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• Desde  2007  contribui  com  a  implementação  da  Convenção Quadro  para  o 
Controle  do  Tabaco  – Decreto  5.658/2006,  tratado  internacional  de  saúde 
pública, ratificado por 181 países.

• Referência para as medidas de controle do tabaco

• Baseada no consenso científico e melhores práticas

ACT Promoção da Saúde



Convenção Quadro para o Controle do Tabaco

Proteção contra fumo passivo

Proibição de publicidade, promoção 

e patrocínio 

Aumento de preços e impostos 

Advertências sanitárias

Combate ao contrabando

Cessação, educação, etc.



 Redução da aceitação social do tabagismo

 Denormalização do tabagismo e da indústria do tabaco 

Controle do tabagismo





• Desde 2014: contribui com políticas públicas para os demais  fatores de risco 
das principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs): 

• alimentação não saudável, consumo nocivo do álcool e falta atividade 
física.

• ACT Promoção da Saúde 

Criação de ambientes saudáveis, 
que contribuem para promover 
escolhas conscientes e saudáveis.



 Apenas  eleições  não  são  ferramentas  suficientes  de 
controle social: democracia representativa

 Outros  mecanismos  são  necessários  para  garantir  a 
eficácia e a eficiência da gestão pública e  fortalecimento 
da democracia: democracia direta e participativa

Complementam os mecanismos 
democracia representativa



“A  cidadania expressa um  conjunto de direitos que dá à
pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e 
do governo de seu povo.”

Dalmo de Abreu Dallari



Os direitos conquistados são fruto da 
atuação da sociedade civil



 Exercício da cidadania

 Advocacia: defesa com razões e argumentos

 Advocacy: sentido público, e não privado ou comercial

 Dá vitalidade à democracia

 Rearticula a sociedade civil

Advocacy



conceito: conjunto de ações para promover uma causa de interesse público, 
com transparência e com estratégia sistematizada, por meio do trabalho em 

redes.

 Objetivo mudar uma política pública, contexto social, comportamento, criar 
uma lei, regulação, etc.

Advocacy



 A defesa de  interesses em processos decisórios do poder 
público

 Conotação negativa

 Historicamente:  interesses  econômicos,  prática  ilegais  e 
em prejuízo do interesse público

 Ações  e  estratégias  – objetivos  diferentes  de  parte  do 
terceiro setor

Lobby



Advocacy

Objetivos:

Conscientizar e mobilizar a população e formadores de opinião

Capacitar agentes transformadores 

Cobrar e fomentar a atuação do poder público

A participação da sociedade civil na 
elaboração de políticas públicas é
fundamental para que as mesmas 

sejam eficazes. 



 A sociedade civil pode e deve contribuir para aprovação e 
implementação de políticas públicas

 Levar o seu conhecimento



Controle social – elemento fundamental da democracia –
agrega qualidade e eficácia às decisões políticas

 Responsabilidade compartilhada

 Prestação de contas

Decisões sejam melhor 
fundamentadas e tomadas com 

base em evidências, e seus 
potenciais impactos e efeitos 

devidamente estimados. 



Constituição Federal

Participação obrigatória de representantes da sociedade 
civil em órgãos de  consulta e decisão sobre os direitos 
da  criança  e  adolescente,  na  área  de  educação,  saúde, 
etc.









“É mais fácil um boi voar!”

Documentário:
https://www.youtube.com/watch?v=2eywFWnvkx0

“O controle do tabagismo é um 
tema muito difícil!”



Tabagismo é exemplo de sucesso em políticas públicas 
eficazes, e pode contribuir para a prevenção e controle 
de outros problemas como a obesidade e alcoolismo, 
fatores de risco para diversos tipos de câncer



Quem  pode  fazer 
advocacy?

 Qualquer  pessoa  ou 
instituição

Cidadãos,  ONGs, 
Ministério  Público  e 
associações 
profissionais





http://www.poenorotulo.com.br





Quem não promover um acompanhamento permanente do processo 
decisório no âmbito dos poderes e instâncias governamentais ficará
mais vulnerável a eventuais decisões contrárias aos seus interesses.

Importância de estar presente



Advocacy direto

visa  influenciar  diretamente  tomadores  de 
decisão  por meio  de  ações  e mobilização  para 
pressão.

Cartas,  abaixo  assinados,  ligações, 
reuniões/audiências,  contatos  informais, 
mídia de massa, redes sociais e protestos



No Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-
americana e Caribenha, 25 
de julho, a Marcha de 
Mulheres Negras de São 
Paulo realizou um ato no 
centro de São Paulo para 
lutar contra a violência e 
aos ataques promovidos 
pelo Estado aos direitos 
humanos,

http://uneafrobrasil.org/julhodaspretas2019‐atividades‐
marcam‐o‐mes‐da‐mulher‐negra‐na‐uneafro/









Advocacy indireto

construir apoio da opinião pública – conscientização 
para pressão e apoio 

 Pesquisas  de  opinião,  campanhas,  mídia  de 
massa, redes sociais, trabalho em rede



https://twitter.com/actbr/status/1133736276362973185



Instituto Alana

73% dos pais de São Paulo aprovam a restrição 
da publicidade de alimentos não saudáveis 
dirigida às crianças entre às 6h e 21h nas rádios 
e TVs e a qualquer horário nas escolas



Datafolha/ACT 2014

A maioria dos brasileiros não quer votar em 
candidatos que aceitam financiamento das 
indústrias de fumo, álcool, armas e agrotóxicos.

A maioria disse que não votaria em candidato que 
recebesse dinheiro das indústrias de armas (92%), 
tabaco (87%), álcool (87%) e agrotóxicos (82%).



Documentário e pesquisa de advocacy

Visam construir a consciência coletiva, mudar 
paradigmas e pode favorecer uma tomada de decisão

https://www.youtube.com/watch?v=rb‐P‐nk2ULA



 Criar e cultivar relacionamento com os  interlocutores: visitas e envio de 
documentos

 Coalizão e formação de redes

 Municiar‐se de informações científicas para embasar debates

 Intensificação  da  participação:  ocupação  de  todos  os  espaços 
institucionais

Advocacy – Desafios



 Atenção à conjuntura política

 Incidência  política  em  jogo  com  forte  assimetria  de  recursos 
(organizacionais, humanos, financeiros)

 Desenvolvimento de habilidades,  como  capacidade de escuta, empatia, 
tolerância e perseverança

Advocacy – Desafios



 Estar presente para constranger de modo transparente

 Falar com quem tem competência para o assunto

 Incidência política em um jogo assimétrico de influência e 
articulação política

Advocacy ‐ desafios



Busca para que o espaço institucional seja igual 
para todos os grupos de pressão



 Assimetria de forças, tanto econômicas, como de recursos financeiros e 
humanos – o peso dos  interesses econômicos e públicos não  são  iguais 
nos espaços de decisão.

 Assimetria  também de opinião pública,  consenso  científico  e o que  é
feito.

 ex: agrotóxicos, transgênicos

 Senso comum



 As coisas não são óbvias

 Eterna vigilância

“A liberdade é uma luta constante”
Angela Davis
Ativista política norte‐americana

















• Participação da sociedade civil no processo de sabatina

• Sugestão de nomes pela sociedade civil para a Presidência e 
transparência no processo de nomeação

• Controle e participação social nos processos decisórios

Captura regulatória – possíveis soluções



Denúncias órgãos do consumidor – Procon



Advocacy
Poder Legislativo



Vídeo sobre o processo legislativo



Advocacy
Sistema de Justiça

Poder Judiciário
Ministério Público



• Crescente importância do Judiciário em diversas questões

• Aumento da judicialização de políticas públicas e atos 
administrativos

• Ficha Limpa

• Amianto

• Medidas de controle do tabaco

• Nota Técnica Senacon – publicidade dirigida à criança

• Autos de Infração Procon

Advocacy no Poder Judiciário



• Intimidação de movimentos sociais/pesquisadores

• Souza Cruz x ACT

• Instituto Brasileiro de Crisotila x médico da ENSP

Advocacy no Poder Judiciário



• Atuação pela 
democratização do Poder 
Judiciário

Advocacy no Poder Judiciário



• Audiências públicas e amicus curiae (amigo da corte): uns dos poucos 
instrumentos de participação da sociedade nos processos que tramitam 
nos tribunais.

 Importância de ouvir diferentes agentes que abordam o tema: 
pluralizar o debate ‐ conhecimento técnico e específico.

Advocacy no Poder Judiciário



• Propor ação judicial

Advocacy no Poder Judiciário



• Produção e distribuição de materiais

• Visita a gabinetes

• Monitorar as ações em andamento

• Participar das ações judiciais – amicus curiae, litisconsórcio, envio 

de cartas/materiais, audiências com magistrados 

• Envolver outras entidades

• Artigos de opinião e artigos científicos

Atividades de advocacy





Projeto Diretrizes 
Associação Médica Brasileira ‐
2013





http://www.cnj.jus.br/programas‐e‐
acoes/pj‐justica‐em‐numeros

O Poder Judiciário brasileiro finalizou o 
ano de 2016 com 79,7 milhões de 
processos em tramitação



CNJ Março 2011
http://www.cnj.jus.br/images/pesquis
as‐
judiciarias/pesquisa_100_maiores_litig
antes.pdf

Quem sobrecarrega o sistema de Justiça?



• Do total de ações, mais de 40% são demandas do setor financeiro e 
de grandes empresas

• Como suas grandes “clientes”, as empresas têm se utilizado de 
estratégias de captura do Judiciário.



• maior experiência com o Direito possibilita‐lhes melhor planejamento do litígio

• economia de escala, porque tem mais casos

• oportunidades de desenvolver relações informais com membros da instância 
decisória

• testar estratégias com certos casos ‐ garantir expectativa mais favorável em 
casos futuros.

• Contrata grandes nomes do Direito para pareceres e lobby no Judiciário

• Contrata grandes bancas de advogados ‐ blindagem

LITIGANTES HABITUAIS 



(...) três em cada quatro juízes recebem mais do que o teto do 
funcionalismo público, de R$ 33,7 mil, graças a “indenizações” e 
“gratificações” recorrentes, e estranhas a trabalhadores que não 
usam toga – entre elas, o auxílio moradia para quem tem moradia 
própria.





Patrocínio de eventos jurídicos



Tentativa de interferência do poder econômico no Poder 
Judiciário



• Ministério Público : defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis ‐
fiscalização da aplicação das leis, a defesa do patrimônio público 
e o zelo pelo efetivo respeito às leis

• Atuação administrativa: representação/denúncia

• Atuação judicial: fiscal da lei / parte no processo

 ADI: PGR (e AGU)

Ministério Público





Advocacy
Reflexões e conclusões finais



Momento atual é de reflexão: qual o sentido do advocacy num 
governo que não se importa nem com a imagem que possui no 
exterior?

 A luta da sociedade está valendo a pena.
 Construir propostas baseadas em evidências.

 Ouvir quem discorda de vocês.

 Abertura para outras referências, realidades, visões de mundo.

 A realidade tem muitas faces. 

 Nunca perder a indignação e a persistência.

Advocacy



 A sociedade continua existindo e tem uma força, apesar dos desafios e das 
contradições.

 Olhar essa  realidade com outros paradigmas para construir o mundo que 
queremos.

 Compartilhar protagonismo: o que você precisa para que o meu sonho seja 
o seu sonho?

 “Nada sobre nós, sem nós”. Douglas Belchior ‐ Uneafro

O sucesso não tem a ver com o seu tempo de vida.

Advocacy





A cultura é uma escolha. O que a gente quer que 
fique para as próximas gerações? O que está sob 
nossa governabilidade que eu posso mudar?

Vivemos em um mundo que também ajudamos a 
criar, portanto, podemos mudar.

Só porque é cultura, não significa que não pode mudar.





Quer algo mais poderoso do que se enxergar 

no processo e contribuir para a mudança?





Muito obrigada!

adriana.carvalho@actbr.org.br


