments of 

people who spend their entire lives smoking and develop diseases as a result. It 

is a tribute that already is typically extrafiscal, would be conducive to your 

binding. However, in Brazil, the taxation on tobacco still needs to be increased, 

but we should be careful with the increase so that there is no viability of your 

production or smuggling stimulation. 

Keywords: Health Law; Extrafiscal Taxation; Tobacco. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O direito à saúde é algo primordial para que possa se pensar em direito 

à vida e em dignidade da pessoa humana. A Declaração Universal de Direitos 

Humanos assegura que “toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar”. 

Ao Estado cabe garantir o direito à saúde como um direito de todos 

através da implementação de políticas públicas (sociais e econômicas) que 

reduzam o risco de doenças e garantam o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços que promovam, proteja e recupere a saúde da população, 

assim como determina a Constituição Federal de 1988. 

A promoção à saúde deve englobar principalmente a prevenção de 

doenças, melhorando a qualidade de vida e a saúde das pessoas, pois todo 

cidadão tem o direito ao bem-estar físico e psíquico e permanecer desta forma, 

fator de extrema importância ao direito à saúde. 

Atualmente, segundo a OMS, as doenças não transmissíveis têm sido a 

principal causa de mortes, superando as doenças transmissíveis como a AIDS, 

por exemplo, o que vem se tornando uma grande preocupação, pois a cada dia 

aumenta o número de pessoas atingidas, necessitando assim de medidas de 

combate. 

Dessas doenças não transmissíveis, as que mais têm se destacado são 

as cardiovasculares, as respiratórias, o câncer e a diabetes, todas essas têm 

em comum que alguns dos seus principais fatores de risco é o consumo de 

tabaco, bebidas alcoólicas e alimentos não saudáveis. 
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Anualmente, cerca de seis milhões de pessoas morre pelo consumo de 

tabaco, mesmo com o número decrescente de pessoa que o consume, o que 

significa aproximadamente dez mil mortes por dia.1 

O impacto é de grande relevância, no Brasil, atualmente, tem sido 

gastos cerca de 50 milhões de reais em tratamento de doenças causadas pelo 

tabaco, em contrapartida temos uma arrecadação de apenas dezenove milhões 

em tributos provenientes da venda de cigarros.2 

Ainda temos os impactos causados pelos fumantes nos que com eles 

convivem, os chamados fumantes passivos, que independente da idade, seja 

adulto, adolescente, criança ou até mesmo um feto, sofrem com os efeitos do 

tabaco no organismo, que podem ser problemas respiratórios ou no 

desenvolvimento tanto neuropsíquico quanto no crescimento. 

Entretanto, esse quadro pode ser mudado pela simples mudança de 

hábito: o parar de fumar. A Organização Mundial da Saúde, propõe diversas 

medidas aos Estados que visam a prevenção de doenças não transmissíveis, 

dentre elas formas de desestimular o consumo das substâncias que aumentam 

os fatores de risco de desenvolvimentos dessas doenças, sendo considerada 

uma das mais eficazes o aumento de preço e de tributos desses produtos. 

O Brasil tem buscado de diversas formas a concretização e efetivação 

dessas políticas públicas que desestimule o consumo de produtos não 

saudáveis, de forma a promover o direito à saúde, porém não se tem uma 

análise aprofundada acerca do impacto da tributação extrafiscal na redução de 

consumo desses produtos. 

Os gastos com tratamento de doenças causadas pelo consumo de 

tabaco têm aumentado a cada ano, entretanto, a arrecadação de tributos que 

incide sobre ele não cobre as despesas. Dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho é analisar a efetividade da tributação extrafiscal como um meio de 

desestímulo ao consumo de tabaco e promoção do direito à saúde. 

  

                                            
1 PORTAL DA SAÚDE. Tabaco causa prejuízo de R$ 56,9 bilhões com despesas 
médicas no Brasil. 2017. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/ 
cidadao/principal/ultimas-noticias/28623-tabaco-causa-prejuizo-de-r-56-9-bilhoes-com-
despesas-medicas-no-brasil > Acesso em: 20 de outubro de 2017 
2 PINHEIRO, Pedro. Fotos de doenças causadas pelo cigarro. 2017. Disponível 
em:<https://www.mdsaude.com/2011/09/doencas-causadas-pelo-cigarro.html> Acesso 
em: 20 de outubro de 2017 
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1. O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E O CONSUMO DE 

TABACO 

 

 

 

1.1. O Direito Fundamental à Saúde e a Prevenção de Doenças  

 

 

1.1.1. Considerações iniciais 

 

 

O direito à saúde não pode ser apenas visto como um direito ao 

tratamento de doenças, ele é muito mais amplo, estando relacionado a uma 

boa alimentação, à assistência social, ao trabalho e moradia digna. “O direito à 

saúde constitui direito de todos e dever do Estado, a partir de um acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”.3 

Segundo, Ingo Wolfgang Sarlet: 

A saúde é um direito social fundamental, ligado, juntamente 
com outros (assistência social, previdência social e renda 
mínima), ao direito à garantia de uma existência digna, no 
âmbito do qual se manifesta de forma mais contundente do seu 
objeto com o direito à vida e ao princípio da dignidade da 
pessoa humana. A vida assume, no âmbito desta perspectiva, 
a condição de verdadeiro direito a ter direitos, constituindo, 
além disso, precondição da própria dignidade da pessoa 
humana.4 

Nos dizeres de André Jean Arnaud e Wanda Capeller “as demandas dos 

cidadãos supõe uma consciência cidadã que requer a existência de um Estado 

                                            
3 FERNANDES, Bernardes Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. RJ: Lúmen 
Júris, 2010, p. 1046. 
4 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998, p.313. 
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cada vez mais presente para garantir a redistribuição das riquezas e dos bens 

sociais”.5 

Etimologicamente6, a palavra, saúde, origina-se do latim salus-utis que 

significa “estado são”. Aristóteles, dizia que a saúde estava ligada a felicidade, 

onde um cidadão saudável era um cidadão feliz. Já Freud dizia ser a saúde 

interligada a alma, indo muito além do corpo físico.  

 

 

1.1.2. Direito à saúde na história 

 

 

Havia inicialmente um entendimento primitivo que a saúde se tratava da 

falta de doenças ou deficiências, tratando-se de um conceito negativo, que 

priorizava as doenças e não a saúde propriamente dita. Os doentes, segundo 

Mariana Filchtiner, eram vistos como “vítimas do demônio e espíritos malignos 

mobilizados por um inimigo”.7 

Havia ainda uma ideia de que as doenças advinham do pecado ou de 

maldição, como pode-se ver nas palavras de Moacyr Scliar: 

Assim, a concepção mágico-religiosa partia, e parte, do 
princípio de que a doença resulta da ação de forças alheias ao 
organismo que neste se introduzem por causa do pecado ou de 
maldição. Para os antigos hebreus, a doença não era 
necessariamente devida à ação de demônios, ou de maus 
espíritos, mas representava, de qualquer modo, um sinal da 
cólera divina, diante dos pecados humanos.8 

Até o final do século XIX, não havia legislação que regulasse o direito à 

saúde, foi a partir das Revoluções Liberais que ocorreram na França e na 

Inglaterra que se viu a necessidade de tratar-se desse assunto. 

Entretanto, já no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, o 

Estado havia sido pressionado por reivindicações a proporcionar melhorias 

                                            
5 ARNAUD, André Jean, CAPELLER, Wanda. Cidadania e direito à saúde. 
Disponível em <www.direitonet.com.br> Acesso em: 20 de julho de 2017. 
6 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. São Paulo: Atlas, 2005, 
p.515. 
7FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde: parâmetros para 
sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.79-80. 
8 SCLIAR, Moacyr. História do conceito de saúde. Physis, v. 17, n. 1, 2007, p. 29-41. 
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sanitárias, pois a industrialização trouxe graves problemas sociais e 

econômicos, que levaram o Estado a garantir a saúde pública. 

No século XX, foram criados os direitos sociais e trabalhistas, assim o 

Estado deixou de ter uma atuação negativa, omissiva e passou a intervir direta 

e indiretamente na sociedade em busca do bem comum. Com relação ao 

direito fundamental à saúde ele passou a ter um conjunto de deveres, de modo 

a prevenir as enfermidades e tratá-las, garantindo tal direito a população. 

O autor, Alexandre Lippel, descreve que: 

A partir do século XX, o rol dos direitos fundamentais passou a 
incluir os direitos sociais, de inspiração socialista, voltados para 
a dimensão social do ser humano, implicando ações do Estado 
destinadas à garantia de condições materiais de vida para 
todos os cidadãos. Ao contrário dos direitos individuais, que 
constituem direitos a abstenções do Estado, os direitos sociais 
são direitos a prestações do Estado, impondo a realização de 
políticas públicas, ou seja, de um conjunto sistematizado de 
programas de ação governamental.9 

Com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a saúde ganhou valor 

universal, com base na dignidade da pessoa humana. Logo após, em 1946, foi 

constituída a OMS (Organização Mundial da Saúde), num cenário, onde a 

saúde era tratada como um saber social e política de governo, ela tratava da 

saúde como um estado de bem-estar, sendo este físico, social e psíquico, indo 

muito além da ausência de doenças. 

Mundialmente, o direito à saúde passa a ser vista a partir da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em 1948, tendo sua força vinculante apenas 

em 1966, com a assinatura do Pacto dos Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais10. E passa a ser tratado como um direito fundamental, segundo 

Mariana Filchtiner, com a Constituição Italiana de 1948, sendo este interesse 

da coletividade11. 

 

 

                                            
9LIPPEL, Alexandre Gonçalves. O direito à saúde na Constituição Federal de 1988: 
caracterização e efetividade. Disponível em <http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br> 
Acesso em 25 de julho de 2017. 
10MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. São Paulo: Atlas, 2005, p. 
515 
11FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Op. cit., p. 85 
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1.1.3. Direito à saúde 

 

 

A promulgação da Constituição de 1988 consagrou o direito à saúde 

como um direito fundamental no Brasil, trazendo-o como um direito social, que 

objetiva o bem-estar e a justiça social, elencado em seu art. 6º, sendo os 

direitos sociais fundamentais a educação, à saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. 

De acordo com Alexandre Lippel, 

O direito à saúde foi constitucionalizado em 1988 como direito 
público subjetivo a prestações estatais, ao qual corresponde o 
dever dos Poderes Públicos desenvolverem as políticas que 
venham garantir esse direito. Tal forma de constitucionalização 
é o ponto de partida para análise da eficácia e aplicabilidade do 
direito à saúde12 

O direito fundamental à saúde está disposto nos artigos 196 a 200 da 

CF/88, que o assegura como um direito de todos e um dever do Estado, que 

deve por meio de políticas públicas, reduzir o risco de doenças e garantir o 

acesso universal e igualitário. 

O art. 196 da CF/88, especificamente, declara que a saúde é um direito 

de todos, porém é um dever do Estado promovê-lo, por meio de políticas 

públicas que reduzam o risco de doenças, também prevê um acesso universal 

e igualitário às ações e serviços que promovam, protejam e recupere da saúde. 

Wagner Balera, descreve o artigo como: 

O tom imperativo do preceito nos dá conta da amplitude do 
termo e do conceito ali expendido: há um direito que é de 
‘todos’ e um dever que incumbe ao Estado. Nessa relação 
entre sociedade (todos nós) e Estado surge, pois, um direito 
subjetivo público que não pode ser negado a nenhuma pessoa 
sobre pretexto algum13 

 Foi dado ao Estado um dever de cuidado com a saúde de sua 

população, pois não se trata apenas da saúde, mas sim da vida dos seus 

                                            
12 LIPPEL, Alexandre Gonçalves. Op. cit. 
13 BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva, v. 8, 1998, p.116. 
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cidadãos, assim não basta o controle de doenças, é necessário que haja 

condições de vida digna ao ser humano, e desta forma, se cuidar da saúde. 

Como qualquer outro direito, o direito à saúde não existe sozinho, dentre 

outras, ele possui relação com um dos princípios mais importantes da nossa 

Constituição que é a dignidade da pessoa humana, que se encontra disposto 

no art. 1º, III da CF/88, qualquer forma de desrespeito a esses valores além de 

inadmissível é totalmente inconstitucional, podendo ser o Estado 

responsabilizado em caso de descumprimento de seus deveres. 

Tal responsabilização advém do fato da Constituição tratar de um 

documento que nasce de um pacto social com natureza política, tendo regras 

particulares e diferentes das dadas as normas infraconstitucionais, sendo 

imposta a ela o Princípio da Efetividade, onde é atribuída a norma a maior 

eficácia que lhe for possível. 

Desta forma, não pode haver qualquer interpretação que diminua os 

direitos por ela dispostos, caso contrário, tratará de uma interpretação 

inconstitucional. Portanto, no que diz respeito ao direito à saúde, deve-se fazer 

uma interpretação de modo a dar a maior eficácia possível, sendo a partir 

desse parâmetro que se dará a limitação e a responsabilização estatal. 

Trata-se o direito à saúde de um aspecto muito amplo, pois vai muito 

além da saúde propriamente dita, alcançando, por exemplo, o saneamento 

básico, rede de esgoto, acesso a água potável dentre outras.  

A aplicação do direito à saúde também se dá pela proteção dos bens 

fundamentais como a vida, a dignidade humana, a moradia, o trabalho, o 

ambiente, proteção das crianças e dos idosos entre outros, trata-se de um 

direito que abrange diversos setores, devendo haver uma qualidade mínima 

para a vida do cidadão. 

A preservação da saúde do indivíduo, o dá a garantia de sobrevivência, 

a CF de 88 traz ao Estado a responsabilidade de proteger esse direito, dando a 

todos, brasileiros e estrangeiros, serviços na área da saúde de forma gratuita, 

visando dirimir as desigualdades e realizar a justiça social. 

No art. 23, II, da CF/88, é dado a todos os entes federativos a 

competência no que tange o direito à saúde, havendo uma solidariedade 

institucional. 
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Vendo tamanha importância de que se trata o direito à saúde, o 

legislador, tornou o dispositivo que disciplina tal matéria uma cláusula pétrea, 

impedindo que qualquer outro legislador tire esse direito essencial da 

população, esse direito é tão importante que lhe foi reservado todo um capítulo. 

 

 

1.1.4. Dever de prevenção do Estado em relação aos riscos à saúde 

 

 

Trata-se o direito à saúde de um direito tanto individual quanto coletivo, 

sendo também um direito público subjetivo que leva o cidadão e o Estado a 

uma relação jurídica obrigacional, onde o Estado deve assegurá-lo por meio de 

políticas públicas. 

Segundo o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, sua 

interpretação não pode torná-la apenas uma promessa constitucional, pois sua 

essencialidade fez com que o legislador a qualificasse como prestações de 

relevância pública as ações e serviços ligados à saúde14. 

A Constituição Federal determina a criação de ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio de ações específicas e 

de políticas públicas que procurem reduzir o risco de doenças entre outros 

agravos.15 

A omissão estatal configura um grave comportamento inconstitucional, 

sendo obrigatória a ação do Estado em assegurar a prestação dos serviços 

públicos de forma eficiente e a garantir a dignidade e o direito à vida, caso 

contrário poderá ser responsabilizado por fatos negativos que vierem a ocorrer. 

Portanto, seguindo o Direito Internacional, o Estado deve agir na 

prevenção e cura, possibilitando o acesso da população a tratamentos que se 

não forem capaz de produzir a cura, ao menos dê ao cidadão uma melhor 

qualidade de vida, assegurando assim a dignidade da pessoa humana. 

                                            
14 AgR-RE 271.286-8, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 12.09.2000. Disponível em: 
<http/:/www.stf.gov.br> Acesso em 15 de agosto de 2017. 
15 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
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A prestação de serviços à saúde pelo Estado é um dever fundamental 

de todos os entes federais (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), que 

devem desenvolver políticas públicas que levem a uma redução das doenças, 

e à promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Além de medidas que concretizem o direito à saúde, deve ser criado um 

viés programático com relação à distribuição de recursos e a evolução da 

medicina, políticas que visem à redução do risco de doenças e de outros 

agravos, evidenciando sua dimensão preventiva, sendo estas de acordo com o 

art. 198 da CF/88. 

A Constituição não se fez clara com relação a ser o direito à saúde um 

direito de prestação de qualquer tipo: médico, médico-hospitalar, odontologia, 

disponibilização de todos os tipos de remédios, realização de qualquer tipo de 

exame entre outros. 

Ingo Sarlet defende ser o legislador em qualquer esfera o responsável 

em concretizar esse direito e deve também o Poder Judiciário, quando 

procurado, interpretar a Constituição e outras leis a respeito da saúde de forma 

a efetivar o direito à saúde.16 

O autor ainda defende o dever do Estado em criar estruturas 

organizacionais e de procedimento para garantir a aplicação do direito à saúde: 

Se os direitos fundamentais são, sempre e de certa forma, 
dependentes da organização e do procedimento, sobre estes 
também exercem uma influência que, dentre outros aspectos, 
se manifesta na medida em que os direitos fundamentais 
podem ser considerados como parâmetro para a formação das 
estruturas organizatórias e dos procedimentos, servindo, para 
além disso, como diretrizes para a aplicação e interpretação 
das normas procedimentais.17 

Por meio dessas estruturas organizacionais e de procedimentos, 

segundo alguns autores, é que se pode assegurar a eficácias dos direitos 

fundamentais, pois eles apesar de depender dessas estruturas também atuam 

sobre o direito procedimental e suas estruturas organizacionais. 

 

                                            
16 SCHWARTZ, Germano. A Autopoiese do Sistema Sanitário. Revista do Direito 
Sanitário. Vol. 4, 2003, p. 54 
17SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Fundamentais, sua dimensão organizatória 
e procedimental e o direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Processo. 
Ano 34, vol 175, 2009, p. 21 
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1.1.5. Investimentos na Saúde 

 

 

Atualmente no Brasil, apesar da grande cobrança de imposto, não temos 

grandes investimentos na saúde, estamos atrás no ranking de investimentos de 

países como Equador e Colômbia, ainda não ocupamos um lugar pior em 

função dos grandes investimentos da esfera privada que ultrapassa o que 

investe o Governo. 

Há um investimento quatro vezes maior em saúde pelos planos privado 

que público no Brasil, onde os planos privados, no ano de 2013, investiram R$ 

90,5 bilhões para realizar o atendimento de 50 milhões de pacientes, enquanto 

que o Estado investiu R$ 91,6 bilhões para realizar o atendimento de 200 

milhões de pacientes18, apesar de um maior número de pessoas o investimento 

per capta do governo é menor que o privado. 

Para o Diretor executivo da Abramge, Antônio Carlos Abbatepaolo, esse 

baixo investimento leva também a uma menor eficiência dos planos de saúde 

que poderiam estar investindo mais em atendimento especializado, entretanto 

tem que investir em atendimento básico, pois este é realizado de forma 

ineficiente pelo SUS que deveria fazê-lo em sua integralidade.19 

Em 2014, segundo pesquisa realizada pelo CFM, a soma dos recursos 

federais, estaduais e municipais chegou a apenas R$ 3,89 per capita por dia, 

sendo ao todo, R$ 1.419,85 ao ano, entretanto, esses recursos vão para todas 

as áreas da saúde, inclusive o pagamento de funcionários.20 

Apesar das despesas estarem aumentando, os investimentos vem 

sendo diminuídos, até mesmo o índice de reajuste trabalha contra os 

                                            
18SOBRINHO, Wanderley Preite. Brasil é o único país em que União gasta menos 
em Saúde do que convênios, 2014. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-10-02/brasil-e-o-unico-pais-em-que-uniao-
gasta-menos-em-saude-do-que-convenios.html> Acesso em 27 de setembro de 2017. 
19 Idem 
20 GLOBO. Estudo mostra que gasto do governo em saúde é de R$ 3,89, por 
habitante. Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/02/estudo-
mostra-que-gasto-do-governo-em-saude-e-de-r-389-por-habitante.html> Acesso em: 
27 de setembro de 2017. 
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investimentos na saúde, sendo utilizado o IPCA que tem índices menos que a 

inflação.21 

Em 2016, o valor de reajuste foi ainda menor que se houvesse sido 

aplicado o IPCA com base no investimento do ano anterior (R$ 121 bilhões) 

teríamos um orçamento de R$ 133 bilhões, entretanto, o Congresso Nacional 

previu apenas R$ 109 bilhões, levando a um déficit de R$ 24 bilhões.22 

No início de 2017, foi sancionada a Lei Orçamentária Anual para o 

presente ano, tendo sido aprovados R$ 3,505 trilhões para investimentos, 

deste valor, R$ 125,3 bilhões para a saúde, mesmo tendo sido aprovado o teto 

de investimento o piso de investimento com saúde ficou em R$ 115,3 bilhões, o 

que chega a aproximadamente 15% da receita corrente liquida.23 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em entrevista ao 

site Portal Planalto, destacou que é de extrema importância a sanção dos 

Projetos de Lei sem vetos da Presidência e que com a criação do teto de 

investimentos, os orçamentos passam a ser mais realistas, condizendo com 

recursos já existentes e não aqueles que poderão existir.24 

As consequências de investimentos tão baixos são a ampla falta de 

atendimento que passa todos os dias a população, principalmente a de classe 

baixa, os corredores lotados de pessoas esperando por leitos, muitos 

recebendo atendimento em colchões colocado no chão de corredores e de 

quartos lotados. 

Ainda temos a falta de equipamentos, o baixo salário daqueles que 

prestam serviços, como médico e enfermeiras, e principalmente a falta de 

estrutura para a prestação do atendimento como a realização de exames e a 

transferência de leitos. 

Tudo isso afeta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, 

previsto na Constituição Federal, pois como falar em dignidade à uma pessoa 

                                            
21 SOBRINHO, Wanderley Preite. Brasil é o único país em que União gasta menos 
em Saúde do que convênios, 2014. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/ 
brasil/2014-10-02/brasil-e-o-unico-pais-em-que-uniao-gasta-menos-em-saude-do-que-
convenios.html> Acesso em 27.09.2017 
22 Idem 
23 PLANALTO, Portal. Orçamento de 2017 é sancionado com mais recursos para 
saúde e educação, 2017. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-
planalto/noticias/2017/01/orcamento-de-2017-e-sancionado-com-mais-recursos-para-
saude-e-educacao> Acesso em: 27.09.2017 
24 Idem 
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que necessita de atendimento urgente, que passa horas esperando por este e 

quando finalmente é atendida por um médico, esse se encontra impossibilitado 

de praticá-lo com qualidade, pela falta de recursos, de equipamentos, de leitos 

dentre outros. 

Toda essa falta de acesso à saúde, que começa na falta de 

medicamentos e vai até a falta de atendimento nos hospitais, é o grande motivo 

pelo qual os brasileiros se queixam da saúde, sendo este considerado, um dos 

maiores problema em nosso país. 

 

 

1.1.6. Comparação de investimento com outros Estados 

 

 

O sistema de saúde prestado de forma pública e gratuita ocorre além do 

Brasil, na Argentina, Reino Unido, Suécia, Canadá, Alemanha, França e Cuba 

e em todos eles os investimentos públicos superam os privados e até mesmo 

em países onde o sistema não é universal como aqui, têm-se que os 

investimentos do Estado são maiores, como é o caso da Noruega (86%), de 

Luxemburgo (84%), do Japão (80%), da Turquia (75%), da Colômbia (74%) e 

do Uruguai (68%).25 

Ainda comparando com países que têm um sistema semelhante ao 

nosso, quanto à porcentagem de investimento públicos e privados temos que 

na Inglaterra 84% é investimento governamental e no Canadá é de 70%, 

enquanto que no Brasil, apenas 47,5% dos investimentos vem do governo 

cabendo os 52,5% restante a iniciativa privada26. Segundo a OMS, o Brasil, é o 

único país onde os planos privados investem mais que o governo na saúde. 

Com relação ao valor do PIB, segundo o site da Revista Época, apenas 

3,8% no ano de 2014 foram investidos na saúde, enquanto que em países 

como o Equador e Colômbia, foram respectivamente 4,5% e 5,4% de seus PIB 

                                            
25 SOBRINHO, Wanderley Preite. Brasil é o único país em que União gasta menos 
em Saúde do que convênios, 2014. Disponível em: < 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-10-02/brasil-e-o-unico-pais-em-que-uniao-
gasta-menos-em-saude-do-que-convenios.html> Acesso em 27.09.2017 
26RIOS, Michele. Brasil Investe seis vezes menos que os EUA em Saúde,2016. 
Disponível em: <http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/saude/brasil-
investe-seis-vezes-menos-que-os-eua-em-saude> Acesso em 26.09.2017 
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e também estando o Brasil atrás do Reino Unido e da França onde há um 

sistema semelhante ao nosso.27 

Quando falamos em gasto per capta o Brasil (4º) no ano de 2014, gastou 

US$ 974,40, ficou atrás apenas do Canadá (1º), da França (2º) e do Reino 

Unido (3º) que gastaram US$ 5.291,80, US$ 4.959,00 e US$ 3.934,00, 

respectivamente, superando outros países também em desenvolvimento, 

entretanto tais números só foram possíveis em razão dos investimentos 

privados.28 

Com relação a recursos advindos do governo, o Brasil se encontra 

abaixo da média mundial, que é de US$ 1.816 per capita, enquanto aqui é de 

US$ 523, cerca de 70% a menos. Como se já não fosse baixa o suficiente, 

entre 2013 e 2014 houve queda de 0,93% dos investimentos, 

aproximadamente R$ 3 bilhões.29 

Exemplificando essa perda, a União em 2013 investiu R$ 97,166 bilhões 

e em 2014 R$ 100,874 bilhões, já os estados investiram 79,389 bilhões em 

2013 e em 2014 o valor passou para R$ 83,223 bilhões e por fim os municípios 

investiram no ano de 2013 R$ 116,465 bilhões e em 2014 R$ 706,179 bilhões, 

totalizando em 2013 R$ 293,021 bilhões e em 2014 R$ 290,287 bilhões.30 

Em 2015, o site Investimentos e Notícias, publicou que foi destinado a 

saúde 4,66% do PIB que levou o Brasil a ocupar o 11º lugar no ranking de 

                                            
27ALENCAR, Bruna de. CISCATI, Rafael. Investimento Federal na Saúde deverá 
cair novamente em 2017, 2016. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/09/investimento-federal-em-saude-devera-
cair-novamente-em-2017.html> Acesso em 26.09.2017 
28ALENCAR, Bruna de. CISCATI, Rafael. Investimento Federal na Saúde deverá 
cair novamente em 2017, 2016. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/09/investimento-federal-em-saude-devera-
cair-novamente-em-2017.html> Acesso em 26.09.2017 
29CFM – Conselho Federal de Medicina.Levantamento do CFM avalia gasto per 
capita em saúde pública; indicadores mostram que valores aplicados pelos 
municípios sofreram queda de mais de R$ 10 bilhões, 2016. Disponível em: 
<https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25985:2016-
02-18-12-31-38&catid=3> Acesso em 27.09.2017 
30 CFM – Conselho Federal de Medicina. Levantamento do CFM avalia gasto per 
capita em saúde pública; indicadores mostram que valores aplicados pelos 
municípios sofreram queda de mais de R$ 10 bilhões, 2016. Disponível em: 
<https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25985:2016-
02-18-12-31-38&catid=3> Acesso em 27.09.2017 
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investimentos da América e 60º em relação a todos os continentes, ficando 

atrás do Uruguai, que investiu 6,14% da Argentina, 4,92 e da Bolívia 4,75%.31 

Para este ano, um levantamento divulgado pelo Instituto Coalizão Saúde 

e realizado pela McKinsey & Company, indicou que 9% do PIB, está sendo 

investido em saúde, apesar de haver uma melhora com relação aos anos 

anteriores, ainda se encontra abaixo dos países com gastos próximos ao nosso 

como Estados Unidos e Austrália.32 

 

 

1.2. Consumo de Tabaco 

 

 

1.2.1. Padrões e tendências de consumo de tabaco 

 

 

Na antiguidade, o consumo de tabaco era feito em diferentes tipos de 

cachimbos ou era mastigado. Entretanto, foi introduzido o cigarro 

industrializado na sociedade, sendo o mais utilizado atualmente no mundo, 

justamente o que mais traz prejuízos à saúde de quem consome direta 

(fumantes) ou indiretamente (fumantes passivos). 

Atualmente estamos nos aproximando de 1 (um) bilhão de fumantes, 

apesar de ser essa a principal razão de mortes precoces no mundo, estima-se 

que de 1,3 bilhão de fumantes no mundo, 650 milhões vão morrer 

prematuramente por causa do cigarro. Houve cerca de 6,4 milhões de mortes 

atribuíveis ao cigarro no mundo no ano de 2015.33-34 

                                            
31RIOS, Michele. Brasil no Ranking de Países que investem em saúde, 2015. 
Disponível em: <http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/saude/brasil-no-
ranking-de-paises-que-investem-em-saude> Acesso em 26.09.2017 
32GUIMARÃES, Ligia. Gasto com saúde no Brasil pode chegar a um quarto do 
PIB, diz estudo, 2017. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4934818/gasto-
com-saude-no-brasil-pode-chegar-um-quarto-do-pib-diz-estudo> Acesso em 
28.09.2017 
33 VARELLA, Drauzio. Um mundo de fumante. 2017 Disponível em: 
<https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/um-mundo-de-fumantes/> Acesso em: 
28.10.2017 
34 MALUF, Fernando. O tabagismo no mundo e no Brasil. 2017. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/o-tabagismo-no-mundo-e-no-brasil/> 
Acesso em: 28 de outubro de 2017. 
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Ainda é grande o número de fumante no mundo, principalmente em 

países pobres, onde as indústrias têm investido mais, pois não há um bom 

controle, muitas vezes pela falta de recursos do próprio país como é o caso do 

Congo, Azerbaijão, Kuwait e Timor-Leste. 

Publicou a revista Veja que: “aproximadamente 80% dos tabagistas 

vivem em 24 países, sendo dois terços em países de baixa e média renda onde 

a carga das doenças e mortes tabaco relacionadas é ainda mais frequente”.35 

Em pesquisa, pelo INPAD em parceria com a UNIAD em 2012, foi 

apontado que há em torno de 20 milhões de fumantes no Brasil, que fumam em 

média 14,1 cigarros por dia. Destes fumantes, 533 mil são menores de 18 

anos, que têm uma média de início de consumo em torno de 16,2 anos, porém 

a média de uso regular é a partir dos 17,4 anos.36 

Em relação à diferença de consumo entre homens e mulheres, ainda 

são os homens quem mais consomem, sendo uma taxa de 21%, enquanto que 

as mulheres somam 13% dos fumantes. Contudo o percentual de diminuição 

de consumo entre 2006 e 2012 foi maior entre os homens, houve uma queda 

de 22%, enquanto que em relação às mulheres foi de 13%.37 

É controvertida a questão do conhecimento dos riscos, pelos 

entrevistados. Segundo o INPAD, 55% não viu uma propaganda de 

prevenção38, e principalmente quando se refere aos adolescentes, estes ainda 

muitas vezes não têm capacidade de discernimento para compreender os 

malefícios que o consumo do cigarro traz a saúde. 

Já em relação ao consumo de acordo com a classe social, a “E” ainda é 

a mais afetada pelo vício, são 22,9% do total de fumante, porém a classe “A” 

foi a que teve maior crescimento no número de fumantes entre 2006 e 2012, 

chegando a 110% de aumento (5,2% em 2006 e 10,9% em 2012). Todas as 

demais classes e tiveram diminuição no número de fumantes.39 

Essa diminuição, segunda a pesquisa, esta mais relacionada a ajuda de 

amigos e familiares, 62,5% do ex-fumantes deixaram o vício pela ajuda de 

                                            
35 MALUF, Fernando. Op. cit. 
36 LARANJEIRA, Ronaldo. II levantamento nacional de álcool e drogas. 2012. 
Disponível em: <http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Resultados_ 
Preliminares_Tabaco1.pdf> Acesso em: 28.10.2017. 
37 Idem, p. 9. 
38 Idem, p. 20. 
39 Idem, p.10. 
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membros da família e 25,7% por auxílio de pastor ou curandeiro. Apenas 4,9% 

foi a partir pelo programa de tratamento contra o tabagismo e 0% teve êxito 

pelos postos de saúde da família.40 

Ainda, 73% dos fumantes revelaram que tentariam parar de fumar se 

houvesse tratamento gratuito e, dos que já param de fumar 79,8% diz ser em 

razão de melhora da saúde e apenas 6,4% parou para economizar dinheiro.41 

Anualmente o consumo de tabaco, não só no Brasil, mas no mundo têm 

custado bilhões de dólares. Os Estados Unidos, por exemplo, tem gastado US$ 

96 bilhões, a Alemanha, US$ 7 bilhões e a Austrália US$ 1 bilhão, esses custos 

estão ligados principalmente ao tratamento de doenças relacionadas ao 

tabaco. 42 

Além do custo com tratamentos, há grande impacto à economia em 

função da morte prematura dos fumantes e dos trabalhadores doentes em 

idade economicamente ativa. Também há os prejuízos causados pelos 

incêndios provocados pelo fumo, que em 2000, resultou na morte de 

aproximadamente 300.000 pessoas e também levou a um custo de US$ 27 

bilhões.43 

 

 

1.2.2. Doenças causadas pelo consumo 

 

 

É de conhecimento de grande parte da população que o consumo de 

tabaco causa inúmeras doenças que podem levar a morte ou quando não, a 

uma doença específica. Pode influenciar na dificuldade de recuperação de um 

adoentado, ou seja, um fumante tem maior dificuldade de recuperação como 

em casos de infarto, por exemplo, ele também tem um aumento do risco de 

desenvolver alguns tipos de doenças. 

                                            
40 LARANJEIRA, Ronaldo. II levantamento nacional de álcool e drogas. 2012. 
Disponível em: <http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Resultados_ 
Preliminares_Tabaco1.pdf> Acesso em: 28 de outubro de 2017, p. 17. 
41 Idem, p. 14-15. 
42 CAMPAIGN FOR TOBACCO FREE KIDS. A epidemia global do tabaco 2013. 
Washington, DC, abr. 2013. Disponível em: <http://global.tobaccofreekids.org/ 
files/pdfs/pt/global_tobacco_epidemic_pt.pdf>. Acesso em: 28 de outubro de 2017. 
43 Idem 



32 
 

Atualmente existem cerca de 50 tipos de doenças causadas pelo 

consumo de tabaco. Segundo o Portal da Saúde, o tabagismo é “responsável 

por 25% das mortes por angina e infarto do miocárdio, 90% dos casos de 

câncer no pulmão, 25% das doenças vasculares (entre elas, derrame cerebral) 

e 30% das mortes decorrentes de outros tipos de câncer (de boca, laringe, 

faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero, 

leucemia)”.44 

Também, segundo o mesmo Portal, o Tabaco pode aumentar a 

probabilidade do indivíduo desenvolver doenças como: “hipertensão, 

aneurismas arteriais, úlcera do aparelho digestivo, infecções respiratórias, 

trombose vascular, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, 

infertilidade na mulher, menopausa precoce, complicações na gravidez, entre 

outras”.45 

O Dr. Pedro Pinheiro, afirma ser o cigarro responsável diretamente por: 

o 9 em cada 10 mortes por câncer de pulmão. 
o 3 em cada 10 mortes por qualquer tipo de câncer. 
o 3 em cada 10 mortes por doenças cardiovasculares. 
o 8 em cada 10 casos de DPOC (doença pulmonar 

obstrutiva crônica), como o enfisema pulmonar ou a 
bronquite crônica. 

o 1 em cada 2 mortes de fumantes.46 

Ainda o Dr. Pedro Pinheiro, relata que o cigarro provoca a “deposição de 

material radioativo nos pulmões dos fumantes. Uma pessoa que fuma 1 (um) 

maço e meio de cigarro por ano recebe uma quantidade de radiação ionizante 

equivalente a 4.000 (quatro mil) radiografias de tórax”.47 

Ele ainda afirma que o cigarro é composto por 600 (seiscentas) 

substâncias químicas diferentes e quando queimado aumenta este número 

para 7.000 (sete mil), das quais 400 (quatrocentas) são comprovadamente 

tóxicas ao organismo e 70 (setenta) cancerígenas, podemos citar como 

                                            
44 SAÚDE, Portal da. Quais são as doenças causadas pelo uso do cigarro? 2014. 
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/ 317-
tabagismo/9257-quais-sao-as-doencas-causadas-pelo-uso-do-cigarro> Acesso em 20 
de outubro de 2017 
45 Idem 
46 PINHEIRO, Pedro. Doenças do cigarro – como parar de fumar. 2017. Disponível 
em: <https://www.mdsaude.com/2008/09/cigarro.html> Acesso em: 20 de outubro de 
2017 
47 Idem 
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exemplo dessas substâncias o ácido acético, o metanol, o chumbo, o tolueno, o 

arsênio, o metano, a amônia, o cadmium, a hexamina, o monóxido de carbono, 

o alcatrão e a nicotina48 

Todas essas substâncias causam uma redução de vida de cerca de 13 

(treze) anos e uma taxa de 50% de pessoas que fumam morrem em 

decorrência do vício. Nos EUA das pessoas que sofrem com doenças 

vasculares como infarto e AVC, 1/3 (um terço) é causada pelo consumo do 

cigarro.49 

Como se não bastasse o mal que ocasiona na vida do próprio fumante, 

aqueles que convivem com eles também estão sujeitos a desenvolver doenças 

pelo que se chama de “fumo passivo”, como por exemplo, o câncer de pulmão, 

que em 90% dos casos se desenvolve em fumantes e os 10% restante, em sua 

grande maioria são dos fumantes passivos.50 

 

 

1.2.3. O impacto econômico do tabagismo 

 

 

Estima-se que o Brasil anualmente tenha um prejuízo em torno de R$ 

56,9 bilhões em despesas médicas em função do consumo de Tabaco, em um 

orçamento de R$ 109 bilhões51. São gastos, R$ 39,4 bilhões com despesas 

diretas e R$ 17,5 bilhões com despesas indiretas, onde algumas das causas 

indiretas são a morte prematura e a incapacidade laborativa.52 

                                            
48 PINHEIRO, Pedro. Doenças do cigarro – como parar de fumar. 2017. Disponível 
em: <https://www.mdsaude.com/2008/09/cigarro.html> Acesso em: 20 de outubro de 
2017 
49 Idem 
50 Idem 
51 SOBRINHO, Wanderley Preite. Op. Cit. 
52 PORTAL DA SAÚDE. Tabaco causa prejuízo de R$ 56,9 bilhões com despesas 
médicas no Brasil. 2017. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/ 
cidadao/principal/ultimas-noticias/28623-tabaco-causa-prejuizo-de-r-56-9-bilhoes-com-
despesas-medicas-no-brasil > Acesso em: 20 de outubro de 2017 
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O site MD Saúde, revela que anualmente morre mais gente por doenças 

relacionadas ao Tabaco que por “AIDS, álcool, drogas ilegais, assassinatos 

suicídios e acidentes automobilísticos junto”.53 

São cerca de 6 (seis) milhões de pessoas morrendo em razão de 

doenças causadas pelo consumo do tabaco, ou seja, de cada 10 (dez) mortes 

1 (uma) tem relação com o vício, o que nos mostra que temos 14 (quatorze) mil 

mortes por dia, morrendo 1 (uma) pessoa a cada 6 segundos em decorrência 

do tabagismo.54 

Mesmo com tantas doenças e mortes que o vicio ocasiona, ainda temos 

20% da população fumante, destes 70% afirma querer para de fumar, porém 

apenas 40% já tentaram largar o vício ao menos uma vez e ainda apenas 10% 

dos que tentaram parar e conseguiram.55 

Há um aumento de 15% na mortalidade de pessoas que convive com 

quem fuma em relação aos que não tem contato com fumantes, o filho de 

fumantes tem sua possibilidade de desenvolver câncer de pulmão aumentada 

em 50%, as grávidas expostas à fumaça do cigarro têm maior possibilidade de 

má formação do feto aumentada e dele nascer com baixo peso, e ainda os 

recém-nascidos expostos durante a gestação têm até 4x (quatro vezes) mais 

chances de morte súbita. 

Ana Cristina Pinho, diretora-geral do INCA, destaca que o tabagismo é a 

principal causa de mortes evitáveis no mundo: 

O Brasil é um dos pioneiros nessas políticas e os números 
mostram uma relação direta entre o controle do tabagismo e a 
redução da prevalência de determinados tipos de câncer, 
relacionados a esse hábito. São doenças absolutamente 
evitáveis, é um problema mundial, mas a conscientização 
acerca dos males relacionados ao tabagismo só vem 
aumentando, e os governos precisam adotar políticas de 
Estado, de nação, para efetivamente buscar essas estratégias 
de redução do uso do tabaco.56 

                                            
53 PINHEIRO, Pedro. Fotos de doenças causadas pelo cigarro. 2017. Disponível 
em:<https://www.mdsaude.com/2011/09/doencas-causadas-pelo-cigarro.html> Acesso 
em: 20 de outubro de 2017 
54 Idem 
55 Idem 
56 NITAHARA, Akami. Tabagismo custa R$ 56,9 bilhões por ano ao Brasil. 2017. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-05/tabagismo-custa 
-r-569-bilhoes-por-ano-ao-brasil> Acesso em: 20 de outubro de 2017 
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Isso tudo ocasiona gastos que ultrapassam 200 (duzentos) bilhões de 

dólares anualmente em todo o mundo, tendo o fumante consumido 40% a mais 

dos recursos do que as pessoas que não fumam. No Brasil, os gastos são de 

meio bilhão.57 

Em 2015 foram arrecadas R$ 12,9 bilhões em impostos sobre a venda 

de cigarro, porém em contra partida, foram gastos R$ 56,9 bilhões pelo 

governo em saúde, restando um saldo de R$ 44 bilhões.58 

Foram R$ 16 bilhões em tratamento de doença pulmonar obstrutiva 

crônica, R$ 10,3 bilhões em doenças cardíacas, R$ 4,5 bilhões em tabagismo 

passivo e outras causas, R$ 4 bilhões em diversos tipos de cânceres, entre 

eles de rim, leucemia, esôfago, laringe, R$ 2,3 em câncer de pulmão, R$ 2,2 

bilhões em AVC e R$ 146 milhões em pneumonia.59 

Houve ainda um aumento dos investimentos para tratamento de pessoas 

que desejam parar de fumar. Em 2011, o investimento foi de R$ 33 milhões 

apenas na compra de medicamentos para cerca de 340 mil fumantes, sendo o 

valor 470% maior que o investido no ano de 2005, ainda houve um aumento 

em 55% na avaliação clinica de tabagistas.60 

Neste mesmo ano, com tratamento de doenças foram gastos R$ 21 

bilhões pelo Estado, 30% do orçamento da saúde o que equivale a 3,5 vezes 

mais do que foi arrecadado com imposto sobre o tabaco no mesmo período. 61 

A diretora executiva da ACT, Paula Johns, afirma que havia em 2011, 

uma estimativa de que a cada US$ 1 (um dólar) arrecado como tributo sobre o 

                                            
57 NITAHARA, Akami. Op. cit. 
58 PORTAL DA SAÚDE. Tabaco causa prejuízo de R$ 56,9 bilhões com despesas 
médicas no Brasil. 2017. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/ 
cidadao/principal/ultimas-noticias/28623-tabaco-causa-prejuizo-de-r-56-9-bilhoes-com-
despesas-medicas-no-brasil > Acesso em: 20 de outubro de 2017 
59 Idem 
60 PORTAL BRASIL. Saúde gasta R$ 33 milhões para tratar fumantes no país. 
2012. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/saude/2012/06/recursos-para-
tratamento-de-fumantes-cresce-470-segundo-ministerio-da-saude> Acesso em: 20 de 
outubro de 2017 
61 FORMENTI, Lígia. Brasil gasta R$ 21 bi com tratamento de doenças 
relacionadas ao tabaco. 2012. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-gasta-r-21-bi-com-tratamento-de-
doencas-relacionadas-ao-tabaco-imp-,880230> Acesso em: 20 de outubro de 2017 
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tabaco, eram gastos US$ 3 (três dólares) em tratamento de doenças causadas 

pelo consumo.62 

 

 

1.2.4. Iniciativas em curso para o controle do consumo de tabaco 

 

 

Desde 1989, existe o Programa Nacional de Controle do Tabagismo que 

objetiva a promoção de ambientes livres do fumo e tratamento pelo SUS de 

pessoas que consomem tabaco. Em 2009, foram 135 projetos de promoção à 

saúde e em 2010 foram cadastrados 349. 

Também desde 1999, coordenadas pela ANVISA, ocorrem ações de 

implementação e fiscalização do cumprimento das normas referente ao uso de 

tabaco em recintos coletivos, das propagandas e regulamentação das 

embalagens de cigarro. 

Em 2005, para poder ratificar a CQCT, o Brasil teve que criar o 

Programa Nacional de diversificação em áreas cultivadas com tabacos, ainda 

tem o Brasil, incluído o tema Tabagismo nas ações educativas e na divulgação 

e comunicação, e também nas pesquisas que monitora o consumo de drogas 

licitas e ilícitas em território nacional. 

Outra iniciativa do governo é a política de preços e impostos sob o 

tabaco, que ocorre a partir de constantes aumentos na tributação incidente 

sobre o tabaco que repercute diretamente nos preços e também a estipulação 

de um preço mínimo de venda do tabaco, que atualmente se encontra em R$ 

5,00. 

Segundo pesquisas, principalmente entre os jovens e a população mais 

carente, o aumento dos tributos e do preço do tabaco desestimula o consumo, 

                                            
62 FORMENTI, Lígia. Brasil gasta R$ 21 bi com tratamento de doenças 
relacionadas ao tabaco. 2012. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-gasta-r-21-bi-com-tratamento-de-
doencas-relacionadas-ao-tabaco-imp-,880230> Acesso em: 20.10.2017 
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sendo esse o maior responsável pela queda da prevalência de fumantes no 

País.63 

Da mesma forma, em pesquisa, foi apontado um aumento de 10% em 

impostos e preços do tabaco, pode a levar uma redução de 8% no consumo 

em países de baixa e média renda assim como o Brasil.64 

Outra forma de controle do consumo do tabaco é a proibição de se 

fumar em locais coletivos fechados, trata-se de uma forma de proteção aos 

não-fumantes dos efeitos do tabaco à saúde, tal ação foi institucionalizada pela 

Lei n. 12.546/2011. 

Ainda há uma proibição as indústrias de tabaco em adicionar 

substâncias aditivas aos derivados do tabaco, como forma de restringir 

atratividade do produto, em função da recomendação aos Estados-Partes da 

Convenção que proíbe ou restringe “ingredientes que podem ser usados para 

aumentar a palatabilidade, tais como açúcares e doces, substâncias 

flavorizantes, temperos e ervas, em cigarro e produtos de tabaco similares a 

cigarros”.65 

Em torno de 65% dos fumantes pararam de fumar em razão das 

advertências contidas nos maços de cigarros, em pesquisa foi apontado que 

50% dos fumantes refletiram os riscos à saúde que o cigarro causa a partir das 

imagens. A imposição de advertências contidas nas embalagens de cigarro, as 

indústrias, existe desde 2001, é um importante meio de informar pessoas de 

baixa escolaridade e jovens e crianças dos danos à saúde causados pelo 

consumo de tabaco.66 

Além das advertências obrigatórias, foi proibida a publicidade e 

propaganda para a promoção do tabaco, em 2000 foi proibida as propagandas 

pelos meios de comunicação e em 2011 proibiu-se também nos pontos 

internos de venda. 

                                            
63 Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. Política nacional de 
controle do tabaco: relatório de gestão e progresso. Rio de Janeiro: INCA, 2014, p. 
36. 
64 Idem 
65 Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. Política nacional de 
controle do tabaco: relatório de gestão e progresso. Rio de Janeiro: INCA, 2014, p. 
38. 
66 Idem, p 43-44 
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O Estado, também tem feitos grandes investimentos em tratamentos de 

fumantes para deixarem de fumar, em 2016, o Estado gastou R$ 23,77 

milhões, através da oferta de adesivos, pastilhas e goma de mascar, mas 

também uma boa forma de evitar o vício é a educação, pois pesquisas 

mostram que a faixa de escolaridade tem grande influência. 67 

Das pessoas que estudam de 0 (zero) a 8 (oito) anos o habito está 

presente em 17,5% e 11,5%, para homens e mulheres respectivamente, para 

aqueles que tem mais de 12 (doze) anos de estudo os índices caem para 9,1% 

para homens e 5,1% para mulheres.68 

A educação juntamente com a comunicação e a formação são meios 

bastante eficientes para combater o consumo de tabaco, são estas formas de 

sensibilizar a população em relação aos efeitos danosos do cigarro e facilitar 

mudanças de comportamentos social, por meio da educação contínua e 

comunicação. 

 

  

1.2.5. Consequências econômicas e sociais do controle do consumo de 

tabaco 

 

 

Alguns países de baixa e média renda apresentam-se receosos quanto 

ao combate ao consumo de tabaco, por ser esta medida possível responsável 

por consequências econômicas negativas, sendo elas diminuição dos postos 

de trabalho, menor arrecadação, aumento do contrabando entre outras. 

Porém, essa perspectiva negativa, advém de das indústrias de tabaco 

que passam principalmente aos países em desenvolvimento que haveria 

maiores prejuízos a extinção ou redução da produção do tabaco que a sua 

manutenção. 

No caso da perda massiva dos postos de trabalho, as indústrias alegam 

que o controle de tabaco causaria um grande aumento no número de 

                                            
67 PORTAL BRASIL. Saúde gasta R$ 33 milhões para tratar fumantes no país. 
2012. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2012/06/recursos-para-
tratamento-de-fumantes-cresce-470-segundo-ministerio-da-saude> Acesso em: 20 de 
outubro de 2017. 
68 Idem 
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desempregados em todo o mundo. Entretanto, grande parte do serviço das 

indústrias tabagistas, é feito de forma mecanizada sendo pequeno o número de 

pessoas que trabalham no ramo. 

A produção do tabaco tem ocupado uma pequena parte na economia e 

também o que a população gasta com tabaco seria destinado a outros setores 

onde haveria crescimento e aumento de vagas de emprego. Com relação aos 

trabalhadores rurais, estes teriam tempo para se reajustarem a outras culturas, 

pois o controle de tabaco diminui progressivamente o consumo, dando tempo 

para adaptação a outros setores. 

Outra dúvida de alguns países é a respeito da perda de arrecadação de 

impostos, há uma falsa ideia de que o aumento dos impostos traria tal 

resultado, entretanto, embora haja um desestimulo ao consumo e 

consequentemente uma diminuição nas vendas, o aumento dos impostos 

aumenta a arrecadação do Estado, haveria uma queda menor em proporção 

que o aumento dos preços. 

Além do mais, o Estado tem um menor gasto com saúde pública, em 

virtude do não-consumo, diminuindo a ocorrência de doenças provocadas pelo 

uso do tabaco. E neste caso se houvesse uma diminuição da arrecadação, não 

seria considerado um ponto negativo, pois é uma forma de melhorar a saúde 

da população, a sociedade estaria pagando por um benefício que a diminuição 

do consumo do tabaco traria. 

Em estimativa, no Brasil, o aumento dos tributos sobre o tabaco 

aumentaria à arrecadação do Estado em R$ 45,4 bilhões69, o que leva a 

maiores investimentos na saúde, além de outros setores, o que é justo, pois é o 

Estado quem mais gasta com prevenção e tratamento de doenças causadas 

pelo consumo de tabaco, além de aposentadorias e pensões que acabam 

necessitando os adoentados pelo consumo. 

Em contrapartida, a majoração dos impostos também pode aumentar o 

contrabando. Mas de acordo com os países que já adotaram essa medida, não 

há uma queda da arrecadação de tributos, porém a melhor forma de combater 

o contrabando não é a redução de imposto e sim criação de ações contra o 
                                            
69 PORTAL BRASIL. Saúde gasta R$ 33 milhões para tratar fumantes no país. 
2012. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2012/06/recursos-para-
tratamento-de-fumantes-cresce-470-segundo-ministerio-da-saude> Acesso em: 
20.10.2017 
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crime principalmente pelo cuidado com as fronteira. Também uma forma 

bastante eficaz seria a harmonização de tributos entre os países vizinhos. 
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2. A EXTRAFISCALIDADE COMO FERRAMENTA PARA A 

REDUÇÃO DE CONSUMO DO TABACO 

 

 

 

2.1. A Extrafiscalidade e a Indução de Condutas 

 

 

2.1.1. Considerações iniciais 

 

 

Para melhor entender a extrafiscalidade, primeiramente, cabe abordar a 

fiscalidade e a parafiscalidade, ambas no seu sentido objetivo. 

Hugo de Brito Machado define de forma bem sucinta e esclarecedora as 

três classificações: 

a) Fiscal, quando seu objetivo principal é a arrecadação de 
recursos financeiros para o Estado. 
b) Extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência no 
domínio econômico, buscando um efeito diverso da simples 
arrecadação de recursos financeiros. 
c) Parafiscal, quando o seu objetivo é a arrecadação de 
recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não 
integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve 
através de entidades específicas.70 

É importante frisar que todos os tributos têm efeitos fiscais e extrafiscais, 

em virtude de independente de sua finalidade eles serem formas de 

arrecadação de valores e ao mesmo tempo influenciar na conduta do 

contribuinte ou no domínio econômico. 

Alfredo Augusto Becker, nos diz: 

                                            
70 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 18 ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Malheiros, 2000, p.59. 
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Na construção de cada tributo não mais será ignorado o 
finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. Ambas 
coexistirão, agora de um modo consciente e desejado; apenas 
haverá maior ou menor prevalência deste ou daquele finalismo. 

A fiscalidade dos tributos tem o fim de abastecer os cofres públicos 

unicamente, sendo o único objetivo do Estado a arrecadação de recursos para 

cobrir as despesas. Nos dizeres de Regina Helena Costa: 

Em primeiro lugar, a fiscalidade traduz a exigência de tributos 
com o objetivo de abastecimento dos cofres públicos, sem que 
outros interesses interfiram no direcionamento da atividade 
impositiva. Significa olhar para o tributo, simplesmente, como 
ferramenta de arrecadação, maio de geração de receita. É a 
noção mais corrente quando se pensa em tributação.71 

O Estado necessita de recursos para manter sua estrutura. Para gerar 

receita, ele se utiliza dos tributos fiscais, retirando esses recursos dos privados 

(contribuintes), portanto, sempre que se fala em fiscalidade do tributo, está 

relacionada ao financiamento do Estado. 

Na definição de Paulo de Barros Carvalho:  

Fala-se, assim, em fiscalidade sempre que a organização 
jurídica do tributo denuncie que os objetivos que presidiram sua 
instituição, ou que governam certos aspectos da sua estrutura, 
estejam voltados ao fim exclusivo de abastecer os cofres 
públicos, sem que outros interesses – sociais, políticos ou 
econômicos – interfiram no direcionamento da atividade 
impositiva.72 

A parafiscalidade, por sua vez diz respeito aqueles tributos que não são 

destinados aos cofres públicos do tesouro nacional, são as contribuições 

sociais, que se paga, por exemplo, para a seguridade social (INSS) e as 

entidades de fiscalização profissional (ex. OAB). Regina Helena Costa, define: 

Já a parafiscalidade é conceito que se distancia dos anteriores 
[fiscalidade e extrafiscalidade] por não se relacionar à 
competência tributária, mas, sim, à capacidade tributária ativa, 
vale dizer, das aptidões de arrecadar e fiscalizar a exigência de 
tributos a outra pessoa, de direito público ou privado – 
autarquia, fundação pública, empresa estatal ou pessoa 
jurídica de direito privado, esta desde que persiga finalidade 

                                            
71 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código de 
Direito Tributário Nacional. 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. 
72  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 11 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 161 
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pública. Às pessoas delegatárias, em regra, atribui-se, 
outrossim, o produto arrecadado. Quaisquer espécies 
tributárias podem ser objeto de parafiscalidade, embora as 
contribuições do art. 149 CR, por sua natureza finalística, 
revelem-se as mais apropriadas a essa delegação73 

A arrecadação dos tributos parafiscais é destinada a atividades que não 

são diretamente função do Estado, se dando por meio de outras entidades, 

sendo assim o Estado institui um tributo que será arrecadado por outra pessoa 

jurídica como, por exemplo, o sistema S (SENAI, SESI, SEBRAE, SENAC, 

SEST e SENAT) para cumprir com atividades que deveriam ser exercidas pelo 

Estado. 

 

 

2.1.2. Conceito de tributo 

 

 

A relação tributária vai muito além da relação de poder, pois estão 

sujeitos as normas tanto o contribuinte (qualquer indivíduo que tenha alguma 

obrigação tributária) quanto o Estado, pois para que este possa fazer 

modificações ou implantar normas é necessário observar preceitos dispostos 

na CF/88, tratando-se, portanto, de uma relação jurídica.74 

Segundo Hugo de Brito Machado, o Direito Tributário em si tem como 

finalidade o equilíbrio das relações entre o Estado e o contribuinte, através da 

limitação do poder de tributar, impedindo que o Poder Público cometa abusos 

contra o indivíduo. 

O autor define o Direito Tributário como: 

Ramo do Direito que se ocupa das relações entre o Fisco e as 
pessoas sujeitas a imposição tributárias de qualquer espécie, 
limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os 
abusos desse poder.75 

                                            
73 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código de 
Direito Tributário Nacional. 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. 
74 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 35 ed.rev., atual. e ampl. – 
São Paulo: Paulus, 2014, p. 50 
75 Idem, p. 51 
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É importante frisar que a finalidade do direito tributário é diferente da 

finalidade do tributo, pois este segundo tem seu fim na captação de recursos 

financeiro para custear as despesas públicas.76 

Aliomar Baleeiro nos ensina sobre o tributo: 

Vestusa e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. 
Onde se ergue um governante, ela se projeta sobre o solo de 
sua dominação. Inúmeros testemunhos, desde a antiguidade 
até hoje excluem qualquer dúvida.77 

Podemos ver que o tributo pode ser uma forma dos governantes, de 

forma autoritária, cobrar da população contribuições para o Estado, sem se 

importar com a capacidade contributiva do cidadão. Por isso um dos objetivos 

da Constituição Federal é regulamentar as formas de instituição do tributo, 

impedindo tais abusos. 

 O art. 146 da Constituição Federal, estabelece a forma de estabelecer 

normas tributárias, cabendo a lei complementar definir os tributos e suas 

espécies, os fatos geradores dos impostos dispostos na CF/88, a base de 

cálculo e os contribuintes. 

 Dando-se pela Constituição à lei complementar a competência de tratar 

dos tributos, foi instituído o CTN, que dentre outras previsões, conceitua, em 

seu art. 3º, o tributo, diz o artigo: 

Art. 3º: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada.78 

O dispositivo legal dispõe: 

a) Tributo é toda prestação pecuniária: significa dizer que deve ser 

pago em moeda ou que o valor possa ser expresso em moeda (nos casos 

previstos), sendo assim é uma obrigação do contribuinte em prestar dinheiro, 

cheque ou vale postal ao Estado, de acordo com o art. 162 do CTN: 

                                            
76 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 35 ed.rev., atual. e ampl. – 
São Paulo: Paulus, 2014, p. 52 
77 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7 ed., Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 1 
78 BRASIL. Código tributário nacional. 2 ed. – Brasília: Senado Federal, 
subsecretaria de Edições técnicas, 2012. 
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Art. 162: O pagamento é efetuado: 
I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;  

b) Compulsória: não tem relação contratual, a simples ocorrência do 

fato gerador gera a obrigação de pagar o tributo, como por exemplo, a 

industrialização do produto gera a obrigação de pagar o IPI, sem depender da 

vontade do contribuinte. Nos dizeres de Paulo de Barros Carvalho: 

Prestação pecuniária compulsória quer dizer o comportamento 
obrigatório de uma prestação em dinheiro, afastando-se, de 
plano, qualquer cogitação inerente às prestações voluntárias79 

Vale ressaltar, que tal caráter tem fundamentação no princípio da 

legalidade, com base no art. 5º, II da CF/88, que diz: “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não for por meio de lei”.80 Neste caso 

a lei determina que haja o pagamento. 

c) Não constitua sanção de ato ilícito: o tributo não poderá ser 

aplicado como uma forma de punição a pratica de algum ato ilícito, cabendo 

neste caso a multa. Dizes-nos Ricardo Lobo Torres: 

São inconfundíveis o tributo e a penalidade. Aquele deriva da 
incidência do poder tributário sobre a propriedade privada. A 
penalidade pecuniária resulta do poder penal do Estado e tem 
por objetivo resguardar a validade da ordem jurídica. O próprio 
art. 3º do CTN, ao se definir tributo, exclui do seu conceito a 
prestação que constitua sanção por ato ilícito. Logo, o art. 3º 
estaria em aparente conflito com o art. 113, §1º81 

d) Instituída em lei: todo tributo deverá ser instituído por lei editada 

por aquele que possui competência legal, cumprindo assim o princípio da 

legalidade. Essa lei deverá ser ordinária, com exceção dos casos previstos de 

lei complementar; 

e) Mediante atividade administrativa plenamente vinculada: assim 

como o contribuinte é obrigado ao pagamento do tributo, o Estado é obrigado a 

recebê-lo quando é devido, não sendo possível o recebimento apenas quando 

                                            
79 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 18 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva. 2007, p. 25. 
80 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
81 TORRES, Ricardo Lobo, Curso de direito financeiro e tributário. 12 ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p.236. 
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lhe é conveniente, também é necessário a lei não bastando um lançamento 

verbal, portanto, trata-se de um ato vinculado. 

São os ditames do ilustre doutrinador Eduardo Sabbag: 

Por ser ato vazado em documento escrito, não se admite 
lançamento verbal. Além disso, o lançamento é ato vinculado, 
logo, não discricionário. De fato, o lançamento é balizado ou 
regrado na lei, vedando-se ao administrador tributário, na ação 
estatal de exigir tributos, a utilização de critérios de 
oportunidade ou conveniência (discricionariedade)82 

Portanto, é necessária lei que defina a instituição do tributo e este não 

pode ocorrer apenas de acordo com a conveniência do legislador. 

 

 

2.1.3. Espécies de tributo 

 

 

Os tributos, segundo o doutrina majoritária, se divide em 5 (cinco) 

espécies de acordo com a teoria pentapartida, que atualmente vige em nosso 

ordenamento jurídico. Entretanto, há aqueles que defendam a teoria bipartida, 

como Pontes de Miranda e Alfredo Augusto Becker. 

O principal representante, Geraldo Ataliba, da teoria bipartida, defende 

ser espécies de tributos os vinculados e não vinculados apenas, tratando-se a 

primeira daqueles que necessitam de uma contraprestação do Estado (taxas e 

contribuições de melhorias) e a segunda dos não vinculados, sem necessidade 

de atuação do Estado (impostos).83 Cabe lembrar que a vinculação, neste 

caso, diz respeito ao fato gerador que depende de uma prestação de serviço 

do Estado. 

A teoria tripartida, utilizada na criação do CTN, divide os tributos em três 

espécies: imposto, taxas e contribuições de melhorias. A seu respeito diz Paulo 

de Barros Carvalho: “há três espécies de tributos: o imposto, a taxa e a 

contribuição de melhoria, afirmando-se que o empréstimo compulsório pode 

                                            
82 SABBAG, Eduardo, Manual de Direito Tributário. 7 Edição, São Paulo: Saraiva. 
2015, p.412. 
83 ATALIBA, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária. 6 ed. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2002, p. 130-133. 
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assumir quaisquer dessas configurações e as contribuições ou são impostos ou 

são taxas”.84 

Com relação à teoria quadripartida, há quatro espécies de tributos, 

sendo eles os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias e os 

empréstimos compulsórios. Há duas posições a respeito dela, uma de Ricardo 

Lobo que diz que: “as contribuições sociais, de intervenção de domínio 

econômico e de interesses de categorias profissionais ou econômicas, 

referidas no art. 149, são abrangidas pelo conceito das contribuições de 

melhoria previstas no artigo 145, III, da CF/88”.85 

Luciano Amaro, por sua vez diz que a divisão ocorre da seguinte forma: 

Impostos, taxas (se serviço, de utilização de via pública e, 
ainda, contribuições de melhoria) contribuições (sociais, 
econômicas e corporativas) e empréstimos compulsórios, não 
sendo as contribuições de melhoria uma espécie tributária 
autônoma, mas sim uma modalidade de taxa.86 

Apesar de haver diversas posições doutrinárias a respeito, o CTN traz 

apenas três e a CF/88 trouxe mais duas espécies, sendo o conjunto delas: 

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhorias, Empréstimos Compulsórios e 

Contribuições. 

O imposto se trata de uma forma da coletividade manter o governo que 

precisa de recursos, incidindo sobre a riqueza do contribuinte. Segundo 

Ricardo Alexandre, "o imposto se sustenta sobre a ideia da solidariedade 

social".87 

Os impostos não estão sujeitos a vinculação de receita, sendo o valor 

arrecadado utilizado livremente para as despesas das atividades estatais e 

também não necessita de uma contraprestação do Estado para ser cobrado, de 

acordo com o art. 16 do CTN. Portanto, a vinculação ocorre nas duas pontas, 

tanto no fato gerador que independe de contra prestação do Estado, quanto na 

receita que não é vinculada a qualquer despesa. 

                                            
84 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 18 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva. 2007, p. 27-45. 
85 TORRES, Ricardo Lobo, Curso de Direito Financeiro e Tributário. 12 ed. Rio de 
Janeiro, 2005. p. 371-372 
86 AMARO, Luciano, Direito Tributário Brasileiro. 14 ed., São Paulo, Saraiva, 2008. 
p. 81 
87 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário esquematizado. 8 ed. Rev., Atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 21 
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As taxas dizem respeito a uma prestação do Estado, que coloca algo a 

disposição da população e cobra por isso, porém somente o ente que prestou o 

serviço tem direito de cobrá-lo, importante lembrar que as taxas não se 

confundem com as tarifas, sendo a primeira compulsória enquanto a segunda 

depende da usufruição do serviço disponibilizado (ex. pedágio). 

As contribuições de melhorias são valores pagos pelos serviços públicos 

que valorizam o imóvel; para evitar um enriquecimento ilícito, estes serviços 

serão cobrados antes mesmo do início da obra pública. 

Os empréstimos compulsórios têm competência exclusiva da União, e 

estão previstos na CF/88 no art. 148, que conforme seus incisos ocorreram em 

casos de: “despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência ou no caso de investimento público de caráter 

urgente e de relevante interesse nacional”. 

Sua arrecadação, conforme o Parágrafo único do art. 148 da CF/88, será 

vinculada as despesas que deram origem a necessidade de sua instituição. A 

peculiaridade desse tributo está no fato que o valor arrecadado com ele será 

devolvido ao contribuinte. 

Por fim as contribuições, também conhecidas como parafiscais, estão 

disciplinas pelo art. 149 da CF/88 e se divide em três espécies, sendo elas 

contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico e as 

contribuições de interesse de categorias especiais. 

 

 

2.1.4. Extrafiscalidade: conceito e utilização 

 

 

Trata-se a extrafiscalidade de tributos de algo que além da função fiscal, 

ela tem a finalidade de regular a conduta do contribuinte, tanto que suas 

alíquotas podem ser majoradas pelo Poder Executivo, com aplicação imediata, 

sem necessidade de se observar os princípios da anterioridade anual e 

nonagésimal. 

A extrafiscalidade, de acordo com Roque Antonio Carrazza, é “quando o 

legislador, em nome do interesse coletivo, aumenta ou diminui as alíquotas 
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e/ou as bases de cálculo dos tributos, com o objetivo principal de induzir 

contribuintes a fazer ou deixar de fazer alguma coisa”.88 

Para Geraldo Ataliba trata-se a extrafiscalidade de “emprego deliberado 

do instrumento tributário para finalidades não financeiras, mas regulatórias de 

comportamentos sociais, em matéria econômica, social e política”.89 

Ela está presente, no Imposto de Importação, Imposto de Exportação, 

Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações 

Financeiras, todos de competência federal. 

Para Renato Lopes Brecho90, a extrafiscalidade, não se trata de uma 

categoria jurídico-tributária, por defender que o objetivo do tributo de indução 

de condutas é alheio ao direito tributário, que para este o que interessa é a 

arrecadação. 

Como instrumento do Estado para a indução de comportamento, temos 

com exemplo, o caso do Tabaco, a alta taxa leva a uma redução do consumo, 

ou pelo menos deveria leva, não tendo como fim a simples arrecadação de 

recursos para o erário. 

De acordo com José Casalta Nabais91, a extrafiscalidade tem seu fim em 

conseguir efeitos econômicos e sociais, através do instrumento fiscal, não 

sendo como ocorre na fiscalidade à aquisição de recursos para cobrir as 

despesas públicas. 

Trata-se também de uma forma de intervenção do Estado no domínio 

econômico, muitas vezes para a redistribuição de riquezas, nos dizeres de 

Becker “não será a de instrumento de arrecadação de recursos para o custeio 

das despesas públicas, mas a de um instrumento de intervenção estatal no 

meio social e na economia privada”.92 

                                            
88 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 21. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 106-107. 
89 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1966. p. 151. 
90 BRECHO, Renato Lopes. Lições de Direito Tributário: teoria geral e 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011 
91 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos: Contributo 
para a Compreensão Constitucional do Estado Fiscal Contemporâneo. 
Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2009. p. 629. 
92 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: 
Noeses, 2007. p. 623 
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Portanto, a extrafiscalidade está intimamente ligada a características 

não-fiscais, ou seja, que não tenha o fim de arrecadação, sendo a finalidade o 

ponto de distinção entre a extrafiscalidade e a fiscalidade do tributo, pois ao 

contrario da extrafiscalidade, a finalidade do tributo fiscal é exatamente a 

arrecadação, não importando se a aplicação deste irá estimular ou 

desestimular condutas do contribuinte.93 

Porém Alfredo Augusto Becker94 alerta que coexistem a fiscalidade e a 

extrafiscalidade dos tributos, havendo prevalência de um ou de outro 

dependendo do tributo, não excluindo um a existência de outro. Diz-nos o 

autor:  

Porém, se na construção de todos e de cada tributo coexistir 
sempre o finalismo extrafiscal e o fiscal (prevalecendo aquele 
sobre este, ou vice-versa, segundo os critérios de racional 
oportunidade Política), então, a Receita não será um peso-
morto na balança, mas agirá (ela Receita, por si mesma) em 
harmonia com a ação da Despesa e cada ano reduzir-se-á o 
desequilíbrio econômico-social, até completar-se o ciclo. 
Naquela ocasião, ter-se-á alcançado o equilíbrio econômico-
social previsto no orçamento cíclico 95 

Ou seja, todo tributo terá a natureza fiscal, buscado a arrecadação de 

recursos para manter o Estado, cobrindo o valor gasto com as despesas do 

mesmo, como por exemplo, o salário dos servidores, os investimentos em 

saúde, educação etc. 

Entretanto, alguns deles, terão também concomitantemente, a natureza 

extrafiscal que tem como objetivo a intervenção no domínio econômico e o 

estimulo ou o desestimulo de condutas do contribuinte, como por exemplo, a 

alta tributação do tabaco e das bebidas alcoólicas, que visam o não consumo, 

ou pelo menos uma redução.  

 

 

                                            
93 CORREIA NETO, Celso de Barros. Instrumentos fiscais de proteção ambiental. 
Revista Direito Tributário Atual, n. 22. p. 142, São Paulo, 2008. 
94 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 4. ed. São Paulo: 
Noeses, 2007. p. 623-624 
95 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. Ed. São Paulo: 
Lejus, 2002, p.219-220. 



51 
 

2.1.5. Os limites constitucionais ao poder de tributar com finalidade 

extrafiscal 

 

 

Os limites a extrafiscalidade são os mesmo da fiscalidade, ainda que 

não tenha o fim de arrecadação96, sendo, portanto, os limites constitucionais ao 

poder de tributar que protegem os direitos e garantias individuais do 

contribuinte, porém quando aplicados à extrafiscalidade podem sofrer 

abrandamento. 

Tais limites estão dispostos no art. 150, V da Constituição Federal, 

sendo estes regras que devem ser cumpridas em sua integralidade, tendo 

pouca flexibilidade em sua aplicação97. Desses princípios, há exceções em 

relação à extrafiscalidade ao principio da anterioridade, da uniformização 

geográfica e da isonomia. 

A exceção ao princípio da anterioridade dos impostos cabe aos Impostos 

de Importação, Exportação, sobre Produtos Industrializados e de operações de 

crédito, câmbio e seguro, por meio de Medida Provisória, onde o Presidente da 

República pode alterar as alíquotas e estas entram em vigor imediatamente. 

Com relação à uniformização geográfica, os tributos extrafiscais podem 

ser instituídos a determinadas regiões com menores alíquotas como forma de 

incentivo fiscal a fim de promover o crescimento regional. E a isonomia pode 

ser desconsiderada em caso como o favorecimento de micro e pequenas 

empresas, porém nos casos de concessão de tratamento diferenciado, deve 

haver justificação para tanto. 

Também deveram ser observados os princípios do art. 170 da CF/88, 

sendo eles: a livre concorrência, a defesa do meio ambiente, a redução das 

desigualdades regionais e sociais, a busca de pleno emprego, o tratamento 

favorecido às micro e pequenas empresas e o livre exercício de qualquer 

atividade econômica. 

                                            
96 ROTHAMANN, Gerd Willi. Tributação, sonegação e livre concorrência, in 
Princípios e Limites da Tributação 2: os princípios da ordem econômica e a tributação. 
FERRAZ, Roberto (coord.) São Paulo, Quartier Latin, 2009, pág. 338.   
97 AVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 3º Edição, São Paulo: Malheiros, pág. 68-72. 
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Ainda não poderá a extrafiscalidade cercear direitos fundamentais do 

indivíduo, impedindo desta forma, que seja instituída lei que restrinja direitos 

sob desculpa de medidas de intervenção econômica. 

Porém, o autor Humberto Ávila, defende que quando as normas forem 

uma forma de ordenar a ordem econômica, poderão ser legitimas. A partir de 

análise de uma decisão do STF, a respeito do cancelamento de registro 

especial da indústria de cigarros, ele conclui: 

Esses novos precedentes permitem verificar que o Estado, ao 
restringir as atividades particulares, pode ter em mira fins 
específicos legítimos. (...) É justamente por causa desse 
conflito entre liberdades que o Estado deve agir como 
garantidor da liberdade excessivamente restringida, instituindo 
instrumentos ordenatórios que permitam a coexistência 
harmônica entre liberdades. Nesse caso o Estado não age 
contra a liberdade, mas a favor dela. Descabe falar, aqui, em 
sanção política, Melhor falar em medida de ordenação 
econômica.98 

A tributação extrafiscal, não pode ainda ser utilizada como forma de 

sanção, sua forma de aplicação se dá pela majoração ou redução de alíquotas 

de forma a incentivar ou não determinadas condutas, portanto a mesma não 

pode ter efeitos de confisco.  

Goldschmidt ensina que confisco é “o ato de apreender a propriedade 

em prol do Fisco, sem que seja oferecida ao prejudicado qualquer 

compensação em troca. Por isso, o confisco apresenta o caráter de 

penalização, resultante da prática de algum ato contrário à lei”.99  

Essa vedação ao confisco é uma forma de não permitir que o Estado, 

através da extrafiscalidade (entre outras formas) exagere na cobrança de 

impostos, de forma a levar o contribuinte a se expropriar do bem objeto da 

tributação, devendo, portanto, haver um respeito aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a repelir qualquer abuso.100 

 

                                            
98 ÁVILA, Humberto. Comportamento Anticoncorrencial e Direito Tributário, in 
Princípios e Limites da Tributação 2: os princípios da Ordem Econômica e a 
Tributação. Roberto Ferraz (coordenador). São Paulo: Quartier, 2009, p. 432-433 
99 GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. 
São Paulo: RT, 2003, p. 46. 
100 ZILVETI, Fernando Aurelio. Princípios do Direito Tributário e a Capacidade 
Contributiva. São Paulo: Quartier Larin, 2004, p. 200 
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2.1.6. Extrafiscalidade e o princípio da capacidade contributiva 

 

 

Trata-se a capacidade contributiva, de um princípio relacionado à 

capacidade econômica disponível do indivíduo de contribuir para o Estado. Por 

exemplo, o indivíduo possui um salário de R$ 1.000,00, ele possui capacidade 

econômica, entretanto, para contribuir para o Imposto de Renda este não tem 

capacidade, pois o valor recebido é pequeno quando dividido pelos gastos para 

o sustento dele e de sua família. 

Francesco Moschetti, citado por Hugo de Brito Machado ensina: 

A capacidade econômica é apenas uma condição necessária 
para a existência da capacidade contributiva, posto que esta é 
a capacidade econômica qualificada por um dever de 
solidariedade, quer dizer, por um dever orientado e 
caracterizado por um prevalente interesse coletivo, não 
podendo considerar a riqueza do indivíduo separadamente das 
exigências coletivas101.  

Bernardo Ribeiro de Moraes conceitua tal princípio como: “O princípio da 

capacidade contributiva, pelo qual cada pessoa deve contribuir para as 

despesas da coletividade de acordo com a sua aptidão econômica, ou 

capacidade contributiva, origina-se do ideal de justiça distributiva.”102 

Portanto, a capacidade contributiva do sujeito, está ligada a capacidade 

subjetiva de cada um em contribuir para a arrecadação do Estado, sendo 

aplicada a máxima isonômica de tratar desigualmente os desiguais na medida 

de suas desigualdades, dessa forma há uma verdadeira aplicação do princípio 

da igualdade. 

A partir desse princípio é possível que haja até mesmo uma melhor 

distribuição de renda na sociedade e uma aplicação da justiça social, fazendo 

com que quem muito tem contribua mais para o Estado do que aqueles que 

têm pouco. Por sua vez o Estado distribui essa renda em serviços na 

                                            
101 MOSCHETTI, Francesco. El princípio da capacidad contributiva. Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 1980. p. 279. 
102 MORAES. Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, p.118. 
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sociedade como saúde e educação, muitas vezes beneficiando mais os pobre, 

pois estes não têm condições de arcar com custas de prestação desses 

serviços na esfera privada. 

Há uma grande diversidade de opiniões doutrinárias quanto à quanto a 

aplicação da capacidade contributiva no tributo extrafiscal. Roque Antônio 

Carrazza103, por exemplo, nos dizeres de Tagie Assenheimer de Souza e 

Ricardo Roginski Réa, defende que: 

Tributos de natureza extrafiscal atentam para os fins a que se 
propõem – assegurar a função social da propriedade, por 
exemplo – enquanto os tributos fiscais devem ‘na medida do 
possível’ se vincular ao princípio da capacidade contributiva.104 

Ou seja, os tributos extrafiscais devem atender ao seu fim, que é induzir 

comportamento, estimular ou desestimular determinadas condutas do 

contribuinte por meio da majoração ou redução de alíquotas, enquanto que os 

tributos fiscais que devem considerar a capacidade contributiva do sujeito, pois 

estes têm o simples objetivo de arrecadação pelo Estado, onde a cobrança 

exagerada de quem tem pouco causa injustiças. 

O autor Sacha Calmon Navarro Coelho105 defende ser incompossível a 

tributação extrafiscal com o princípio da capacidade contributiva, ele alega que 

a consideração da capacidade contributiva na extrafiscalidade é “pura sandice”, 

ele faz uma análise a partir das isenções dadas através da extrafiscalidade 

como forma de incremento do desenvolvimento econômico, alegando ter os 

empreendedores capacidade contributiva em razão de investirem seu dinheiro. 

Diversos autores defendem que a extrafiscalidade trate-se de uma 

exceção ao princípio da capacidade contributiva, pois o tributo extrafiscal tem 

como principal objetivo a indução de condutas dos contribuintes, é através da 

                                            
103 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006. p. 82-83. 
104 SOUZA, Tagie Assenheimer de; RÉA, Ricardo Roginski. A Extrafiscalidade, 
princípio da capacidade contributiva e suas efetivações pela progressividade e 
pela seletividade. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/12292/a-
extrafiscalidadeo-principio-da-capacidade-contributiva-e-suas-efetivacoes-pela-
progressividade-e-pelaseletividade>. Acesso em 09.10.2017, v. 10, 2012. 
105 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Princípio da legalidade como princípio 
fundante dos demais princípios tributários. Princípios Constitucionais 
Tributários, 1991. p. 98 
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majoração ou minoração de alíquotas que o Estado controla também o 

desenvolvimento econômico. 

A consideração da capacidade contributiva afastaria a aplicação em 

diversas situações da extrafiscalidade. Em virtude de que quando o contribuinte 

não tivesse capacidade econômica para arcar com os tributos, porém o Estado 

quisesse evitar o consumo de determinado produto, não seria possível, em 

razão de haver um desrespeito ao princípio. 

É bastante clara essa situação com relação ao tabaco, por exemplo, se 

for considerada a capacidade contributiva do indivíduo que o consome, não é 

possível fazer a aplicação de altas alíquotas como forma de evitar seu 

consumo. 

Fernando Aurélio Zilveti, descreve os tributos extrafiscais como uma 

forma de política intervencionista no domínio privado, onde a extrafiscalidade 

não garante a aplicação da capacidade contributiva, pois essa não se relaciona 

com a condição econômica do contribuinte em pagar impostos, possibilitando a 

cobrança pelo Estado de tributos sobre o tabaco e o álcool por exemplo.106 

 Porém isso não significa dizer que não há limites a aplicação do tributo 

extrafiscal, este será limitado pela justiça e pela propriedade, além da proibição 

de confisco, conforme determinado pelo art. 150, IV da Constituição Federal.107 

 

 

2.1.7. A extrafiscalidade e os impostos de consumo 

 

 

Os tributos de forma geral têm sua forma de distribuição, seus encargos, 

as questões da relação jurídico-tributária e os direitos e garantias fundamentais 

do contribuinte previstos na Constituição Federal. O que difere os impostos de 

consumo dos demais tributos, é do mesmo ser devido exatamente por aquele 

que o suporta, o consumidor final. 

                                            
106 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Princípio da legalidade como princípio 
fundante dos demais princípios tributários. Princípios Constitucionais 
Tributários, 1991. p. 98 
107 Idem, p. 200 
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Dentro dos impostos de consumo, há uma subcategoria que incide sobre 

os produtos que são considerados nocivos à saúde, como é o caso dos 

impostos incidentes sobre o álcool e o tabaco. 

Esses produtos causam diversos prejuízos, tanto a saúde do 

contribuinte/consumidor como aos cofres públicos, tal prejuízo, justifica a 

mitigação do princípio da capacidade contributiva. 

No Brasil, há uma grande utilização da tributação sobre os produtos de 

consumo, principalmente com função extrafiscal, um instrumento de política 

fiscal que contribuiu para incentivar ou desincentivar o consumo. 

A extrafiscalidade é utilizada como uma forma de intervenção quanto ao 

consumo de determinado produto, principalmente, se esse produto causa 

danos à saúde o consumidor, onde haverá a incidência de uma alíquota alta 

desestimulando assim o consumo. 

Tal extrafiscalidade deve ser utilizada como uma maneira de assegurar 

os objetivos constitucionais, José Juan Ferreiro Lapatza, defende essa função 

dos impostos: 

Penso que neste âmbito devem ser inseridos os chamados fins 
extrafiscais dos tributos. Com eles o Estado pode, por exemplo, 
buscar uma redução dos gastos (na conservação do meio 
ambiente através dos chamados tributos meioambientais; em 
saúde, através de impostos sobre o álcool ou o tabaco) ou o 
aumento do nível de renda ou uma melhor distribuição dela 
(através, por exemplo, de tributos que estimulam a utilização 
de terras ou outros elementos improdutivos)108 

Atrelada a tributação extrafiscal sobre produtos de consumo, temos a 

seletividade, que estipula a aplicação de alíquotas conforme a essencialidade 

do produto, algo determinado pela própria CF/88 nos arts. 153, § 3º, I e 155, § 

2º, III. 

A seletividade implica em uma aplicação de alíquotas diferenciadas 

conforme o critério constitucional da essencialidade do produto, devendo as 

alíquotas do IPI e do ICMS ser aplicadas de acordo com a necessidade de 

consumo do mesmo. 

A essencialidade do produto tem relação direta com a garantia do 

mínimo existencial, onde os produtos que são essenciais estão ligados as 
                                            
108 LAPATZA, José Juana Ferreiro. Direito Tributário: teoria geral do tributo. 
Barueri: Manole; Espanha: Marcial Pons, 2007, p. 25. 
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necessidades básicas de sobrevivência do ser humano e a dignidade da 

pessoa humana. 

José Eduardo Soares de Melo discorre acerca do critério da 

essencialidade, dizendo:  

A essencialidade decorre da devida compreensão dos valores 
captados pela Constituição, como é o caso do salário mínimo, 
que toma em consideração as necessidades vitais básicas 
como moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência (art. 8º, VI).109 

Os principais tributos sobre produção e consumo são o IPI e o ICMS, 

nessa perspectiva extrafiscal, há um objetivo de estimular ou não as atividades 

econômicas em que eles incidam, desta forma, se verifica uma dupla função 

extrafiscal, onde há tanto alíquotas que diminuem os preços estimulando a 

compra ou alíquotas altas que inibem o consumidor.110 

O autor, Paulo de Barros Carvalho, por sua vez discorre acerca da 

seletividade nas alíquotas do IPI, defendendo que as alíquotas maiores devem 

ser aplicadas na razão inversa da essencialidade do produto, onde os produtos 

realmente necessários devem ser alíquotas baixas ou isenção; os produtos 

úteis, uma alíquota mediana; e os produtos supérfluos ou nocivos, devem ter 

alíquotas bastante elevadas.111 

Roque Antonio Carrazza chega a afirmar que “qualquer outro objetivo 

visado pelo legislador ordinário que importe descaracterização do IPI ou do 

ICMS como impostos seletivos viola esta diretriz constitucional obrigatória”.112 

 

 

 

 

                                            
109 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 8 ed. São Paulo: 
Dialética, 2008, p. 479 
110 CARVALHO, Ivo César Barreto de. A tributação sobre produção e consumo e o 
desenvolvimento sustentável. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/ 
artigos/?cod=4efb80f630ccecb2> Acesso em: 30 de outubro de 2018 
111 CARVALHO, Paulo de Barros. IPI – Comentários sobre as regras gerais de 
interpretação da tabela NBM/SH. Revista Dialética de Direito Tributário n.12. São 
Paulo: Dialética, 1996, p.52 
112 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 21 ed. 
rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p.96. 
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2.2. A Efetividade da Tributação Extrafiscal em Relação ao Consumo 

de Tabaco 

 

 

2.2.1. Histórico da tributação sobre o tabaco 

 

 

O imposto federal incidente sobre o tabaco, IPI, até maio de 1999, era 

calculado pela alíquota ad valorem fixa de 41,25% sobre o valor de venda dos 

cigarros. A partir de junho do mesmo ano, por meio do decreto n. 3.070/1999, o 

IPI passou a ser calculado em regime de alíquota especial, conforme a classe 

fiscal em que se enquadrava o produto. 

São as classes fiscais: 

a) Classe IV: marcas apresentadas em embalagem rígida e versões 

dessas mesmas marcas em embalagem maço, de comprimento 

superior a 87 milímetros; 

b) Classe III: marcas apresentadas em embalagem rígida e versões 

dessas mesmas marcas em embalagem maço, de comprimento até 

87 milímetros; 

c) Classe II: outras marcas apresentadas em embalagem maço, de 

comprimento superior a 87 milímetros; e 

d) Classe I: outras marcas apresentadas em embalagem maço, de 

comprimento até 87 milímetros. 

No Final de 2012, a NC 24-1, alterou o enquadramento das classes 

fiscais, sendo acrescidas à TIPI por meio dos Decretos 4.488/02, 4.542/02, e 

4.924/03. 

Já em meados de 2009, o enquadramento das classes fiscais sofreu 

alteração novamente, em virtude do art. 5º do Decreto n.6.809/2009 que vigeu 

até novembro de 2011. 

A tabela abaixo, o valor do IPI de cada período: 

Tabela 1 – Alíquotas do IPI no período de 1999 à 2011 
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Classe 

Fiscal 

Até 

01/06/1999 

De 

01/06/99 

até 

30/11/02 

De 

01/12/02 

até 

31/12/03 

De 

01/01/04 

até 

10/07/07 

De 

11/07/07 

até 

30/04/09 

01/05/09 

até 

30/11/11 

 Valor do IPI Valor do IPI (vintena) 

I 
-Alíquota: 

330% 

- Base de 

cálculo: 

12,5% do 

preço de 

venda a 

varejo 

- Alíquota 

efetiva: 

41,25% 

 

0,35 0,385 0,469 0,619 0,764 

II 0,42 0,460 0,552 0,729 0,900 

III – M 0,49 0,535 0,635 0,813 1,004 

III – R 0,56 0,610 0,718 0,919 1,135 

IV – M 0,63 0,685 0,801 1,025 1,266 

IV - R 0,70 0,760 0,884 1,131 1,397 

Fonte: Receita Federal do Brasil113 

Em dezembro de 2011, houve mudanças na sistemática de incidência do 

IPI sobre o tabaco. Foram criados dois regimes de tributação, um geral e outro 

especial. 

No geral, a alíquota ad valorem de 300% era aplicada sobre 15% do 

valore de venda do tabaco resultando numa alíquota de 45% do preço de 

venda. 

Já no regime especial que poderia ser escolhido pelo contribuinte, o 

valor do imposto se dava pela soma de duas partes, uma era a ad valorem, 

mesma do regime geral, e a outra dependia de ser a embalagem Box ou maço, 

tendo suas alíquotas conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Alíquotas do Regime Especial 

                                            
113 BRASIL, Receita Federal. IPI – imposto sobre produtos industrializados. 2016. 
Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-
controles-especiais/cigarros-tributacao> Acesso em: 30 de outubro de 2017 
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VIGÊNCIA 

REGIME ESPECIAL IPI - ALÍQUOTAS 

AD VALOREM 
ESPECÍFICA 

MAÇO BOX 

01/12/2011 a 30/04/2012 0% R$ 0,80 R$ 1,15 

01/05/2012 a 31/12/2012 40,0% R$ 0,90 R$ 1,20 

01/01/2013 a 31/12/2013 47,0% R$ 1,05 R$ 1,25 

01/01/2014 a 31/12/2014 54,0% R$ 1,20 R$ 1,30 

01/01/2015 a 30/04/2016 60,0% R$ 1,30 R$ 1,30 

01/05/2016 a 30/11/2016 63,3% R$ 1,40 R$ 1,40 

A partir de 01/12/2016 66,7% R$ 1,50 R$ 1,50 

Fonte: Receita Federal do Brasil114  

A majoração do IPI ocorreu por etapas, sendo gradual o aumento das 

alíquotas e dos preços de venda do tabaco, que atualmente se encontra com 

uma alíquota ad valorem de 66,7% e um valor mínimo de venda em R$ 5,00. 

Com relação ao PIS/PASEP e a COFINS, também houve majoração das 

alíquotas, porém de forma mais sucinta como podemos ver na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Cálculo do PIS/PASEP e da COFINS 

VIGÊNCIA PIS/PASEP (R$) COFINS (R$) 

Até 28/02/2006 
0,65% * 1,38 * Preço de 

venda a varejo (R$) 

3% * 1,18 * Preço de 

venda a varejo (R$) 

De 01/03/2006 a 

30/06/2009 

0,65% * 1,98 * Preço de 

venda a varejo (R$) 

3% * 1,69 * Preço de 

venda a varejo (R$) 

A partir de 

01/07/2009 

0,65% * 3,42 * Preço de 

venda a varejo (R$) 

3% * 2,9169 * Preço de 

venda a varejo (R$) 

FONTE: Receita Federal do Brasil115 

Todas essas alterações têm como objetivo, aumentar as alíquotas de 

tributos sobre o tabaco, porém de forma gradual para não causar um impacto 

                                            
114 BRASIL, Receita Federal. IPI – imposto sobre produtos industrializados. 2016. 
Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-
controles-especiais/cigarros-tributacao> Acesso em: 30.10.2017 
115 Idem 
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repentino e muito grande na economia, além de também fixar um preço mínimo 

para a venda do tabaco, desestimulando cada vez mais a sua compra. 

 

 

2.2.2. Tributos federais incidentes 

 

 

Sobre o Tabaco, no âmbito federal, há a incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados (IPI), do PIS/PASEP (Programas de Integração 

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e da COFINS 

(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social). 

O IPI se trata de um imposto tipicamente extrafiscal cobrado sobre 

produtos industrializados, sejam eles nacionais ou importados, regulamentado 

pela Lei n º 12.546/11 e pelo Decreto n. 7.212/2010 (RIPI), tendo sua 

incidência definida pela Tabela TIPI (Tabela de Incidência do IPI), que 

relaciona todos os produtos considerados industrializados. 

Segundo o art. 4º da referida lei, “caracteriza industrialização qualquer 

operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a 

apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo”. 

O art. 35 do RIPI determina quais são os fatos geradores do imposto: 

“desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira”; ou “a saída 

de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial”. 

Sobre o Tabaco em si, in natura, a alíquota incidente sobre o IPI é de 

30%, porém a dos Cigarros que contenham Tabaco (classificados pelo n. 

2402.0.00) é de 300%, segundo a TIPI116, apesar de parecer extremamente 

alta a alíquota, quando vemos sua aplicação, pode-se concluir que não é bem 

assim. 

Há dois regimes de tributação instituídos pela Lei n. 12.546/11, um geral 

e o outro específico, o geral se dá pela aplicação da alíquota ad valorem de 

300% sobre apenas 15% do preço de venda do cigarro, ou seja, há aplicação 

de uma alíquota de 45% de IPI, somada ao PIS/COFINS chega a 81%. 

                                            
116 TIPI, Tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados. 2017. 
Disponível em: <https://guiatributario.files.wordpress.com/2016/12/tipi-20171.pdf> 
Acesso em 20.10.2017 
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No regime específico, as alíquotas podem chegar a 75% quando 

somadas ao PIS/COFINS, sendo calculada a ad valorem da mesma forma do 

regime geral, resultando uma parcela do imposto e calcula-se outra parcela 

considerando se é um maço de cigarros ou um Box, conforme as alíquotas 

determinadas pela Receita Federal117 (ad valorem 66,7%, específica (maço e 

box) R$ 1,50) 

O PIS/PASEP (Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público) e a COFINS (Contribuição para Financiamento 

da Seguridade Social), se tratam de tributos de arrecadação vinculada, 

instituídos pelas Leis Complementares n. 07/1970 e 70/1991, respectivamente. 

Os recursos obtidos pela arrecadação do PIS são destinados ao 

pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos 

e entidades para os trabalhadores privados, e o PASEP destinado aos 

servidores públicos. Já a COFINS tem sua arrecadação vinculada a 

investimentos na seguridade social, assistência social e área da saúde,  

Para contribuir para o PIS/PASEP, há três formas: sobre o faturamento 

com alíquotas de 0,65% ou 1,65%, conforme o regime de apuração, estando 

obrigadas todas as pessoas jurídicas de direito privado; sobre a Importação 

com alíquota de 2,1%; e sobre a folha de pagamento onde incide alíquotas de 

1%, estando obrigadas a esta modalidade as entidades que não tenham fins 

lucrativos. 

Com relação a COFINS, há apenas duas modalidades de contribuição: 

sobre o faturamento, com alíquotas de 3% ou 7,6%; e sobre a importação, 

onde a alíquota é de 9,75% + 1% adicional. 

Com relação aos cigarros, contribuem para o PIS/PASEP e a COFINS, 

os fabricantes e os importadores, sendo calculados, segundo a Receita 

Federal, para a aplicação do PIS/PASEP, multiplica-se a alíquota de 0,65% por 

3,42 e pelo preço de venda no varejo (0,65% * 3,42 * Preço de venda – R$) 

para o PIS/PASEP, e para a COFINS, multiplica-se a alíquota de 3% por 

2,9169 pelo preço de venda do varejo (3% * 2,9769 * Preço de venda – R$). 

                                            
117 RECEITA FEDERAL. Tributação, 2016. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda. 
gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-controles-especiais/cigarros-tributacao> Acesso 
em: 10.10.2017 
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Segundo dados da Receita Federal118, foram arrecadados com o IPI 

sobre o fumo em 2016, R$ 5.707,3 milhões, e com outros imposto e 

contribuições R$ 2.062,8 milhões, totalizando R$ 7.770,1 milhões e até agosto 

de 2017, foram R$ 3.312,6 milhões com IPI e R$ 1.240,5 milhões, outros 

imposto e contribuições, totalizando R$ 4.553,1 milhões. 

 

 

2.2.3. Os resultados do aumento de impostos sobre o tabaco 

 

 

De acordo com a Convenção-Quadro da OMS para o Controle do 

Tabaco, em seu art. 6º, as “medidas relacionadas a preços e impostos são 

meios eficazes e importantes para que diversos segmentos da população, em 

particular os jovens, reduzam o consumo de tabaco”, cabendo aos Estados 

aplicar tributos que desestimulem o consumo. 

O Ministério da Fazenda, em conjunto com a Secretária da Receita 

Federal, tem aumentado frequentemente às alíquotas dos tributos incidentes 

sobre o cigarro, tendo nos últimos 4 (quatro) anos, segundo a Souza Cruz119, 

um aumento de 110%, em algumas marcas específicas esse aumento chegou 

a 140%. Também a Lei n. 12546/11, determinou um valor mínimo para o 

pacote com 20 cigarros em R$ 5,00, tudo objetivando a redução do consumo. 

Segundo a Receita Federal, em 2012, foram produzidos no Brasil 4,455 

milhões120 de cigarros entre maço, Box e produtos para exportação, já em 

2016, houve uma queda desse número que foi de 2,660 milhões121 e até 

                                            
118 RECEITA FEDERAL. Arrecadação de Tributos Federais 2016/2017. Disponível 
em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-controles-
especiais/arrecadacao-de-tributos-federais-2016 > Acesso em: 19.10.2017 
119 SOUZA CRUZ. Souza Cruz é uma das maiores contribuintes do Brasil. 
Disponível em: < http://www.souzacruz.com.br/group/sites/SOU_AG6LVH.nsf/ 
vwPagesWebLive/DO9YDBCG?opendocument> Acesso em: 19.10.2017 
120 RECEITA FEDERAL. Produção de cigarros no Brasil (2012). Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-controles-
especiais/producao-de-cigarros-no-brasil-2012> Acesso em: 19.10.2017 
121 RECEITA FEDERAL. Produção de cigarros no Brasil (2016). Disponível em: < 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-controles-
especiais/producao-de-cigarros-no-brasil-2016> Acesso em: 19.10.2017 
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agostos deste ano (2017) tivemos uma produção de 1,842 milhões122, quanto 

que em 2012 no mesmo período foi de 2,852 milhões123. 

Segundo o INCA124, o aumento de tributos reduz o consumo 

principalmente em relação aos jovens e aos mais pobres, o aumento de 10% 

no valor do cigarro, reduz em 8% o consumo. Ainda essa majoração dos 

preços estimula a fumantes abandonar esse hábito e desestimula a iniciação 

entre crianças e adolescentes. 

Segundo uma projeção demonstrada no Portal da Saúde, o aumento em 

50% do valor do cigarro reduziria o consumo evitando “136.482 mortes, 

507.451 infartos e outros eventos cardíacos, 100.365 acidentes vascular 

cerebral e 64.383 novos casos de câncer”.125
 

Ainda o aumento dos tributos sobre o tabaco aumenta 

consequentemente à arrecadação do Estado, nessa estimativa haveria um 

aumento em R$ 45,4 bilhões126, o que leva a maiores investimentos na saúde, 

além de outros setores, o que é justo, pois é o Estado quem mais gasta com 

prevenção e tratamento de doenças causadas pelo consumo de tabaco, além 

de aposentadorias e pensões que acabam necessitando os adoentados pelo 

consumo. 

Entretanto, é necessário cuidados com a majoração, esta não pode se 

tornar excessiva ao ponto de inviabilizar a produção do produto, levando a uma 

intervenção econômica negativa, além de causar grande prejuízo para o 

próprio Estado, pois este deixará de arrecadar tributos e ainda terá de arcar 

com custos de tratamentos de saúde de fumantes. 

 

                                            
122 RECEITA FEDERAL. Produção de cigarros no Brasil (2017). Disponível em: < 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-controles-
especiais/producao-de-cigarros-no-brasil-2017> Acesso em: 19.10.2017 
123 RECEITA FEDERAL. Produção de cigarros no Brasil (2012). Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/regimes-e-controles-
especiais/producao-de-cigarros-no-brasil-2012> Acesso em: 19.10.2017 
124 INCA. Preços e Impostos. Disponível em: < http://www2.inca.gov.br/wps/wcm 
/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/precos_impostos> Acesso 
em: 19.10.2017 
125 PORTAL DA SAÚDE. Tabaco causa prejuízo de R$ 56,9 bilhões com despesas 
médicas no Brasil. 2017. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/ 
cidadao/principal/ultimas-noticias/28623-tabaco-causa-prejuizo-de-r-56-9-bilhoes-com-
despesas-medicas-no-brasil > Acesso em: 20.10.2017 
126 Idem 
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2.2.4. Políticas contra o consumo de tabaco 

 

 

As medidas de combate ao tabaco no Brasil tiveram início em 1983, no 

Rio Grande do Sul, onde foi sancionada a Lei Estadual n. 7.813/1983, mesmo 

sendo este em território brasileiro o maior produtor de tabaco. 

A partir daí em 1985, o governo federal, instituiu a criação do GACT, 

mais tarde em substituição foi criado o PNCT, que atualmente é coordenado 

pelo INCA. 

O Paraná foi o terceiro estado em adotar medidas de combate ao 

consumo de tabaco, tendo um compromisso com a Secretária Estadual de 

Saúde, firmou uma resolução determinando o implemento de ações educativas 

e informativas sobre o fumo.127 

Graças às medidas adotadas, em 1980, o Paraná ganhou visibilidade 

em todo o Estado brasileiro com a Greve do Fumo e serviu de modelo para que 

fosse criada a primeira lei nacional de combate ao tabagismo, em 1986.128 

A Lei n. 7.488/1986, determinou que fossem criadas campanhas que 

informasse a população quais os malefícios causados pelo consumo do tabaco, 

devendo estas ser veiculadas na semana anterior ao dia nacional de combate 

ao fumo. 

Foi a partir desta lei que o país mudou seu posicionamento, agora em 

vez de proteger as indústrias de tabaco, as lei passou a combatê-las de modo 

a proteger um bem muito maior que a economia, a saúde da população 

brasileira. 129 

Em 1988 tivemos a promulgação da Constituição Federal, que não foi 

indiferente ao tema, determinando que fossem regulamentadas as 

propagandas dos produtos tabagistas. Em agosto foi publicada a primeira 

mensagem de advertência: “O Ministério da Saúde adverte: Fumar faz mal a 

                                            
127 ROMERO, Luiz Carlos; Costa e Silva Vera Lucia. 23 Anos de Controle do Tabaco 
no Brasil: a Atualidade do Programa Nacional de Combate ao Fumo de 1988. 
Revista Brasileira de Cancerologia, v. 57, n. 3, p. 305-14, 2011. 
128 MIRRA, Antônio Pedro; ROSEMBERG, José. A história da luta contra o 
tabagismo no Brasil: 30 anos de açäo. Jovem Médico, 2001. 
129 ROMERO, Luiz Carlos; Costa e Silva Vera Lucia. Op. cit. 
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saúde”. Deste ano até 1996, foram criadas várias portarias ministeriais que 

precedeu a criação de leis e regulamentações de controle.130 

Tais portarias trouxeram a obrigação de advertências sanitárias e a ideia 

de um ambiente livre do fumo. Em 1996, a Lei n. 9.294/96, regulamentou tais 

medidas, sendo este um grande marco no combate ao tabaco. 

 Também as portarias, condenaram as indústrias tabagistas ao 

patrocínio de campanhas de vacinação e saúde e ainda promoveram ações em 

unidades de saúde e empresas públicas e privadas com objetivos educativos. 

Nesse período, o PNCF, viu a necessidade de planejamento e então 

criou o Plano de Trabalho para o período de 1988 até 2000 que “visava a 

ordenar a ação governamental e a articulação não governamental de controle 

ao tabagismo no Brasil”.131 

Com a criação da Anvisa em 1999, começou a se ter uma 

regulamentação dos produtos derivados do tabaco,  a inclusão de imagens de 

advertência nos maços de cigarro passou a ser obrigatória e ainda foi proibida 

as descrições “light” e “mild” nos cigarros por serem formas de propaganda 

enganosa.132 

Por prever diversas ações de combate ao consumo de tabaco, o Brasil 

foi reconhecido pela eficiência e convidado a presidir as negociações da 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da OMS. 133 

Em 2004, começou a ser feito o tratamento gratuito contra a 

dependência de nicotina, ofertado pelo SUS, aos fumantes, porém até hoje os 

municípios estão aderindo progressivamente ao programa.134 

No final de 2005, foi ratificada a CQCT pelo Brasil, depois de dois anos 

de confronto com os representantes das indústrias tabagistas e publicada a 

ratificação no início de 2006. Foi criada a Comissão Nacional do Brasil para 

                                            
130 ROMERO, Luiz Carlos; Costa e Silva Vera Lucia. Op. cit. 
131 Idem. 
132 ACTBR. Jornada Internacional sobre impostos, preços e políticas de controle 
do Tabaco: Brasil, México e Uruguai. São Paulo, Disponível em:  <http://actbr.org.br/ 
uploads/conteudo/881_act_final_pobreza.pdf>. Acesso em: 28.10. 2017 
133 WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. History of the World Health 
Organization framework convention on tobacco control. 2009. Disponível in: 
<http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563925_eng.pdf> Acesso em 28 
de outubro de 2017 
134 Idem 
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fazer as negociações e implementação da CQCT e até os dias de hoje tem 

trabalhado nesse sentido.135 

A Anvisa, em 2010, promove uma consulta pública objetivando regular 

os aditivos contidos nos cigarros e aumentar as advertências e a proibição de 

propaganda agora também nos pontos de venda de cigarro, o que resultou na 

RCD 14/2012, que proibiu o uso de sabores no cigarros, considerada esse uma 

forma de atratividade, porém ainda não entrou em vigor, pois está sendo 

julgada no STF, em virtude de contestação pela Confederação Nacional da 

Indústria.136 

Por fim, em 2011, foi sancionada a Lei n. 12.546/11 que aumentou 

progressivamente os tributos sobre o tabaco e fixou preços mínimos para 

venda de maço de cigarros, também incluiu a proibição de fumar em lugares 

coletivos fechados, visão em ambiente livre do tabaco, manteve a proibição de 

propaganda inclusive nos pontos de venda. 

 

 

2.2.5. Possibilidade de vinculação de receita do IPI 

 

 

Tratam-se os impostos de uma espécie de tributo que não sofre 

qualquer vinculação, seja no seu fato gerador, não havendo a necessidade de 

uma prestação de serviço por parte do Estado para a cobrança, seja na sua 

receita que não tem uma destinação obrigatória podendo o Poder Público 

utilizá-la para aquilo que lhe for mais conveniente. 

Essa não-vinculação se dá com base no art. 167, inciso IV, da CF/88 

que veda a possibilidade de vinculação de receita dos impostos: 

Art. 167. São vedados: 
[...]  
IV -    a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação 

                                            
135 ROMERO, Luiz Carlos; Costa e Silva Vera Lucia. 23 Anos de Controle do Tabaco 
no Brasil: a Atualidade do Programa Nacional de Combate ao Fumo de 1988. 
Revista Brasileira de Cancerologia, v. 57, n. 3, p. 305-14, 2011. 
136 ACTBR. Jornada Internacional sobre impostos, preços e políticas de controle 
do Tabaco: Brasil, México e Uruguai. São Paulo, Disponível em:  <http://actbr.org.br/ 
uploads/conteudo/881_act_final_pobreza.pdf>. Acesso em: 28.10. 2017 
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dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação 
de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 
atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 
prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o 
disposto no § 4º deste artigo; 

Porém, como podemos ver, o próprio texto constitucional traz algumas 

exceções: repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 

referem os arts. 158 e 159; destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde; manutenção e desenvolvimento do ensino; realização de 

atividades da administração tributária; prestação de garantias às operações de 

crédito por antecipação de receita; prestação de garantia ou contragarantia à 

União e para pagamento de débitos para com esta. 

Como podemos ver apesar da vedação constitucional à vinculação de 

receita dos impostos, há diversas exceções, dentre elas a que mais nos 

interessa a “destinação de recursos para as ações e serviços públicos de 

saúde”. 

Apesar disso em 2009 a Câmara dos Deputados rejeitou um Projeto de 

Lei n. 4.675/04, proposto pelo então deputado, Walter Feldman, que defendia a 

vinculação do IPI à saúde alegando que tal ação "não eleva a carga tributária e 

promove uma utilização mais justa dos recursos obtidos pela exploração de 

atividade econômica que produz risco sanitário inquestionável".137 

O relator do projeto, João Paulo Cunha, alegou que a CF/88 veda tal 

vinculação e que o projeto contraria a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 

também que a proposta não tinha prazo de duração, porém não poderia durar 

mais que 5 (cinco) anos. 

Entretanto, foi proposto no senado o PLS 145/2015, pelo senador Otto 

Alencar, que determina a obrigatoriedade de vinculação dentre outras das 

receitas do IPI sobre o Tabaco à despesas do Estado com Saúde, que 

segundo o autor da proposta pode resultar em um aumento de R$ 20 bilhões 

para o setor por ano. 

                                            
137 PIRES, Juliano. Câmara rejeita destinação do IPI da venda de cigarros para o 
SUS. 2009. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ 
SAUDE/136139-CAMARA-REJEITA-DESTINACAO-DO-IPI-DA-VENDA-DE-
CIGARROS-PARA-O-SUS.html> Acesso em 20.10.2017 
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Segundo a proposta, a receita da arrecadação do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, Imposto de Importação e Imposto de Exportação que 

advirem de medicamentos e produtos derivados do tabaco deverá ser 

destinada ao FNS. Ainda serão destinados os valores arrecadados do Imposto 

de Renda cobrado sobre o lucro das indústrias que produzem tais bens de 

consumo 

O FNS é responsável pelo financiamento de despesas do Ministério da 

Saúde e repasse aos estados e municípios para custeio e investimento no 

SUS, portanto, para o senador Otto Alencar, nada mais justo do que destinar 

para o Fundo a arrecadação desses impostos e dos lucros das empresas 

produtoras de tabaco e medicamentos, pois os medicamentos destinam-se 

exatamente ao tratamento de doenças e o tabaco é um grande causador delas 

o que causa um grande gasto para o Estado na área da Saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar o real impacto da tributação 

extrafiscal no consumo de tabaco como uma forma de promover o direito à 

saúde. 

Nossa Carta Magna instituiu como um princípio basilar do nosso 

ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana, assegurando a todos os 

brasileiros um vida digna e com qualidade, uma das formas de concretização 

desse direito é uma vida saudável. 

Não restam dúvidas do caráter social da nossa Constituição, que 

autoriza intervenções estatais na economia de forma a proteger os direitos 

fundamentais, inclusive à saúde, que deve ser resguardada e promovida pelo 

Estado. 

No setor da saúde uma das grandes preocupações atuais é o grande 

número de casos de doenças crônicas não-transmissíveis que em grande parte 

tem como um dos causadores o consumo do tabaco. Essas doenças são 

responsáveis por um grande número de mortes, não só no Brasil como no 

mundo todo, mais até que as doenças transmissíveis. 

Por ser o tabagismo um dos grandes causadores dessas doenças, o 

controle desse consumo, é a chave para a diminuição de casos, porém este 

ainda é um grande desafio aos governos e para as instituições protetoras da 

saúde. 

Por ser um desafio tão grande, a OMS, tem elaborado diversas 

estratégias para os países membros, visando uma diminuição no consumo e o 

número de pessoas atingidas pelas doenças não-transmissíveis. 

Acerca da efetividade da tributação como forma de induzir condutas, é 

um motivo de grande debate, pois há aqueles que entendam ser esta uma 

forma eficaz, entretanto, tem também quem defenda que tal medida não tem 

capacidade cumprir seus objetivos. 
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Contudo, o presente trabalho pode concluir que há uma efetividade na 

utilização da tributação em estimular ou desestimular determinadas condutas 

do contribuinte, além de auxiliar na promoção do direito à saúde, 

principalmente de forma preventiva. 

A tributação extrafiscal sobre o consumo de tabaco, tem se mostrado 

eficaz e uma ferramenta muito importante, tanto retardando o inicio do vício, 

quanto incentivando quem fuma abandoná-lo, pois as pessoas de classe média 

e baixa, principalmente, tende a repensar o consumo, em razão o peso do valor 

do produto. 

Décadas atrás, não se viu o consumo do tabaco como algo tão nocivo à 

saúde. Fumar dentro de um avião, algo inimaginável nos dias atuais, era 

autorizado. Hoje já temos uma repressão social para o uso de cigarros, 

portanto, não há grandes questionamentos acerca das altas alíquotas a ele 

impostas. 

Cada vez menos, também, os questionamentos das indústrias tabagistas 

são aceitos, principalmente por serem fácil de serem desmontados, 

principalmente, não haver um estudo que comprove a veracidade do aumento 

considerável do contrabando e já ser de conhecimento da população em geral 

os efeitos danosos à saúde que causa o consumo de cigarro. 

Ainda que haja quem defenda que esta medida tem natureza 

confiscatória, há um consenso no que diz respeito á efetividade da tributação 

extrafiscal na redução do consumo do tabaco. 

Também há aqueles que aleguem ser a tributação extrafiscal, uma forma 

de incrementar a arrecadação de forma disfarçada, porém como já foi visto, 

não existe tributo puramente fiscal ou extrafiscal, sempre coexistindo as duas 

naturezas. 

Portanto, pouco importa se a intenção subjetiva do legislador foi a de 

arrecadação, o importante é que haja uma promoção do direito à saúde, que 

traz inúmeros benefícios para a população em geral, pois qualquer que seja a 

redução, por menor que seja, quando aplicada a sociedade como um todo ela 

se torna relevante. 

Não se pode esquecer que todas essas conquistas no combate ao 

consumo de tabaco só foi possível em virtude da união de forças dentro do 

território nacional e entre outros países também, para que fosse elaborada, 
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assinada e ratificada a CQCT que instituiu diversas medidas de combate ao 

consumo de tabaco. 

Com o suporte desse documento, medidas de difícil implementação se 

tornaram possíveis, como a tributação sobre o consumo. Desta forma, não 

resta dúvidas da força que a tributação extrafiscal tem em controlar o consumo 

do tabaco, um grande responsável por diversas mortes no mundo todo. 

Por fim, cabe salientar, que o presente estudo não visa um aumento 

indiscriminado das alíquotas incidentes sobre o tabaco, mais sim uma 

promoção à saúde, principalmente na forma preventiva das doenças não 

transmissíveis, por meio de um planejamento da tributação que deverá incidir 

de forma mais onerosa no que é prejudicial à saúde, contribuindo assim para 

uma população mais saudável. 

O que se busca, depois de quase trinta anos da promulgação da nossa 

Constituição Cidadã, é a efetivação de um direito social fundamental, por meio 

da tributação extrafiscal, garantindo aos brasileiros uma vida saúde e desta 

forma também se concretizando o direito à dignidade. 
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