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Excelentíssimo Senhor Doutor Levy Emanuel Magno, Procurador 
Coordenador da Área de Atuação Criminal do Ministério Público do 

Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO MUNDIAL ANTITABAGISMO E 
ANTIALCOOLISMO - AMATA , criada em 10 de abril de 2005 para a 
função institucional de combater o tabagismo enquanto elevado à 
categoria de doença pela Organização Mundial da Saúde, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar a presente 
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL  em face do CEO do GRUPO GLOBO , 
administrador Roberto Ir ineu Marinho , e do CEO da REDE GLOBO DE 
TELEVISÃO , jornalista Carlos Henrique Schroder , ambos com sede nesta 
Capital na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 142, Vila Cordeiro, São Paulo 
- SP, CEP: 04583-110; do Presidente do FÓRUM NACIONAL CONTRA A 
PIRATARIA E A ILEGALIDADE – FNCP , advogado Edson Luiz Vismona,  
com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1690, conjunto 22, 2º andar, 
Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP: 01451-001; e do(s) sócio(s) da 
AGÊNCIA VITÓRIA CI , supostamente o publicitário Paulo Vasconcelos 
e/ou outro, com sede provável na cidade de Belo Horizonte/MG,  não 

disponível ostensivamente ; e de eventuais representantes legais de 
outros veículos de comunicação que se demonstrarem envolvidos após a 
regular instrução de inquérito penal, pelas razões de fato e de direito 

que passa a expor: 
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OBJETO DA DENÚNCIA 

 

Entre os meses de maio e junho de 2016 o Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade – FNCP veiculou comerciais 
de uma campanha denominada “Imposto Cresce Crime Agradece”, com a 
mensagem de que “o aumento do imposto de cigarros não é bom porque 
faz aumentar o contrabando feito pelo crime organizado”. 

 

Os polêmicos comerciais foram de imediato objeto 
de reclamações junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária-CONAR, pelo constrangimento causado aos telespectadores 
após 16 anos sem comerciais de cigarros na televisão, conforme ampla 
cobertura pela mídia escrita, dentre a qual destacamos as anexadas 

como documentos 1 e 2. 

 

Foram divulgados dois vídeos em vários horários, 
inclusive nobres, ao menos da TV Globo e da Globonews, também 
disponíveis na internet, um com o ator Caco Ciocler1 e outro com o ator 
Jackson Antunes2, pessoas públicas e formadoras de opinião, para 
legitimar e dar credibilidade ao discurso, e com o depoimento de um 
suposto criminoso dizendo que agradece ao governo quando aumenta 

tributação de cigarros. 

 

Dentro da referida campanha há, ainda, um vídeo 
no formato de documentário, disponível no canal do FNCP do Youtube3, 
com a mesma mensagem dos vídeos já referidos. 

 

No site do FNCP há um banner sobre a 
campanha, com links para os vídeos e informações que relacionam o 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=m_idAYljeYY 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=7c3pV-3d6lc 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=4gPGW4fzXps 
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aumento de impostos sobre cigarros como causa do aumento de 

contrabando destes produtos e do crime organizado4 (doc. 3).  

 

O FNCP também possui uma página no Facebook, 
em que divulga a campanha #impostocrescecrimeagradece, e posts sobre 

o tema da campanha. 

 

O Fórum Nacional contra a Pirataria e a 
Ilegalidade possui 28 associados, entre associações empresariais e 
empresas5, dentre as quais estão a Souza Cruz e a Phil ip Morris. 

 

A campanha, seja por meio dos vídeos, do 
documentário e do site, quis se apresentar com um viés jornalístico, e 
transparecer ter um interesse social, qual seja, a preocupação com o 

crescimento do contrabando de cigarros e do crime organizado. 

 

De fato, o aumento do imposto pode interferir na 
venda do cigarro legalizado, e com eventual prejuízo da venda, podendo-
se abrir margem para as pessoas comprarem cigarros falsificados. Mas 
a questão é muito mais ampla e complexa, e não poderia ser atribuída 

ao simples aumento de tributos sobre determinado produto. 

 

O aumento de tributos sobre cigarros consiste em 
política de saúde pública para redução do tabagismo, política essa já 
comprovada como eficiente nesse sentido, através de estudos científicos 
que corroboram essa afirmativa. A medida faz parte, inclusive, das 
recomendações da Convenção Quadro para Controle do Tabaco-CQCT, 
ratificada pelo Brasil  em 27 de outubro de 2005, e promulgada pelo 
Decreto nº 5.658, de 02/01/2006. 

 

                                                           
4
 http://www.fncp.org.br/impostocrescecrimeagradece/ 

5
 http://www.fncp.org.br/forum/associados 
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Ocorre, Nobre Procurador, que a referida 
campanha, embora não faça referências a marcas, não deixa de ser uma 
propaganda comercial de cigarros legalizados , e a propaganda comercial 
de cigarros nos meios de comunicação de massa é ilegal desde 1º de 
janeiro de 2001 , de acordo com o artigo 3º da lei 9.294/96, com a 

redação dada pela Lei 10.167/2000. 

 

Ora, o objeto em referência na campanha é o 
cigarro, ao qual é fe ita menção nos vídeos por 4 vezes, sob o viés do 
problema do produto relacionado ao contrabando. Fica evidente o intuito 

objetivo de promoção do cigarro legalizado . E cigarro legalizado não 
deixa de ser uma espécie do qual o cigarro é o gênero . 

 

O cigarro, seja legalizado ou contrabandeado, 
provoca um grave dano social, gerando milhares de mortes no Brasil e 
milhões de mortes no mundo, causando a morte de 50% de seus 
consumidores regulares, isso sem se falar no adoecimento causado pelo 
seu uso. A OMS indigitava a diminuição da expectativa de vida em 
média dos fumantes de 7 anos, mas pesquisas de respeitáveis entidades 
internacionais já elevaram esse patamar para 10 anos, e de quem 
consome apenas um maço por dia ( instituição Treatment 4 Addiction, 
EUA, 2014; estudo dinamarquês em pacientes com HIV publicado na 
Clinical Infectious Diseases, 2012; e pesquisa em idosos do Centro 

Alemão de Pesquisa do Câncer, 2012). 

 

É incontroverso que todos os produtos de tabaco, 
legalizados ou não, causam malefícios à saúde, com risco de doenças e 
morte, além de forte dependência, elevada à categoria de doença desde 
1992 pela OMS (CID 10, F17). 

 

Há ainda mais uma agravante, posto que os 
cigarros nacionais legalizados, apesar da alegação de não possuírem os 
riscos da falta de vigi lância sanitária dos i legais, são eivados da 
adicção de centenas de ingredientes já proscritos pelo Órgão de 
Vigilância Sanitária brasile iro, e atualmente apenas em vigor por uma 
decisão liminar numa Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI nº 
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4.874, cujo julgamento do mérito já foi colocado e retirado da pauta 

duas vezes pela Relatora. 

 

Nos dias de hoje, nobre Procurador, vale muito 
mais a pena descumprir a lei. Os poucos corruptos flagrados por aí 
demonstram bem isso. Alguns cumprem pequena prisão domicil iar em 
verdadeiros paraísos particulares, enquanto outros passam alguns 
meses na prisão, e saem todos para desfrutar os milhões ou bilhões 

amealhados dos cofres públicos. 

 

As representadas, nesse esteio, passam um 
péssimo exemplo para a sociedade. Se o maior conglomerado de mídia 
do Brasil  usa do arti fício do desrespeito à le i, o que não farão as 
pequenas mídias por aí? 

 

Tudo isso não apenas justifica, mas exige que 
referido produto deva ser rigorosamente regulado e, principalmente, 

fiscalizado. 

 

 

DO DIREITO 

 

A Lei nº 9.294/96, que dispõe sobre as restrições 
ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, no seu art. 9º, faz 
expressa remissão ao Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 
8.078/90, que, em seu Título ‘Das Infrações Penais”, prescreve: 

 

Art.  61.  Constituem crimes contra as relações de 

consumo previstas neste código,  sem prejuízo do 
disposto no Código Penal e le is especiais,  as condutas 

t ipi f icadas nos art igos seguintes.  



 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

( . . . )  

Art .  67.  Fazer ou promover publ icidade que sabe ou 

deveria saber ser enganosa ou abusiva:  

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.  

 

Ora Nobre Procurador, se há proibição legal em 
relação à propaganda de cigarro, a presunção de enganosidade ou 

abusividade é ABSOLUTA . 

 

Não podem simples pareceres, pois mais bem 
elaborados que sejam, como simples doutr ina,  justificar o afastamento 

da lei de regência. 

 

Hans Kelsen deve estar se revirando no túmulo...  

 

 

PEDIDO 

 

Ante o exposto, ministradas essas informações 
necessárias e indicados os elementos mínimos de convicção, solicita-se, 
com a devida vênia e respeito, a apuração completa dos fatos, ante a 
gravidade do desrespeito à lei e o mal exemplo ofertado à sociedade, 
sugerindo-se a requisição , junto aos representantes legais da Rede 
Globo de Televisão , do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a 
Ilegalidade e da Agência Vitória CI , acima citados, no prazo máximo 

de dez dias: 

 

a)  de eventual autorização judicial que tenha permitido a 
publicidade do produto cigarro sob o viés do problema do 
contrabando, caso em que, se existente, deve a presente 
representação ser arquivada de plano; ou, na ausência, sejam 
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trazidas explicações e/ou eventuais pareceres anteriores à 

campanha relativamente ao descumprimento à le i de regência; 

b)  do contrato firmado entre o Fórum Nacional Contra a Pirataria 
e a Ilegalidade e Agência de Comunicação Vitória CI (solic itação 

para o FNCP ) .  

c)  dos contratos celebrados ou documentos assemelhados com 
todas as mídias e veículos de comunicação util izados para a 
campanha em comento (solic itação à Agência Vitór ia CI) . 

d)  de relatório das mídias e veículos de comunicação utilizados 
para a campanha, com a indicação das quantidades e horários 
das exibições dos comerciais (solic itação ao Grupo Globo e/ou 

Rede Globo de Televisão (aí incluída a Globonews),  e aos demais 

veículos de comunicação que a resposta ao item anter ior  [ ‘c’ ]  ou 

a apuração dos fatos venham a indicar ) . 

 

Esclarece-se que a inclusão do CEO do Grupo 
Globo na presente representação deve-se ao fato de que difici lmente o 
CEO da Rede Globo, com perfi l  jornalístico de reconhecimento nacional, 
e submetido aos princípios editor iais  da Organização, difici lmente 

tomaria sozinho a decisão de descumprir a le i .  

 

Informamos ainda que não logramos encontrar 
nem mesmo página eletrônica da Agência publicitária Vitória CI, que 
criou a campanha segundo a notícia consistente do documento ora 
juntado de nº 1; sendo certo, no entanto, pertencer ou ter pertencido, 

ao menos recentemente, ao publicitário político Paulo Vasconcelos. 

 

Nestes termos, requer-se a regular abertura e 
investigação da presente notic ia cr iminis , para, em não se apurando a 
excludente de culpabil idade acima citada (autorização judicial) , sejam 
os representados, bem como outros representantes de veículos de 
comunicação que vierem a ser indigitados após a regular apuração dos 
fatos, denunciados, processados e possivelmente condenados com fulcro 
nos artigos 288 do Código Penal e 67 da Lei nº 8.078/90, e eventuais 
outros dispositivos legais que os elevados subsídios dos Dignos 
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Representantes dessa R. Instituição Permanente certamente poderão 

trazer aos autos. 

 

Solicita-se, por fim, uma vez mais 
respeitosamente, a rapidez na apuração dos fatos, ante a possibil idade 
de prescrição pelas baixas penas atribuídas pelos referidos dispositivos 
legais. 

 

Comunica-se, por fim, para o serviço de 
inteligência desta Nobre Coordenadoria, a existência de outra 
representação, com solicitação de  medidas exclusivamente cíveis , 
direcionada ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que 
segue em anexo (doc. 4), onde se espera sejam obtidos competentes 
direitos de resposta; e que foi escolhido esse R. Órgão estadual em 

razão da maioria dos domicílios dos ora representados. 

 
Respeitosamente, 
 

São Paulo, 1º de agosto de 2016. 

 

Silvio Tonietto 
Diretor-Geral 


