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Resumo. 

O presente trabalho de conclusão de curso aborda os aspectos teóricos e práticos 

relacionados à responsabilidade civil das empresas produtoras de cigarro sob a luz dos 

direitos fundamentais e garantias individuais perpetrados pela Constituição da 

República de 1988. Hoje no Brasil, a jurisprudência dominante tem negado o acesso às 

vítimas do cigarro à justa indenização pelos danos causados pela droga, sob a 

argumentação praticamente unanime no sentido de que se trata de um ‘hábito’ fruto da 

única exclusiva vontade do usuário, o que remonta a uma falaciosa tese pautada na 

defesa do livre-arbítrio e liberdades individuais.  As ações judiciais contra a indústria do 

tabaco, no Brasil e no mundo, fundamentam-se nos danos causados pelo cigarro e/ou na 

forma não ética com que a indústria atua. Promove-se, portanto, no curso dessa 

monografia, um estudo que não pretende defender ou atacar a indústria do tabaco ou 

defender a restrição à liberdade de fumar, mas, sim, alertar para a falsa premissa em que 

se baseiam as decisões judiciais que tratam a questão do tabagismo como uma mera 

decisão do fumante. A despeito de todas as evidências científicas irrefutáveis, a questão 

vem sendo tratada como um simples hábito dentro do espectro de liberdade individual 

assegurado pela Constituição. 

 

Abstract.  

This course conclusion work deals with the theoretical and practical aspects 

related to civil liability of the tobacco industries under the light of the fundamental 

rights and individual guarantees carried out by the 1998 Federal Constitution. Today in 

Brazil, the dominant jurisprudence has been neglecting claims from the users for the fair 

compensation for the damages caused by the drug, on the argument practically 

unanimous that is all about a ‘habit’ which has its roots only and exclusively in the 

willingness of the customer.  Judicial cases against tobacco industries, in Brazil and all 

over the world, are based on the health risks of smoking and/or the not ethical 

operations methods of the industry. It is promoted, therefore, along this end of course 

paper, a study that does not intend to defend or attack the tobacco industry or support 

restrictions on the smoking freedom, but, yes, to warn against the false premise in which 

are based the judicial cases that deal with the tobacco issue as it was mere decision of 

the smoker. Despite all the scientifical and overwhelming evidences, the matter has 

been treated as a simple habit within the spectrum of the invidious rights assured by the 

Constitution.  
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Introdução 

 

“Das crenças e rituais dos indígenas, o tabaco se tornou a mais importante cultura 

agrícola não-alimentícia do planeta. A disseminação do consumo de produtos derivados 

do tabaco, em todas as suas formas (rapé, cigarros de palha, charutos, cigarrilhas, fumo 

de rolo, etc.), remonta a tempos bem anteriores à existência das atuais empresas 

fabricantes de cigarros1”.   

 

“A maioria dos historiadores considera o tabaco como sendo de origem americana, onde 

foi cultivado pelos indígenas, tanto da América do Sul como do Norte. Uma das hipóteses 

mais prováveis é a de que a planta teria surgido nos vales orientais dos Andes 

Bolivianos, difundindo-se pelo território brasileiro através das migrações indígenas, 

sobretudo Tupi-Guarani2”. 

 

“O tabaco é atualmente a mais importante cultura agrícola não-alimentícia do planeta e 

contribui substancialmente para as economias de mais de 150 países3”. 

 

“Não há dúvidas. O fumante é o maior prejudicado por seu hábito. Em média, ele vive 

dez anos a menos que um não-fumante. As substâncias introduzidas no organismo pelo 

cigarro causam danos imediatos e acumulados, prejudicando a saúde global do 

indivíduo e elevando os riscos de desenvolvimento de diversas doenças. Quanto mais 

cedo se dá o início do uso de drogas, maior a chance de o indivíduo tornar-se um usuário 

regular e apresentar problemas decorrentes desse uso, na infância e adolescência, com o 

cérebro ainda imaturo, maior é a probabilidade de ocorrerem atrasos no 

desenvolvimento e prejuízos cognitivos, com suas respectivas repercussões. A lista de 

males é extensa e assusta. Mas cada item é também um bom motivo para a decisão de 

largar o cigarro. Quanto mais cedo o tabagismo for abandonado, maior o ganho de 

saúde4”. 

 

O mais elementar dos direitos humanos é a vida. O constituinte brasileiro de 

1988 ao consagra-lo como direito fundamental, no caput do art. 5º da Lei Maior, buscou 

garantir a sua inviolabilidade, deixando claro que o Estado Democrático de Direito 

instituído se fundamentava na existência da pessoa humana, caracterizada como 

finalidade precípua da atividade estatal.   

Liberdade é imanente à natureza humana. É o direito de ir vir e ficar.  O direito à 

liberdade é citado nas mais diversas formas, sempre considerando o indivíduo como 

parte de um grupo, no qual influi e recebe influencias na esfera de outrem. Dele deriva o 

                                                      

1http://www.souzacruz.com.br/group/sites/SOU_7UVF24.nsf/vwPagesWebLive/DO7V9KPU?opendocument (acesso 

em 28/06/2016) 
2 http://sinditabaco.com.br/sobre-o-setor/origem-do-tabaco/ (acesso em 28/06/2016) 
3http://www.souzacruz.com.br/group/sites/SOU_7UVF24.nsf/vwPagesWebLive/DO7V9KFB?opendocument (acesso 

em 28/06/2016) 
4http://portal.unimedbh.com.br/wps/portal/inicio/home/saude_sempre/tabagismo/maleficios/para_o_fumante (acesso 

em 28/06/2016) 



9 

 

tão consagrado livre-arbítrio; faculdade de cada sujeito de manifestar sua vontade 

consciente e voluntariamente, produzindo resultados em seu benefício ou não.  

O presente estudo presta-se a avaliar direitos e garantias fundamentais previstos 

pela Constituição Federal e o fará por intermédio da análise de um tema delicado e cada 

vez mais presente na jurisprudência nacional: o livre-arbítrio dos fumantes como causa 

da exclusão da responsabilidade civil dos fabricantes de cigarros em oposição à 

(ir)responsabilidade da indústria do tabaco e seu dever indenizar. 

A partir do reconhecimento dos malefícios do cigarro, a demanda que os 

Tribunais brasileiros passaram a receber buscando a responsabilização dos fabricantes 

de cigarro pelos danos sofridos por fumantes cresceu muito. Em um primeiro momento, 

quando a discussão sobre a responsabilidade civil das indústrias fabricantes de fumo 

ainda tentava dar os primeiros passos, as decisões dos Tribunais eram pacíficas em 

entender que nenhuma responsabilidade tinham as empresas fabricantes de cigarro pelos 

danos que tais consumidores houvessem sofrido. 

No entanto, com o desenvolvimento de novos e modernos estudos sobre os 

efeitos do cigarro, com o surgimento de novas demandas relacionadas ao assunto e com 

um estudo mais aprofundado sobre os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, o 

tema tornou-se polêmico, dividindo-se em duas correntes: aqueles que defendem a 

responsabilidade civil das indústrias de fumo frente aos malefícios causados aos seus 

consumidores e aqueles que defendem a total irresponsabilidade destes.  

A jurisprudência do país tem rechaçado maciçamente as ações indenizatórias 

daqueles que reclamam dos fabricantes (justa?) indenização em função das graves 

enfermidades oriundas do consumo do tabaco. O Código de Defesa do Consumidor tem 

sido invocado para afastar indenização pleiteada pelas vítimas e o Poder Judiciário tem 

endossado a tese da indústria do cigarro que se baseia no livre-arbítrio, na ausência do 

nexo de causalidade, na ilicitude da atividade.  

  De fato, um exame mais breve nos leva a crer, de plano, no livre-arbítrio como 

argumento insuperável à improcedência das demandas indenizatórias movidas contra os 

fabricantes de cigarro. Todavia, o abandono do consumo da droga seria mesmo apenas 

questão de força de vontade? É valida a arguição do livre-arbítrio mesmo na hipótese de 

o vício concorrer com a própria vida do usuário? O consumo seria fruto da ‘insistência’ 

do fumante?  

O presente tema é extremamente relevante, por tratar de direitos individuais 

fundamentais concernentes ao ser humano, ligados intrinsecamente à essência do 
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homem. Busca-se nesse projeto analisar as questões apresentas e buscar uma visão mais 

abrangente, a diluição de preconceitos e a construção de uma posição mais justa e 

coerente.  

 

1. Os Direitos Fundamentais e as Garantias Individuais na Magna Carta de 

1988 

 

1.1 – Conceito de Direitos Fundamentais 

 

Direitos Fundamentais constituem aqueles direitos atribuídos a todos os cidadãos 

em geral, de relativo a qualquer sociedade verificada no globo terrestre, que tem como 

finalidade específica de se estabelecer as premissas básicas que cada ser humano deve 

dispor no sentido de conduzir sua vida de modo pleno e sadio. 

Acerca do surgimento dos direitos fundamentais, Alexandre de Moraes afirma: 

“[...] surgiram como produto da fusão de várias fontes, desde tradições arraigadas nas 

diversas civilizações, até a conjugação dos pensamentos filosóficos-jurídicos, das 

ideias surgidas com o cristianismo e com o direito natural5”. 

 Em termos mais didáticos, vale a pena citar: 

“Os direitos fundamentais podem ser conceituados como a categoria jurídica instituída 

com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as dimensões. Por isso, tal 

qual o ser humano, tem natureza polifacética, buscando resguardar o homem na sua 

liberdade (direitos individuais), nas suas necessidades (direitos sociais, econômicos e 

culturais) e na sua preservação (direitos relacionados à fraternidade e à 

solidariedade)6” 

Para um melhor entendimento, repise-se, os direitos fundamentais devem ser 

vistos como a categoria instituída com o objetivo de proteção aos direitos à dignidade, à 

liberdade, à propriedade e à igualdade de todos os seres humanos. A expressão 

fundamental demonstra que tais direitos são imprescindíveis à condição humana e ao 

convívio social.  Esse é o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet: 

“Os direitos fundamentais, como resultado da personalização e positivação 

constitucional de determinados valores básicos (daí seu conteúdo axiológico), integram, 

ao lado dos princípios estruturais e organizacionais (a assim denominada parte orgânica 

                                                      

5 MORAES, Alexandre. Os 10 anos da Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p. 178. 
6 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 109-110. 
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ou organizatória da Constituição), a substância propriamente dita, o núcleo substancial, 

formado pelas decisões fundamentais, da ordem normativa, revelando que mesmo num 

Estado constitucional democrático se tornam necessárias (necessidade que se fez sentir 

da forma mais contundente no período que sucedeu à Segunda Grande Guerra) certas 

vinculações de cunho material para fazer frente aos espectros da ditadura e do 

totalitarismo7”. 

1.2 – Classificação dos Direitos Fundamentais 

Definir um conceito específico para os direitos fundamentais não é uma tarefa 

fácil, ainda mais considerando o fato de serem comumente utilizadas várias expressões, 

tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, 

direitos público subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos 

fundamentais do Homem. Por essa razão, a doutrina recorre a determinadas 

classificações para melhor compreende-los e estuda-los. Alexandre de Moraes os 

classifica da seguinte forma: 

“[...] direitos individuais e coletivos - correspondem aos direitos diretamente ligados ao 

conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, como, por exemplo: vida, 

dignidade, honra, liberdade. Basicamente, a Constituição de 1988 os prevê no art. 5º 

[...]; 

 

[...] direitos sociais - caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de 

observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria 

das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, 

que configura um dos fundamentos de nosso Estado Democrático, como preleciona o art. 

1º, IV. [...]. A constituição consagra os direitos sociais a partir do art. 6º. 

 

[...] direitos de nacionalidade - nacionalidade é o vínculo jurídico político que liga um 

indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo deste indivíduo um componente do 

povo, da dimensão pessoal deste Estado, capacitando-o a exigir sua proteção e 

sujeitando-se ao cumprimento de deveres impostos; 

 

[...] direitos políticos - conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da 

soberania popular. São direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status 

activae civitatis, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos 

negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos da cidadania. Tais 

normas constituem um desdobramento do princípio democrático inscrito no art. 1º, 

parágrafo único, da Constituição Federal, que afirma que todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. A Constituição 

regulamenta os direitos políticos no art. 14; 

 

[...] direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos 

- a Constituição Federal regulamentou os partidos políticos como instrumentos 

necessários e importantes para preservação do Estado Democrático de Direito, 

                                                      

7 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 5. 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 70. 
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assegurando-lhes autonomia e plena liberdade de atuação, para concretizar o sistema 

representativo8” 

1.3 – Evolução Histórica dos Direitos Fundamentais  

A Constituição Brasileira de 1824 foi a primeira a introduzir os Direitos 

Fundamentais como princípios a serem observados no Brasil. Da exegese de seu art. 

179 e seus 35 incisos, estabeleceu-se pela primeira vez na história brasileira um rol 

destinado a proteção dos direitos individuais. Reconheceu-se os direitos à legalidade, à 

irretroatividade da lei, à igualdade, à liberdade de pensamento e expressão, à 

inviolabilidade de domicílio, à propriedade, entre outros direitos individuais inerentes à 

primeira dimensão dos direitos fundamentais. 

À guisa de exemplo, primou, a Constituição de 1824, em reconhecer já naquele 

momento histórico, direitos sociais que somente viriam a ser constitucionalizados em 

outros países no final do século XIX, tal como o direito à educação primária gratuita 

(Art.179, inc. XXXII) e o direito aos socorros públicos (Art.179, inc. XXXI). 

Mais adiante na história, sobreveio a Constituição de 1891, a primeira após a 

proclamação da República, que com seu art. 72, assegurou aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no país o direito à liberdade, à segurança e à propriedade. 

Diferentemente da Constituição Imperial, outorgada, a Constituição de 1889, já 

em seu preâmbulo, consagra os novos valores sociais e a finalidade da nova ordem 

estatal: “Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso 

Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos 

e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil”. 

Observa-se, com isso, que os novos valores republicanos, inspirados, ainda, pelos 

ideais do liberalismo, rompem com a antiga ordenação do Estado, constituindo a 

representatividade do poder (democracia representativa) e direcionando a ordem 

jurídica para a construção de um Estado livre e democrático. 

A Carta Magna de 1934 representou novo marco de avanço, pois daquele ponto 

em diante não somente os direitos individuais, mas também os direitos políticos e 

aqueles relativos a nacionalidade passaram a ter guarida constitucional. A novidade 

restou-se traduzida na inserção do Título ‘Da Ordem Econômica e Social’ que previa a 

                                                      

8 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 43-44. 
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existência de direitos sociais, espelhados nas constituições do México e da República de 

Weimar.  

Nas próximas constituições datadas de 1946 e 1967 não apresentaram inovações 

significativas a este respeito.   

Em contrapartida, a atual Constituição de 1988 logrou êxito em introduzir 

mudanças bem expressivas. Os valores consagrados pela nova Carta Política já se 

encontram, desde logo, condensados em seu preâmbulo e consagram o Estado 

Democrático que tem como finalidade “[...] assegurar os direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. 

No Título II do texto constitucional vigente foram abarcados os direitos e 

garantias fundamentais, vide os seguintes capítulos: os ‘Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos - Capítulo I’, os ‘Direitos Sociais - Capítulo II’, os ‘Direitos de 

‘Nacionalidade - Capítulo III’, os ‘Direitos Políticos - Capítulo IV’ e, finalmente, a 

‘Existência e Funcionamento dos Partidos Políticos - Capítulo V’. 

Imperioso mencionar os dizeres Jayme Benvenuto Lima Junior acerca dos direitos 

fundamentais e a Constituição Federal:  

 
“A Constituição Brasileira de 1988 é, até o momento a que melhor acolhida faz aos 

Direitos Humanos em geral. Tanto em termos da quantidade e da qualidade dos direitos 

enumerados, como da concepção embutida no texto constitucional, a Carta de 1988 é 

inovadora9” 

 

A inovação em questão não consiste apenas na criação de novos direitos, mas, 

também, na forma de obtê-los. Os direitos fundamentais foram positivados dentro de 

uma nova era constitucional, na qual os valores liberais se condicionam intrinsecamente 

aos princípios da justiça social.  

 

1.4 – Princípio da Dignidade Humana 

 

O conceito da dignidade da pessoa humana é antes de tudo um conceito histórico 

é construído através das intempéries do tempo. É em sua essência complexo, 

desenvolvido numa diversidade de valores existentes na sociedade. 

                                                      

9 LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001, p. 55. 
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 Desta forma procurou o Professor Ingo Wolfgang Sarlet conceituar a dignidade 

da pessoa humana num prisma jurídico: 

“Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 

que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 

saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos10” 

 

Nas palavras do ilustre mestre e jurista Luís Roberto Barroso: 

 

“O princípio da dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores 

civilizatórios que se pede considerar incorporado ao patrimônio da humanidade, sem prejuízo 

da persistência de violações cotidianas ao seu conteúdo. Dele se extrai o sentido mais nuclear 

dos direitos fundamentais, para tutela da liberdade, da igualdade e para a promoção da justiça. 

No seu âmbito se inclui a proteção do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de 

bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute dos direitos em 

geral. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade. O elenco 

de prestações que compõem o mínimo existencial comporta variação conforme a visão subjetiva 

de quem o elabore, mas parece haver razoável consenso de que inclui, pelo menos, renda 

mínima, saúda básica e educação fundamental. Há, ainda, um elemento instrumental que é o 

acesso à justiça, indispensável para a exigibilidade e efetivação dos direitos.11”  

 

 Sobre o mínimo existencial, este deve ser visto como a base e o alicerce da 

vida humana. Trata-se de um direito fundamental vinculado à Constituição Federal, e 

não necessita de Lei para sua obtenção, tendo em vista que é inerente a todo ser 

humano. 

 

“O mínimo existencial não possui dicção constitucional própria, devendo-se procurá-lo 

na ideia de liberdade, nos princípios da igualdade, do devido processo legal, da livre 

iniciativa, nos direitos humanos, nas imunidades e privilégios do cidadão. Carece de 

conteúdo específico, podendo abranger qualquer direito, ainda que não seja 

fundamental, como o direito à saúde, à alimentação, etc, considerado em sua dimensão 

essencial e inalienável12” 

 

 Após as observações acima, é possível definir o mínimo existencial de acordo 

com palavras de Ricardo Lobo Torres: “um direito às condições mínimas de existência 

                                                      

10 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. P. 62 
11 BARROSO, Luiz Barroso. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. Pagina 253.  
12 Torres, Ricardo, Lobo. Op. cit.. P. 144. 
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humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige 

prestações estatais positivas13” 

Assim, há de se consignar que os direitos fundamentais constituem um conjunto 

harmônico, no qual o pleno exercício dos direitos individuais necessita da atenção 

prévia dos direitos sociais. Sem trabalho, educação e saúde, não há que se falar no 

exercício dos direitos individuais. Nos casos de grande insuficiência, as liberdades 

formais tornam-se apartadas da realidade de um considerável contingente populacional. 

Não é outra razão que a Constituição de 1988 procurou superar o abismo entre a 

realidade concreta o homem e do cidadão enquanto abstrato da lei. 

 

1.5 – O Art. 5º da Constituição Federal 

 

Enuncia o texto constitucional: 

 

“Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. ” 

 

Nas palavras do mestre Gilmar Mendes: 

 

“A Constituição brasileira de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos fundamentais. 

Já a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional 

denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude 

conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e quatro parágrafos (art. 

5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a 

esses direitos. A ideia de que os direitos fundamentais devem ter eficácia imediata (art. 

5º, § 1º) ressalta a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de 

guardar-lhes estrita observância.14” 

 

O art. 5° dispõe em seus incisos e parágrafos de um amplo rol de direitos 

individuais, bem como coletivos. Assim são denominados porque prestam-se a 

assegurar aos indivíduos um campo para desempenho das suas atividades sem 

ingerência do Estado ou dos demais membros da sociedade política.  

 

                                                      

13 Torres, Ricardo Lobo. Op. cit. P. 141 
14 Mendes, Gilmar Ferreira Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 

9. ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2014. Pag 576. 



16 

 

São titulares dos direitos contido no art. 5° tanto os brasileiros como os 

estrangeiros residentes em todo território nacional. Os estrangeiros que não tenham 

residência no Brasil, mas que ingressaram regularmente no país, são protegidos pelas 

normas de direito internacional e pela legislação interna que define os direitos dos 

estrangeiros. O art. 5° aplica-se, outrossim, às pessoas jurídicas brasileiras, pois os seus 

beneficiários mediatos serão os membros que delas participam.  

Os incisos do art. 5° consagram cinco grupos de direitos fundamentais, a saber: 

direito à vida, à intimidade, à igualdade, à segurança e à liberdade. Não interessa à 

Constituição somente conferir direitos, mas sim definir garantias para a sua real 

efetivação e coibir as hipóteses em que forem violados.  

A primeira destas garantias para a eficácia dos direitos fundamentais consiste na 

presença de condições econômicas, sociais, políticas e culturais efetivas que favoreçam 

a sua realização em um determinado ponto da história. 

O signo ‘garantia’ aponta para uma gama de vedações dispostas ao poder público, 

assim como aos particulares, com o fito de assegurar a observância aos direitos 

fundamentais. Cuida-se dos meios, instrumentos e procedimentos que garantem a 

eficácia dos direitos inseridos no texto constitucional. 

A Constituição não separou os direitos das garantias. A previsão dos direitos vem 

acompanhada das garantias que tornam possível a sua realização.  

 

1.5.1 –  O Direito À Vida 

 

Em relação ao direito à vida, a Carta Magna teve o cuidado de lhe conferir ênfase 

particular por meio do art. 5°. Entendida em sentido amplo, a proteção à vida traduz-se 

na condenação de todo ato que venha a interromper o ciclo da vida ou colocá-lo em 

posição de ameaça.  

Francisco Fernandez Segado fala do direito à vida com cálidas e exatas palavras, 

dizendo que é “o primeiro direito, o mais fundamental de todos, o prius de todos os 

demais. Veja-se: 

 

“A existência humana é o pressuposto elementar de todos os demais direitos e liberdades 

dispostos na Constituição. Esses direitos têm nos marcos da vida de cada indivíduo os 

limites máximos de sua extensão concreta. O direito à vida é a premissa dos direitos 

proclamados pelo constituinte; não faria sentido declarar qualquer outro se, antes, não 
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fosse assegurado o próprio direito de estar vivo para usufruí-lo. O seu peso abstrato, 

inerente à sua capital relevância, é superior a todo outro interesse15”. 

 

Conforme nos ensina Gilmar Mendes: 

 

“O constituinte brasileiro, coerentemente, proclama o direito à vida, mencionando-o 

como o primeiro dos cinco valores básicos que inspiram a lista dos direitos fundamentais 

enumerados no art. 5º do texto constitucional, seguido da liberdade, igualdade, 

segurança e propriedade. Os atentados dolosos contra a vida devem ser perseguidos 

criminalmente, conforme o constituinte deixa sentir, instituindo para tais casos o 

processo penal por meio do júri (art. 5º, XXXVIII). No art. 225, § 1º, a Constituição, 

impondo que o meio ambiente seja ecologicamente equilibrado, dispõe que incumbe ao 

Poder Público ‘controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente’. O preceito enfatiza a importância do direito à vida e o dever do Estado de 

agir para preservá-la em si mesma e com determinado grau de qualidade. Dada a capital 

importância desse direito e em reconhecimento de que deve ser protegido sobretudo nos 

casos em que o seu titular se acha mais vulnerável, a Constituição, no art. 227, dispõe 

ser ‘dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida’16. 

 

O direito à vida cuida, outrossim, da garantia da integridade física e moral dos 

indivíduos. Como consequência surgem a proteção da integridade física do preso (art. 

5° XLIX) e a condenação da tortura ou tratamento degradante (art. 5, III). A lei 

considerará a prática de tortura crime inafiançável e insuscetível de graça, por ele 

respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem (art. 

5°, XLIII). 

Além da dimensão propriamente material, a vida humana é composta por 

elementos imateriais aos quais a Constituição conferiu importância especial. A honra, o 

nome, a reputação e a imagem são bens imateriais que integram a personalidade moral 

dos indivíduos. 

Esta é a razão pela qual os danos morais foram considerados passíveis de 

indenização (art. 5°. V e X). 

E digna de nota a tutela constitucional da vida privada. Na Antiguidade grega não 

havia separação entre o público e o privado. A polis dava muito aos indivíduos, mas, 

também, podia retirar-lhes tudo. A noção de vida privada, como bem merecedor de 

tutela jurídica, desenvolve-se na época moderna. A sua função é traçar os limites entre o 

                                                      

15” El sistema constitucional español. Madrid: Dykinson, 1997, p. 210. 
16 Mendes, Gilmar Ferreira Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 

9. ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2014. P. 248 
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que é público – podendo por isso ser objeto de investigação e divulgação a terceiros –, e 

o que é privado, cujo controle deve permanecer sob domínio individual. 

 

1.5.2 – Direito à Liberdade 

 

Liberdade é o estado no qual se supõe estar livre de limitações ou coação, sempre 

que se tratar de agir de maneira lícita, de acordo com princípios éticos e legais 

cristalizados dentro da sociedade. 

 Na Constituição em vigor, a liberdade de locomoção está garantida pelo inciso 

XV do art. 5º, que assim dispõe: "É livre a locomoção no Território Nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele 

sair com seus bens". 

Sempre de grande  pertinência, Gilmar Mendes esclarece que: 

 

“O catálogo dos direitos fundamentais na Constituição consagra liberdades variadas e 

procura garanti-las por meio de diversas normas. Liberdade e igualdade formam dois 

elementos essenciais do conceito d e dignidade da pessoa humana, que o constituinte 

erigiu à condição de fundamento do Estado Democrático de Direito e vértice do sistema 

dos direitos fundamentais”. 

 

 As liberdades são proclamadas partindo-se da perspectiva da pessoa humana 

como ser em busca da autorrealização, responsável pela escolha dos meios aptos para 

realizar as suas potencialidades. O Estado democrático se justifica como meio para que 

essas liberdades sejam guarnecidas e estimuladas – inclusive por meio de medidas que 

assegurem maior igualdade entre todos, prevenindo que as liberdades se tornem 

meramente formais. O Estado democrático se justifica, também, como instância de 

solução de conflitos entre pretensões colidentes resultantes dessas liberdades. 

 A efetividade dessas liberdades, de seu turno, presta serviço ao regime 

democrático, na medida em que viabiliza a participação mais intensa de todos os 

interessados nas decisões políticas fundamentais17”. 

O direito à igualdade foi consagrado pela Constituição vigente em duas acepções 

diferentes. A igualdade tem, em primeiro lugar, o sentido de isonomia, isto é, de 

igualdade perante a lei. Vincula-se, sob esse aspecto, ao princípio da legalidade, que se 

                                                      

17 Mendes, Gilmar Ferreira Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 

9. ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2014. P. 255 
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constitui no fundamento do Estado de direito. O princípio da legalidade instaura a 

igualdade formal em oposição aos privilégios estamentais da Idade Média. 

Ele surge, por outro lado, com a finalidade de evitar o arbítrio, estabelecendo 

limites objetivos à ação dos governantes. Com isso, pretendeu-se submeter o poder 

público ao império da lei de tal sorte que as obrigações e proibições resultem 

exclusivamente da ordem legal. A vontade pessoal do chefe é substituída pela ordem 

impessoal da lei. 

No âmbito do direito público vigora o princípio da estrita legalidade 

administrativa. No direito privado, ao contrário, domina o princípio segundo o qual tudo 

que não está proibido está automaticamente permitido. 

A igualdade, nesse contexto, vale tanto para o legislador quanto para o juiz. Para o 

legislador ela impõe o dever de não fazer distinções não permitidas pela Constituição. A 

violação desse princípio acarretará a inconstitucionalidade do ato. Para o juiz a 

igualdade significa o dever de buscar a interpretação que iguale, evitando a que 

discrimine. 

Na segunda acepção, a igualdade é concebida de um ponto de vista substancial. O 

problema desloca-se da preocupação com a justiça comutativa para a ênfase na justiça 

distributiva, que reclama tratamento desigual para situações desiguais. A propósito, o 

art. 3°, III, da Constituição dispõe que é objetivo da República Federativa do Brasil 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. O art. 7°, XXX, proíbe a diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor ou estado civil, enquanto o inciso XXXI veda qualquer discriminação no tocante a 

salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 

Como deflui do próprio texto constitucional, o direito à liberdade não é absoluto, 

tendo em vista que está sujeito às limitações contidas no próprio dispositivo 

assecuratório, que se reporta à lei regulamentadora. Essas restrições, mesmo quando não 

forem explicitadas em determinado dispositivo garantidor da liberdade, são decorrentes 

do sistema adotado pela Constituição Federal, que, em seu Título II (que trata dos 

Direitos e Garantias Fundamentais), dá ênfase à lei (inciso II), à licitude dos fins (inciso 

XVIII), à garantia da apreciação pelo Judiciário de toda a lesão ou ameaça a direito 

(inciso XXXV), ao devido processo legal (inciso LIV), à garantia do contraditório e da 

ampla defesa (inciso LV), que deverão ser considerados no exercício dos direitos 

assegurados pela Carta Política. 
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1.5.3  – Do Livre-Arbítrio  

 

Faculdade que tem o indivíduo de determinar, com base em sua consciência 

apenas, a sua própria conduta; liberdade de escolha alternativa do indivíduo; liberdade 

de autodeterminação que consiste numa decisão independentemente de qualquer 

constrangimento externo, mas de acordo com os motivos e intenções do próprio 

indivíduo. Desde Santo Agostinho, passando pelos jansenistas e luteranos, o livre 

arbítrio tem sido tema de grandes polêmicas em teologia e em ética. 

A expressão costuma ter conotações objetivistas e subjetivistas. No primeiro caso 

indicam que a realização de uma ação por um agente não é completamente 

condicionada por fatores antecedentes. No segundo caso indicam a percepção que o 

agente tem que sua ação se originou na sua vontade. Tal percepção é chamada algumas 

vezes de "experiência da liberdade". A existência do livre-arbítrio tem sido uma questão 

central na história da filosofia e na história da ciência.  

A relevância de tal tema não se restringe ao campo da Filosofia, visto haver 

desdobramentos nas discussões sociológicas, matéria que toma como ponto de partida o 

comportamento do homem em sociedade; nas psicológicas, uma vez que estuda o 

comportamento humano e os processos mentais; nas teológicas, pois o livre-arbítrio é 

base para muitas religiões e é princípio a partir do qual se desenvolvem dogmas e rituais 

a elas relacionados; e no Direito, porque é matéria que se comunica com os demais 

ramos de conhecimento aqui citados. 

 

1.5.4  – Do Direito à Saúde  

 

O direito à saúde também está contido dentro da seara dos direitos sociais 

constitucionalmente garantidos. Trata-se de um direito público subjetivo, ou seja, uma 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas. Enuncia o art. 

196 da Constituição Federal:  

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  

 

A Lei Fundamental não faz qualquer especificação quanto à abrangência do 

direito à saúde, englobando expressamente o acesso universal a ações de promoção, 
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proteção e recuperação de saúde, nos âmbitos individual e genérico. Seguindo a linha 

das diretrizes traçadas pela Organização Mundial de Saúde, o poder constituinte 

procurou caracteriza ‘saúde’ como o completo bem-estar físico da sociedade, além da 

mera ausência de doenças. 

Uma vez que a saúde se tipifica como um bem jurídico indissociável do direito à 

vida, é certo que o Estado tem o dever de tutelá-la. Consoante André da Silva 

Ordacgy18: 

 

“A Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de 

receber a tutela protetiva estatal, porque se consubstancia em característica 

indissociável do direito à vida. Dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de 

todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às políticas 

públicas governamentais”. 

  

O Estado tem o dever de assegurar efetivamente o direito à saúde a todos os 

cidadãos, como corolário da própria garantia do direito à vida. A Constituição Federal, 

em seus dispostos, garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, assegurando, portanto, a sua proteção nas 

órbitas genérica e individual. 

 Todo debate acerca de temas envolvendo direito civil na atualidade precisa estar 

em assonância com os princípios ditados pela carta constitucional, especialmente 

naquilo referente aos valores constitucionalmente previstos, como os debatidos linhas 

acima. Em se tratando da responsabilidade civil das indústrias do tabaco, a discussão 

não poderia se dar de maneira diversa. 

Conforme ensina Pietro Perlingieri, a aplicação do direito civil depende de 

estudos relativo à legalidade constitucional, com vistas à concretização de direitos 

fundamentais específicos. Senão, vejamos: 

 

 “Em um ordenamento complexo como o vigente, caracterizado pela indiscutível 

supremacia das normas constitucionais, estas não podem deixar de ter uma posição 

central. De tal centralidade deve-se partir para a individuação dos princípios e dos 

valores sobre os quais construir o sistema.19” 
 

Imediatamente em seu preambulo, a Constituição já determina a dignidade da 

pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, sendo um valor 

                                                      

18 ORDACGY, André da Silva. A tutela de direito de saúde como um direito fundamental do cidadão. Pag 67 
19 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução Maria Cristina Cicco. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008a. pag 217. 
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inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na vida de cada indivíduo, mas que ao 

mesmo tempo é limite e tarefa dos poderes estatais. Conforme preleciona Ingo Sarlet,:  

 

“como tarefa imposta ao Estado, a dignidade da pessoa humana reclama que este guie 

suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade existente ou até mesmo criar 

condições que possibilitem o pleno exercício da dignidade, sendo, portanto dependente (a 

dignidade) da ordem comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é possível ao 

indivíduo realizar ele próprio, parcial ou totalmente, suas necessidades existenciais 

básicas ou se necessita, para tanto, do concurso do Estado ou da comunidade (...)20”  

 

De igual modo, a Constituição Federal garante o direito à vida, sendo este o 

direito fundamental mais importante de todos, na medida em que é pré-requisito para o 

exercício de todos os demais direitos, bem como garante o direito à saúde, como direito 

de todos e dever do Estado, devendo este garantir, por meio de políticas sociais e 

econômicas, a redução do risco de doenças e outros agravos, nos termos do seu art. 196. 

 

2 – O Livre Arbítrio dos Fumantes e a Responsabilidade Civil das Industrias 

de Fabricantes de Cigarro 

 

2.1 – Considerações Iniciais  

 

Em parecer encomendado pela empresa Souza Cruz S.A, Álvaro Villaça Azevedo 

afirma: 

 

“A dependência física ou psicológica até pode enfraquecer o poder de recusa, até pode 

dificultar a decisão do usuário da substância de decidir não mais consumi-la, ante a 

necessidade sentida pela pessoa dependente. Porém, essa dificuldade é inerente aos seres 

humanos que estão acostumados a consumir substâncias que lhes proporcionam 

prazer21”. 

 

Em outro artigo, também encomendado, Gustavo Tepedino, citando opinião de 

Paulo Maximilian Wilhelm Schonblum, aduz que: 

 

                                                      

20 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.. pag 

108. 
21 AZEVEDO, Álvaro Villaça. A dependência ao tabaco e sua influência na capacidade jurídica do indivíduo: a 

caracterização de defeito no produto sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. In: LOPEZ, Teresa Ancona. 

Estudos e pareceres sobre livre arbítrio, responsabilidade e produto de risco inerente: o paradigma do tabaco: aspectos 

civis e processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. Pag. 71. 
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 “A questão do hábito no assunto em estudo é extremamente importante, levando-se em 

conta que não há vício ou dependência do cigarro e sim um hábito prazeroso, e, por isso 

mesmo, difícil de ser abandonado. A realidade do dia a dia, cientificamente comprovada 

por diversos estudos, denota que é possível parar de fumar, mesmo considerando todas 

as características da nicotina22”   

 

A jurisprudência no Brasil vem majoritariamente se opondo às ações 

indenizatórias propostas por fumantes, ex-fumantes ou seus familiares na esperança 

de obter dos fabricantes de cigarros indenizações pelas doenças imputadas ao fumo. 

 As ações baseiam seus argumentos nos danos causados pelo cigarro e/ou na 

forma não ética com que a indústria atua, que atinge desde o fumicultor até o 

consumidor e seus familiares.  

A discussão perpassa pela manipulação da nicotina, o fato de crianças e 

adolescentes constituírem o público-alvo, a violação à legislação que restringe a 

publicidade de produtos de tabaco, além do contrabando de cigarros perpetrado pelas 

próprias empresas legalizadas. Pode-se citar ainda ações para reaver gastos públicos 

com saúde. 

No Brasil, as medidas de controle do tabagismo adotadas – todas relativamente 

recentes, a partir de meados da década de 1990 –  vem sido veementemente 

questionadas em âmbito do poder judiciário pela indústria do tabaco.   

Segundo dados obtidos junto ao sítio eletrônico da ACT – Aliança de Controle ao 

Tabagismo, existem pelo menos seis ações direta de inconstitucionalidade movidas por 

diferentes confederações (Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional 

do Comércio e Confederação Nacional do Turismo) defendendo os interesses da 

indústria do tabaco e que questionam a competência da ANVISA para determinar as 

advertências sanitárias (ADI 3311), a restrição à publicidade de produtos fumígenos 

(ADI 3311), as leis antefumo estaduais (ADIs 4249, 4306, 4351 e 4153), e a proibição 

de aditivos (ADI 4874)23. 

 

 

 

                                                      

22 TEPEDINO, Gustavo. Liberdade de escolha, dever de informar, defeito do produto e boa-fé objetiva nas ações de 

indenização contra fabricantes de cigarro. In: LOPEZ, Teresa Ancona. Estudos e pareceres sobre livre arbítrio, 

responsabilidade e produto de risco inerente: o paradigma do tabaco: aspectos civis e processuais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. Pag. 230. 
23 http://actbr.org.br/tabagismo/acoes-judiciais.asp (acesso em 08/07/2016) 
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2.2 - Razões para Improcedência das Demandas Contra a Industria do 

Cigarro 

 

O Código de Defesa ao Consumidor tem sido invocado, na maior parte dos 

casos, para afastar a indenização pleiteada pelas vítimas do tabagismo, e que o Poder 

Judiciário tem endossado as teses da indústria do tabaco, com argumentos como o 

livre arbítrio, ausência de nexo de causalidade, a licitude da atividade e a incidência 

da responsabilidade subjetiva. 

 

2.2.1 - Livre Arbítrio 

 

Uma das principais justificativas para a improcedência desse tipo de demanda, 

além da ausência de defeito no produto e demais elementos necessários para a 

configuração do dever de indenizar é, sem sombra de dúvidas, o livre arbítrio.  

Parte do senso comum, a noção de que a pessoa fuma porque quer, ciente dos 

riscos envolvidos, já que esses riscos são universalmente conhecidos. Partindo desse 

pressuposto, nada mais natural que o próprio indivíduo arque com as consequências 

indesejáveis e previsíveis oriundas da sua própria manifestação de vontade. Ainda 

que o usuário não tenha ‘desejado adoecer’ em razão do fumo, presume-se que 

que assumiu esse risco a partir do momento em que acendeu o seu cigarro.  

Citando Aguiar Dias, Teresa Ancona Lopez refere que a assunção de risco pelo 

fumante: 

  

"é semelhante ao que sucede com o dolo eventual. Diríamos nesse caso que o 

consumidor de tabaco assume o risco de produzir determinado resultado, embora 

diretamente não o queira. O fumante quer o prazer, não os possíveis danos que, tendo 

em vista todas as circunstâncias, advenham. É o mesmo que passar no farol fechado 

sem olhar para os lados24". 

 

Em breve síntese, sendo do conhecimento do fumante a natureza de tais 

produtos, os danos porventura experimentados pelos consumidores em virtude da sua 

periculosidade inerente não poderiam ser imputados ao fornecedor.  

Conforme explica Arnaldo Rizzardo: 

                                                      

24 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira do 

tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 148. 
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"O cigarro está excluído do regime jurídico da responsabilidade por acidente de 

consumo porque possui um risco inerente. Trata-se de produto que intrinsecamente 

implica perigo à saúde, na medida em que se constitui fator de risco de inúmeras 

doenças, o que é de conhecimento público há décadas e vem sendo advertido aos 

consumidores constantemente. O consumidor conhece e é advertido dos males do 

tabaco. Assim, os riscos à saúde são razoavelmente esperados pelo fumante, razão 

pela qual não há que falar em defeito no produto. Lícito que o cidadão possui o livre 

arbítrio de fumar cigarros ou deixar o vício, utilizando apenas a sua força de 

vontade25". 

 

O livre-arbítrio do fumante, de acordo com essa corrente, configuraria o que a 

lei denomina de culpa exclusiva da vítima, consoante art. 12, §3º, III do Código de 

Defesa do Consumidor, que é uma excludente de responsabilidade civil, pois rompe o 

nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano. 

 

2.2.2 –  Princípio da Liberdade Individual 

 

O caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988 garante aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país "a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade". O inciso X, desse dispositivo, ainda 

acrescenta que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas".  

Esses dispositivos vêm em defesa das liberdades individuais, garantindo ao 

cidadão o direito de gerir a sua vida privada, tomando as decisões que bem entender, 

ainda que essas decisões consistam na adoção de comportamentos que possam 

implicar risco para a saúde ou mesmo para a própria vida. Tal como fumar; beber; 

ingerir alimentos gordurosos; saltar de asa-delta; sentir o vento na face em cima de 

uma motocicleta veloz. 

Esses são exemplos de comportamentos que as pessoas podem adotar, pois são 

atividades permitidas pela lei. Embora possam trazer riscos para a saúde, as pessoas 

que se engajam em tais atividades fazem uma opção consciente entre prazer e risco. 

Porque são livres, podem dirigir a vida como melhor lhes parecer.  

 

 

                                                      

25 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 870/871. 
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Nas palavras de Daniel Sarmento:  

 

"não cabe ao Estado, a qualquer seita religiosa ou instituição comunitária, à 

coletividade ou mesmo à Constituição estabelecer os fins que cada pessoa deve 

perseguir, os valores e crenças que deve professar, o modo como deve orientar sua 

vida, os caminhos que deve trilhar. Compete a cada homem ou mulher determinar os 

rumos de sua existência, de acordo com suas preferências subjetivas e 

mundividências, respeitando as escolhas feitas por seus semelhantes. Esta é uma idéia 

central ao Humanismo e ao Direito Moderno: a idéia da autonomia privada – que, 

como se salientou acima, constitui uma das dimensões fundamentais para a noção 

mais ampla de liberdade26". 

Na mesma linha, Maria Celina Bodin de Moraes faz a perfeita correlação entre 

a liberdade e a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III da Constituição Federal):  

"O princípio da liberdade individual se consubstancia, hoje, numa perspectiva de 

privacidade, de intimidade, de livre exercício da vida privada. Liberdade significa 

cada vez mais, poder realizar, sem interferências de qualquer gênero, as próprias 

escolhas individuais, mais, o próprio projeto de vida, exercendo-o como melhor lhe 

convier. Como exemplos de situações violadoras da dignidade humana em razão da 

lesão ao princípio de liberdade, cabe referir desde a revista íntima a que é submetido 

o empregado, o exame toxicológico determinado pelo empregador e outros exames em 

geral, como, por exemplo, a submissão ao chamado 'bafômetro' ou ainda a 

impossibilidade de não receber tratamento médico por motivos religiosos, até a 

impossibilidade de controle acerca dos próprios dados pessoais (...)27". 

 

 Pelas mesmas razões, essa corrente considera atentatório à liberdade que o 

Estado, a fim de proteger a saúde de seus cidadãos, os impedisse de fumar. Ou de 

comer demais, ou de consumir bebidas alcoólicas. Tratar-se-iam de intervenções na 

esfera privada que simplesmente são inadmissíveis em uma sociedade livre e 

democrática como a brasileira, que prima pela liberdade e pela dignidade humana. 

 Argumenta-se que, ao passo que o indivíduo opta, de maneira livre e 

consciente, dentro da sua esfera de livre-arbítrio, por praticar certas atividades, ele 

também assume o risco dos eventuais resultados danosos dessas atividades. É o preço 

da liberdade: a responsabilidade individual.  

 

 

                                                      

26 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004, p. 175.  
27 SARLET, Ingo Wolgang (org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2003. MORAES, Maria Celina Bodin. O conceito de Dignidade Humana: Substrato axiológico e 

conteúdo normativo, p. 136. 
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2.2.3 Violação Da Boa-Fé Objetiva 

 

Parte dessa corrente também argumenta que a tentativa de transferir ao 

fabricante de cigarros a responsabilidade pelas consequências danosas do fumo 

violaria, inclusive o princípio da boa-fé objetiva, tão em voga desde a entrada em 

vigor do Código Civil de 2002.  

Segundo Calvão da Silva: 

 

"É que quem provoca culposamente o dano deve poupar o lesante, por forma a não se 

sancionarem comportamentos incoerentes contrários à boa fé. Logo, se o consumidor 

(...) está consciente do perigo e apesar disso age deliberadamente sob a sua conta e 

risco, deve suportar as consequências, sendo apropriado dizer-se volenti 

(et scienti) nonfit injuria e sibi imputet. Nestes casos, a responsabilidade do produtor 

cessa, porque, apesar do defeito do produto, a causa do dano está no comportamento 

consciente e voluntário do lesado28." 

 

2.2.3 – Questão da Publicidade 

 

Os defensores da tese favorável à indústria do cigarro aduzem que a tentativa de 

afastar o livre arbítrio do fumante a partir das justificativas acima citadas não estaria 

em sintonia com o amadurecimento das liberdades individuais antes ressaltadas.  

Para isso, aduzem que o afastamento do livre arbítrio do fumante com o fim de 

responsabilizar o fabricante de cigarros não seria fundado em razões lógico-

científicas, mas em posicionamentos ‘ideológicos antitabagistas’. Carlos 

Maximiliano já alertava que "a ausência de paixão constitui um pré-requisito de todo 

o pensamento científico29" 

A simples veiculação de publicidade, quando ainda era permitida na mídia, não 

seria hábil a fazer as pessoas começarem a fumar. Conclui-se que as pessoas não 

começam a fumar porque viram um belo comercial na TV, mas influenciadas pelo 

meio social em que se inserem. Do contrário, todas as pessoas que foram expostas à 

publicidade de cigarros seriam fumantes. Seria na opção (ou não) do consumo de 

cigarros e de quaisquer outros produtos que reside o livre-arbítrio. 
                                                      

28 CALVÃO DA SILVA, João. Responsabilidade Civil do Produtor, Dissertação de Doutoramento em 

Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Livraria Almedina, coleção teses 

jurídicas, p. 734/735. 

29  Maximiliano, Carlos. Hermeneutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 16ª ed., 1996, p. 

103. 
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Sobre essa questão, pode-se citar Judith Martins-Costa, que com contundência, 

pondera: 

 

"Seria atentatório ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e aos 

próprios princípios reitores do Código de Defesa do Consumidor, expressos no seu 

art. 4º, considerar que somos totalmente manipuláveis pela propaganda, ou que o 

totalitarismo mediático não deixa nenhum espaço ao exercício da autonomia e da 

liberdade individuais. Seria conotar ao conceito de consumidor a ideia de 

inimputabilidade, de uma total irresponsabilidade pelos próprios atos e pelas próprias 

escolhas. Porém, assim não acontece, nem a ordem jurídica toleraria essa 

possibilidade. Por mais difícil que seja parar de fumar, quem assim deseja proceder 

tem sempre, à sua frente, a possibilidade de uma opção: parar ou não de fumar. A 

tomada de decisão é, consciente ou inconscientemente, determinada por um 

balanceamento de valores entre o prazer momentâneo e o dever para consigo próprio, 

para com a própria saúde e para com os próprios familiares. (...) Contraria 

frontalmente a boa-fé (podendo importar venire contra factum proprium) a conduta de 

quem, tendo, por anos a fio, mantido o hábito de fumar, estando bem esclarecido (até 

por médicos) acerca de seus possíveis malefícios, vem, depois, imputar o seu hábito a 

uma imaginosa vis compulsiva absoluta da propaganda de cigarros, para tirar proveito 

econômico de seu próprio hábito"30. 

 

Em apertada síntese, o livre-arbítrio do fumante é argumento central da tese 

concernente à improcedência das ações indenizatórias movidas contra os fabricantes 

de cigarros.  

 

3 – A (Ir)Responsabilidade Da Industria Do Cigarro E Seu Dever De 

Indenizar 

 

3.1 – Substancias Competentes do Cigarro e Alguns dos Malefícios Causados 

 

A fumaça do cigarro é uma mistura formada por cerca de cinco mil substâncias 

tóxicas que o fumante introduz em seu organismo a cada tragada. Entre tais substâncias 

podemos destacar a acetona, a amônia, o formol, a naftalina e a nicotina, principal 

substância responsável pela dependência do cigarro. 

A Organização Mundial de Saúde, assim como outras entidades internacionais 

consideram a nicotina uma droga, pois é considerada substância psicotrópica, ou seja, 

uma substancia química que age no sistema nervoso central, altera a função cerebral e 

                                                      

30 MARTINS-COSTA, Judith Martins. Ação indenizatória – dever de informar do fabricante sobre os riscos do 

tabagismo. Revista dos Tribunais, nº 812. 
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temporariamente muda a percepção do humor, o comportamento, e a consciência31, 

além de causar dependência normalmente com grande rapidez  

Consoante assevera Lúcio Delfino (2002): 

 

“Nos cigarros, os efeitos da nicotina são mais rápidos e devastadores. Após uma 

tragada, ela chega ao cérebro em nove segundos, valendo dizer que, em média, traga-se 

dez vezes cada cigarro. Quem fuma um maço de cigarros por dia, sofre, portanto, 

duzentos impactos cerebrais de nicotina, totalizando setenta e três mil impactos por ano. 

Nenhuma outra droga age com esse volume e intensidade, provocando malefícios e 

lesando praticamente todos os órgãos. Seu mecanismo farmacológico é semelhante ao da 

cocaína e heroína, e a dependência que provoca costuma ser mais intensa que a destas 

últimas32”. 

 

Tal substância cria uma sensação de bem-estar no fumante, faz com que este se 

habitue conforme seu uso contínuo, e gerando desconforto quando a substância não é 

fornecida ao corpo. Diante disso, o tabagista, com o intuito de manter as sensações 

consideradas prazerosas, passa a consumir cada vez maior número de cigarros.  

Ainda, Adriana Lima Pereira ressalta que: 

 

“Não obstante os esforços despendidos pelas empresas que fabricam cigarro em 

comprovar que o fumo não vicia, pela realidade demonstrada no dia a dia, é quase 

impossível um fumante parar de fumar por ter simples força de vontade, restando 

comprovada a dependência química causada pelo cigarro; devendo-se ressaltar que a 

questão já está praticamente pacificada na área médica onde seus profissionais é que 

possuem habilitação para avaliar a dependência do fumante ao cigarro e o grau de tal 

dependência33”. 

 

O fumo está diretamente ligado a um número enorme de doenças graves. Algumas 

delas, inclusive, já são conhecidas por sua relação com o tabaco, quais sejam, câncer de 

pulmão, bronquite crônica, enfisema pulmonar, doenças coronarianas e acidentes 

vasculares cerebrais. 

Nancy Rigotti, médica americana, professora da faculdade de Medicina de 

Harvard e dirigente da Sociedade para Pesquisa de Nicotina e Tabaco dos Estados 

Unidos alerta que “os efeitos nocivos do tabaco são muito maiores do que se imaginava. 

O fumo prejudica praticamente todos os órgãos do corpo – e causa doenças sobre as 

                                                      

31 https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa, linhas 1 a 3. Acesso em 09/07/2016.  
32 DELFINO, Lúcio. Responsabilidade Civil e Tabagismo no Código de Defesa do Consumidor. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2002. P.876 
33 PEDREIRA, Adriana Lima. Responsabilidade Civil das empresas fabricantes de fumo. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. Pag. 134 



30 

 

quais não havia suspeita de ligação com o fumo, como catarata e cânceres cervicais, 

renais, do pâncreas e do estômago34”  

 

Além das doenças crônicas, o cigarro é responsável por outros sintomas não 

menos sérios; o fumo torna os órgãos do paladar menos sensíveis, causa problemas na 

produção de esperma, podendo acarretar anomalias genéticas em futuros filhos, causa 

câncer na garganta (graças aos agentes químicos existentes na fumaça do cigarro), 

câncer na bexiga, principalmente nas mulheres, duplica a chance de perda de dentes, 

provoca danos nos ossos e, ainda, causa o envelhecimento precoce. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde “o tabagismo é a principal causa de 

morte evitável em todo o mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às 

doenças crônicas não transmissíveis. Dessas, o tabagismo é responsável por 85% das 

mortes por doença pulmonar crônica (bronquite e enfisema), 30% por diversos tipos de 

câncer (pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero, 

estômago e fígado), 25% por doença coronariana (angina e infarto) e 25% por doenças 

cerebrovasculares (acidente vascular cerebral)”35.  

Além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo 

também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de outras doenças, tais 

como - tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, 

infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras doenças. 

Ainda de acordo com dados fornecidos pela OMS, o consumo de tabaco e seus 

derivados mata milhões de indivíduos a cada ano. Se a tendência atual continuar, em 

2030 o tabaco matará cerca de 8 milhões por ano sendo que 80% dessas mortes 

ocorrerão nos países da baixa e média renda.   

No Brasil, como resultado das importantes ações de controle do tabaco 

desenvolvidas, a prevalência de tabagismo vem diminuindo ao longo dos anos. Em 1989 

o percentual de fumantes de 18 anos ou mais no país era de 34,8%. Já em 2013, de 

acordo com pesquisa mais recente para essa mesma faixa etária em áreas urbanas e 

rurais, este número caiu para 14,7% (PNS, 2013)36.  

 

                                                      

34 VEJA. São Paulo: Editora Abril, n. 2007/A, abr.2004. 
35 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Who Report on the Tobacco Epidemic, 2011. Spanish. 

Disponível em: http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/exec_summary/en/  (Acesso em: 04/07/2016). 
36 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. 

http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/exec_summary/en/
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Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar do IBGE (2012) 

mostraram que 29,8% dos estudantes brasileiros que  frequentavam o 9º ano do Ensino 

Fundamental informaram que pelo menos um dos seus responsáveis era fumante37. Nos 

jovens, a última pesquisa realizada em 17 cidades brasileiras demonstrou que a 

prevalência de estudantes que fumavam regularmente foi muito similar à encontrada nos 

adultos38. 

 

3.2 – Conceitos do Código de Defesa do Consumidor Atinentes do Tema 

  

3.2.1 –  Conceito de Consumidor: 

 

Tomando como referência o conceito básico de consumidor, o fumante pode ser 

enquadrado como um consumidor típico que consome um bem: o cigarro.  

Quanto à relação de consumo desencadeada pelo tabagista, salienta Lúcio Delfino: 

 

“A relação de consumo é patente. O tabagista, visando a suprir sua dependência, 

adquire ou, tão somente utiliza o cigarro como destinatário final. A destinação final do 

produto é mais do que óbvia, afinal é o cigarro um bem não durável que é destruído ao 

ser utilizado. Estão presentes os três elementos da conceituação padrão: o elemento 

subjetivo (o fumante); o elemento objetivo (o cigarro); e o elemento teleológico 

(destruição ou consumo como destinatário final)39”. 

 

Não se pode olvidar, todavia, que toda a coletividade, determinada ou 

indeterminada é equiparada ao consumidor individual, conforme já referido quando da 

análise do conceito de consumidor. Diante de tal entendimento e da compreensão de que 

estamos tratando de uma relação de consumo altamente complexa, surge a possibilidade 

de proteger-se também aqueles que, embora não possuam o vício de fumar, convivem 

diretamente com a fumaça do cigarro ou com as propagandas abusivas deste, por 

exemplo, tornando-se muitas vezes vítima de uma relação de consumo da qual sequer 

participam. 

 

 

                                                      

37 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de Indicadores Sociais. Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
38 BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Vigilância de Tabagismo em Escolares: 

VIGESCOLA 2002-2009. Disponível em: http://www.inca.gov.br/vigescola Acesso em: 06/07/2016 
39 DELFINO, Lúcio. Responsabilidade Civil e Tabagismo no Código de Defesa do Consumidor. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2002. Pg345 

http://www.inca.gov.br/vigescola
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3.2.2 –  Conceito de Fornecedor  

 

Todo aquele que produz, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, 

distribui ou comercializa produtos ou presta serviços, com habitualidade, visando lucro, 

será considerado fornecedor, conforme prevê o artigo 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Observa-se, portanto, que o Código preocupou-se em estabelecer um 

conceito bastante amplo dessa figura. 

Conforme leciona José Geraldo Brito Filomeno a respeito da amplitude do 

conceito de fornecedor no CDC, "ao invés de utilizar-se de termos como industrial, 

comerciante, banqueiro, segurador, importador, ou então genericamente empresário, 

preferiu o legislador o termo fornecedor para tal desiderato40”. 

Diante dessas características, conclui-se que as indústrias fabricantes de cigarro 

são típicas fornecedoras desse produto, pois têm como atividade profissional a produção 

do cigarro, objetivando sua comercialização. 

 

3.2.3  – Código de Defesa do Consumidor e Responsabilidade Civil 

 

O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a responsabilidade objetiva para 

quase todos os litígios judiciais que envolvam a responsabilidade civil decorrentes de 

relações de consumo. 

A responsabilização objetiva é aquela que independe da demonstração de culpa do 

agente causador do dano, baseando-se na teoria do risco, ou seja, os fornecedores 

assumem o risco de sua atividade, cabendo a estes garantirem a qualidade e segurança 

de seus produtos e serviços. 

A responsabilização objetiva prevista no CDC busca proteger o consumidor da 

relação que, naturalmente é desigual. Tal preceito pretende auxiliar o consumidor, parte 

hipossuficiente, vulnerável na relação jurídica, para que possa buscar seu direito de 

reparação dos danos. 

Diante disso, necessário faz-se esclarecer que a responsabilidade objetiva dos 

fornecedores diante dos consumidores de seus produtos ou serviços pode advir de duas 

situações distintas: do vício do produto ou serviço ou pelo fato do produto ou serviço. 

                                                      

40 DENARI, Zelmo; FILOMENO, José Geraldo Brito. Código de defesa do Consumidor. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. Pg243 
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3.3 – Relação de Consumo Entre Fumante e Produtor de Cigarro 

 

Tomando como base conceito descrito pelo CDC, o fumante pode ser enquadrado 

como um consumidor típico que consome um bem: o cigarro 

Quanto à relação de consumo desencadeada pelo tabagista, salienta Lúcio Delfino 

(2002): 

 

“A relação de consumo é patente. O tabagista, visando a suprir sua dependência, adquire ou, 

tão somente utiliza o cigarro como destinatário final. A destinação final do produto é mais do 

que óbvia, afinal é o cigarro um bem não durável que é destruído ao ser utilizado. Estão 

presentes os três elementos da conceituação padrão: o elemento subjetivo (o fumante); o 

elemento objetivo (o cigarro); e o elemento teleológico (destruição ou consumo como 

destinatário final)41”. 

 

Não se pode olvidar, todavia, que toda a coletividade, determinada ou 

indeterminada é equiparada ao consumidor individual. Diante de tal entendimento e da 

compreensão de que estamos tratando de uma relação de consumo altamente complexa, 

surge a possibilidade de proteger-se também aqueles que, embora não possuam o vício 

de fumar, convivem diretamente com a fumaça do cigarro ou com as propagandas 

abusivas deste, por exemplo, tornando-se muitas vezes vítima de uma relação de 

consumo da qual sequer participam. 

 

3.4 – Responsabilidade Civil do Fabricante de Cigarro 

 

Em se tratando da responsabilidade civil das empresas fumageiras, nos deparamos 

com a responsabilidade pelo fato do produto; de acordo com o artigo 12 do Código de 

Defesa do Consumidor, o fabricante responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, fórmulas, apresentação de seus produtos, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

Essa previsão normativa estabelece que todo acontecimento externo, causador de 

dano material ou moral, decorrente de uma imperfeição, um defeito do produto, vindo a 

                                                      

41 DELFINO, Lúcio. Responsabilidade Civil e Tabagismo no Código de Defesa do Consumidor. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2002. Pg765 
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causar um acidente de consumo, deve ser reparado pelo fornecedor independentemente 

de culpa. 

 

Rui Stoco ressalta que a responsabilidade civil pelo fato do produto “se alicerça na 

obrigação do fabricante de manter conduta profissional diligente na fabricação de 

produtos e na sua colocação no mercado distribuidor ao consumidor final, posto que se 

defeituoso, inadequado ou impróprio ao consumo poderá causar danos42”.   

Assevera ainda que: 

 

“A expressão “fato do produto”, como causa de responsabilização, significa a 

possibilidade de o produto, ou dos serviços contratados, por si mesmo, causar dano a 

alguém ou frustrar a expectativa do usuário, através de resultados positivos ou 

negativos, seja em razão de defeito original, por força de fabricação inadequada, seja 

porque não proporciona a essencialidade para a qual foi prometido ou anunciado à 

venda, seja em virtude de seu acondicionamento inadequado com potencialidade lesiva, 

seja, ainda, em função de expiração de sua validade”.  

 

Ainda, consoante prevê o art. 6º do CDC, em seu inciso I, são direitos básicos do 

consumidor a proteção de sua vida, saúde e segurança em face dos riscos provocados 

pelos produtos considerados perigosos ou nocivos. Outrossim, o art. 8º ressalta 

novamente que os produtos colocados no mercado de consumo não irão acarretar riscos 

à saúde ou segurança dos consumidores, devendo os fornecedores prestarem sempre 

informações necessárias e adequadas a seu respeito. 

Analisando os preceitos supracitados, percebe-se que as indústrias fumageiras 

apresentam predominantemente dois defeitos fundamentais: seu produto acarreta ao 

consumidor riscos à saúde do consumidor, conforme já demonstrado em item específico 

deste trabalho, além de não prestar as devidas informações sobre o cigarro. Estes são 

considerados defeitos juridicamente relevantes, conhecidos como defeitos de concepção 

e informação, respectivamente, que tornam possível a responsabilização civil do 

fornecedor do cigarro, de acordo com o caput do artigo 12 do CDC.  

  

 

 

 

                                                      

42STOCO, Rui. Responsabilidade Civil do fabricante pelo fato do produto. São Paulo, Revista dos Tribunais, nº 88, 
1999. Pag354 
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3.5 – Defeito de Concepção  

 

Como é cediço, a atividade das empresas tabagista é lícita. Nada obstante, não há 

como negar que o produto inegavelmente apresenta na sua composição inúmeros 

componentes que causam danos à saúde do consumidor, conforme já analisado. 

 

O defeito de concepção ou criação surge de um erro no projeto do produto, de um 

equívoco na escolha do material ou do componente orgânico que é nocivo à saúde do 

consumidor. Sob a guisa de exemplo, o fato de o cigarro conter em sua composição a 

nicotina, substancia psicotrópica já gera um defeito de concepção verificável desde a 

sua criação, uma vez que trata-se de substância que gera um vício involuntário retirando 

do fumante a autonomia da vontade em relação ao produto 

Segundo Adriana do Couto Lima Pedreira (2002): 

 

“As demandas surgidas no Brasil têm por fundamento a responsabilização civil das 

empresas fabricantes de fumo, sob o argumento de que o tabaco, altamente nocivo à 

saúde, tenha levado à morte de pessoas que não conseguiram se “livrar do vício”. 

Aduzem, os demandantes, que o tabagismo é a maior causa mortis do mundo, não 

havendo como reverter-se a situação, já que os danos à saúde são irreparáveis.43” 

 

3.6 – Defeito De Informação 

 

A informação recebeu tratamento diferenciado no Código de Defesa do 

Consumidor, situando-se no elenco dos princípios da Política das Relações de Consumo 

(vide art. 4º, inciso IV) bem como no rol dos direitos básicos do consumidor44.  

Este tratamento existe em função dos casos em que consumidores se envolvem em 

situações que afetam sua saúde e segurança, em decorrência de informações 

inadequadas, insuficientes ou, ainda, pela total inexistência delas sobre a utilização e 

riscos de determinados produtos ou serviços. 

O artigo 9º do Código de Defesa do Consumidor, intensificando a importância do 

dever de informar, determinou: 

 

                                                      

43 PEDREIRA, Adriana Lima. Responsabilidade Civil das empresas fabricantes de fumo. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. 
44 Art. 6º da Lei 9078/90: “são direitos básicos do consumidor: III – a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 
preço, bem como os riscos que apresentam  
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“O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 

segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito de sua 

nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em 

cada caso concreto”  

 

 O art. 9º refere-se a produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à 

saúde ou segurança, daí incluir, segundo a doutrina, bebidas alcoólicas, tabaco, 

agrotóxicos, fogos de artifício, material radioativo 

O artigo 8º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor também reforça 

o direito básico à informação, obrigando o fabricante a instruir o consumidor mediante 

impressos apropriados que deverão acompanhar o produto industrializado: 

 

 “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à 

saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer 

hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”. 

 

Por fim, o artigo 31 do Diploma Legal prevê que a oferta e apresentação de 

produtos ou serviços devem assegurar, em língua portuguesa, informações corretas, 

claras, precisas, ostensivas sobre suas características, qualidades, quantidades, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem 

como sobre os riscos que podem oferecer à saúde e segurança dos consumidores. 

Por isso que não basta a existência de simples informação, é necessário que ela 

seja eficiente e precisa, atingindo diretamente a capacidade de discernimento do 

consumidor. A informação, como dever do fabricante para com o consumidor, traduz-se 

na informação sobre a utilização do produto, assim como na advertência a respeito de 

eventuais perigos decorrentes da má utilização do produto ou sobre a sua natureza, se 

perigoso em si mesmo. Em se tratando de produto perigoso, é preciso que se alerte o 

consumidor acerca das precauções a serem tomadas ao utilizar ou consumir o produto. 

Apesar de todas as exigências legais, as empresas fabricantes de fumo parecem 

ignorá-las. Se analisarmos os maços de cigarros vendidos, essas serão as informações 

obtidas: Ingredientes básicos: mistura de fumos, açúcares, papel de cigarros, extratos 

vegetais e agentes de sabor. 

Ora, por óbvio que, após tomarmos conhecimento de todas as substâncias 

maléficas presentes no cigarro, tais informações se mostram precárias, omitindo do 

consumidor fatos que, possivelmente, o influenciariam em sua decisão de consumir o 

produto. 
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Vale ressaltar que as informações inseridas pelo Ministério da Saúde acerca dos 

malefícios do cigarro, como, por exemplo, imagens que mostram indivíduos doentes, de 

forma alguma exime as empresas tabagistas de seu dever de informar, pois o Código de 

Defesa do Consumidor é claro ao afirmar que tal obrigação é dos fornecedores, não do 

Estado. 

 

3.7 – Publicidade Abusiva 

 

Nos 2000, sobreveio a lei nº10.167 que restringiu o uso da propaganda aos 

produtos relativos ao tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas. No entanto, em que pesem os esforços da norma, a publicidade dos cigarros 

foi melhor combatida com a publicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso 

porque, até então, a publicidade era ignorada, não sendo reconhecida como um 

instrumento poderoso de influência do consumidor  

O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, adverte que “é proibida toda a 

publicidade enganosa ou abusiva” e ainda expressa em seu §1º o conceito de 

‘publicidade enganosa’, qual seja:  

 

“qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 

em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”. 

 

Conforme seu entendimento, o fornecedor que veicula uma publicidade enganosa 

estará desobedecendo a proibição legal do artigo 37, vindo a cometer um ato ilícito. 

Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê penalidades àquele que faz 

afirmação falsa ou enganosa, ou omite informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho de produtos ou serviços, 

constituindo conduta criminosa, consoante artigo 66: 

 

“Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou 

garantia de produtos ou serviços: 

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 

§ 2º Se o crime é culposo; 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.” 
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Da mesma forma que a enganosa, tal publicidade também é considerada ilícita, 

devendo ser responsabilizado civilmente aquele que promove os seus produtos ou 

serviços dessa forma  

Ao analisarmos a publicidade que durante anos foi veiculada a respeito do cigarro, 

vê-se que ela é tanto enganosa, quanto abusiva. Consoante lição de Lúcio Delfino, a 

publicidade do cigarro, durante todos os anos em que pode ser veiculada, nunca teve o 

intuito de informar o consumidor; seu objetivo sempre foi o de criar uma necessidade 

artificial de consumo, fazendo com que algumas pessoas, inconscientemente, acabassem 

por acreditar que o produto possuía relação com suas maneiras de viverem, o que se 

percebe claramente pela análise de anúncios publicitários do cigarro que exploravam as 

atividades esportivas, como a escalada, automobilismo, etc. 

 Os anúncios sempre possuíam atores jovens, bonito e saudáveis. Ademais, a 

sociabilidade é outro aspecto explorado, indicando que o cigarro é companheiro 

insubstituível em festas e confraternizações. 

Ressalta-se, ainda, que o livre arbítrio do indivíduo em optar ou não pelo uso do 

cigarro, “desde a época em que o cigarro foi colocado no mercado, é altamente 

influenciado por propagandas que não apenas sugerem, mas induzem o uso do fumo. 

(...) toda a publicidade era feita com homens viris e elegantes e mulheres belíssimas e 

extremamente sensuais. ”  

A forma abusiva da publicidade é percebida no fato de que o cigarro, por ser um 

produto que comprovadamente causas danos à saúde, não poderia ter uma propaganda 

que faz apologia a ele.  

Diante da demonstração dos defeitos de concepção e informação presentes no 

cigarro, defeitos estes previstos no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, tem-

se presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil  em um caso 

concreto: (a) há um dano causado por uma ação; (b) esse dano é causado pelo cigarro, 

pois este causa malefícios à saúde do consumidor graças a seus componentes de 

fabricação, bem como pelas precárias informações fornecidas pelos fabricantes, 

corroboradas por uma publicidade enganosa e abusiva  

Dessa forma, cabe ao autor lesado (ou seus familiares em caso de morte) o ônus 

de provar em ações relacionadas ao tema. Deverá este demonstrar: a) que era ou é 

fumante; b) a marca do cigarro que consumia ou consome; c) que a enfermidade 

adquirida surgiu do consumo daquele cigarro; d) os danos suportados.  
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4 –  Análise Jurisprudencial Sobre o Tema 

Quando o assunto é a responsabilidade civil das indústrias do tabaco, diante dos 

enormes prejuízos causados pelo consumo dessa substância, lamentavelmente o Poder 

Judiciário brasileiro “tem sido fortemente influenciado pelos argumentos da indústria e, 

inúmeras vezes julgam com base no senso comum. Qualquer iniciado no controle do 

tabagismo choca-se com os argumentos utilizados pelo Judiciário, totalmente contrários 

ao que hoje se sabe sobre a indústria e o cigarro45”.  

A essa conclusão chegou Paula Jonhs, diretora executiva da aliança de controle do 

tabagismo, ao apresentar a pesquisa sobre ações judiciais indenizatórias promovidas 

contra a indústria do tabaco no Brasil. A referida pesquisa concluiu ainda que a 

alegação de culpa exclusiva da vítima ou o livre arbítrio do autor para optar por fumar 

estão entre os fundamentos mais frequentes para excluir o dever de indenizar da 

indústria: “juntos, somam oitenta e três (83) ocorrências e aparecem em todos os 

estados” 

Tome-se como parâmetro trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão (2010, 

grifo nosso), no Resp 1113804/RS, no qual afirma que,  

 

“Diante dos antecedentes históricos aqui citados, e também levando-se em conta o 

projeto de vida em sociedade criado pelo próprio homem, não se pode emprestar às 

propagandas de cigarro, praticadas há décadas, um valor absolutamente decisivo na 

escolha da pessoa em se enveredar pelo tabagismo. É negar que o homem é protagonista 

de sua própria vida, relegando-o a posição de somenos importância, de simples massa de 

manobra em prol de desideratos de indústrias sedentas por lucros. Em realidade, afirmar 

que o homem não age segundo o seu livre-arbítrio em razão de suposta ‘contaminação 

propagandista’ arquitetada pelas indústrias do fumo é afirmar que nenhuma opção feita 

pelo homem é genuinamente livre, porquanto toda escolha da pessoa, desde a compra de 

um veículo a um eletrodoméstico, sofre os influxos do meio social e do marketing. É 

desarrazoado afirmar-se que nessas hipóteses a vontade não é livre. ”  

 

É fato que o referido acórdão apresentou outros fundamentos agregados à 

conclusão de que o ato de fumar é uma opção genuinamente livre do homem, incluindo 

farta pesquisa histórica sobre as origens do “hábito” de fumar. Entretanto, chama a 

atenção, na leitura da decisão, o fato de não haver menção a uma única pesquisa da área 

de saúde sobre o tema. 

                                                      

45 HOMSI, Clarissa Menezes (Org.). Controle do tabaco e o ordenamento jurídico brasileiro. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2011. Pg65 
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Confira-se também voto da lavra do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis 

(2007, grifo nosso), na APC 2005.01.1.044536-6, julgado pela Primeira Turma Cível do 

TJDFT, que em relação ao tema assim se posiciona:  

 

“os autos evidenciam que a recorrida, Souza Cruz, deu exato cumprimento às exigências 

legais e administrativas acerca da publicidade e informações em seus produtos. Não há, 

pois, como apontar defeito nas informações, nem como adjetivar de enganosa a 

publicidade da requerida. Entretanto, e como se sabe, fumar é ato de vontade, que 

depende da pessoa que resolve optar por fazer uso do cigarro ― de resto um produto 

intrinsecamente perigoso à saúde, como é de notório conhecimento” 

 

E transcreve a opinião do juiz prolator da sentença recorrida, nos seguintes 

termos:  

 

“logo, o que pode ter causado malefícios à saúde do Autor foi o consumo do cigarro, 

porém, não a publicidade em si, de modo que não parece adequado relacionar abuso na 

publicidade a fim de responsabilizar a Ré por dano. A despeito da publicidade, o 

consumidor mantém o seu livre arbítrio”  

 

Merece aqui registro a advertência de João Lopes Guimarães Junior46 , quando 

questiona essa tendência da jurisprudência brasileira de desconsiderar as contundentes 

conclusões da ciência acerca do tema:  

 

“o que dizer quando ponderável tendência jurisprudencial se forma com apoio numa 

premissa de fato – o livre arbítrio do fumante – negada peremptória e conclusivamente 

pela comunidade científica, que chega a classificar o vício do tabagista como doença? 

Como admitir a negação pelo Judiciário, de uma constatação científica admitida pelos 

Poderes Executivo e Legislativo na Conven- ção-Quadro que aprovaram, e pelos 

próprios fabricantes de cigarros?”. 

 

Não pode, outrossim, o juiz desconsiderar a moldura axiológica constitucional que 

empresta à proteção da pessoa humana, aí compreendida a proteção à vida, saúde e 

segurança, o caráter de direito fundamental, opondo a isso o argumento falacioso de que 

o tabaco é uma substância de livre comercialização, retirando-se, assim, o direito 

daqueles que comprovadamente tiveram sua saúde ou sua vida ceifados pelo consumo 

do tabaco. 

                                                      

46 GUIMARÃES JUINOR, João Lopes. Livre arbítrio do viciado: quando os juízes ignoram a ciência. In: 

HOMSI, Clarissa Menezes (Org.). Controle do tabaco e o ordenamento jurídico brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2011. Pag. 145 
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Nesse sentido a conclusão do voto da Desembargadora Mônica Maria Costa 

(2011)47, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao afirmar que,  

 

“depois de todos os males causados pela indústria do tabaco na sociedade, não se pode 

deixar que seus danos continuem se perpetuando no mundo jurídico, isentando-a da 

responsabilidade pela morte e pelas doenças desenvolvidas pelos usuários do produto 

que a mesma colocou no mercado, sabedora de seus males. Esse é o risco do negócio e 

é mínimo diante do vultoso valor arrecadado pelas empresas de cigarro em detrimento 

de muitas vidas ceifadas e inúmeras doenças causadas em virtude do uso do tabaco, 

ainda em grande quantidade e de forma crescente no mundo. Ora, quem criou o risco 

de dano tem o dever de impedi-lo, devendo a indústria de tabaco ser responsabilizada 

se esse risco vier a se consumar. A aviltante licitude da atividade de cultivo, 

industrialização e comercialização do fumo não pode afastar a responsabilização pelos 

danos causados pelo consumo do produto, assim como ocorre com qualquer bem 

comercializado no mercado” 
 

4.1 – Ementas Acerca Do Tema 

 

Confira-se abaixo outros julgados sobre o tema que corroboram com a posição 

acima defendida. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL. PROPOSITURA POR FUMANTE CONTRA 

INDUSTRIA DE CIGARRO.  

1. Hipótese de adesão espontânea ao produto prejudicial à 

saúde. 

2. Danos ocorridos por culpa exclusiva da vítima. Nexo causai 

afastado. Ausência de ilicitude no comportamento da ré.  

3. Sentença mantida recurso desprovido48. 

 

*     *     * 

 

RECURSO - AGRAVO RETIDO - CARACTERIZADAS A 

TEMPESTIVIDADE DO APELO E SUFICIÊNCIA DO 

RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA - RECURSO 

DESPROVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA 

- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - HIPÓTESE DE 

                                                      

47 COSTA, Monica (Relator). Apelação Cível n. 0000051- 90.2002.8.19.0210: 8ª Câmara Cível. Apelantes 

Cláudio Rodrigues Bernhardt, Philip Morris Brasil S.A. Apelado: os mesmos. Diário de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 22 mar. 2011. 

48 TJ-SP: 392096920068260000 SP, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 09/12/2010,  6ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2010 
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DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - 

PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA - NULIDADE - NÃO 

CARACTERIZADO JULGAMENTO "EXTRA PERITA" - 

CORRELAÇÃO DA SENTENÇA COM O PEDIDO E A RESPOSTA 

- PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO 

MORAL - INDUSTRIA DE CIGARRO  

1. Inexistência de nexo causai entre as doenças alegadas e o 

consumo de cigarro. Hipótese em que a autora jamais negou 

desconhecer o fato da nocividade do produto, limitando-se a 

considerar que a regularidade da propaganda não poderia 

significar a isenção de culpa da indústria 

2. A pedra de toque da demanda é o vício do produto por defeito de 

informação e frustração da confiança e justas expectativas do 

consumidor. Pretensão natimorta - atividade lícita reconhecida.  

3. Respeito às normas relativas à propaganda. É notório os 

malefícios pelo consumo reiterado de cigarro - livre arbítrio que 

retrata diferente percepção dos riscos e diferentes valores. 

Inexistência de elementos a indicar que o consumo de cigarro foi 

necessário e suficiente para originar ás doenças alegadas. Causa 

complexa que/não admite para solução menção genérica de uma 

causa provável  

4. Não aplicação de multa por litigância de má-fé. Inversão do ônus 

de sucumbência - recurso provido49. 

 

*     *     * 

 

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS À VIDA E A SAÚDE. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO 

AUTOR/APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. 

REJEIÇÃO. MALEFÍCIOS À SAÚDE CAUSADOS PELO HÁBITO 

DE FUMAR CIGARROS.  ALEGADA RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS FABRICANTES DO PRODUTO. PROPAGANDA 

ENGANOSA. OMISSÃO POR NÃO INFORMAR ACERCA DOS 

DANOS PROVOCADOS PELO FUMO. AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO 

CONFIGURADA. HÁBITO DE FUMAR. LIVRE ARBÍTRIO. 

EXERCÍCIO DE VONTADE PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA DE 1º GRAU. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO RECURSO50. 

 

*     *     * 

 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR 

                                                      

49 TJ-SP - CR: 3280534800 SP, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 07/10/2008,  1ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2008 
50 TJ-RN - AC: 55240 RN 2010.005524-0, Relator: Des. Aderson Silvino, Data de Julgamento: 23/11/2010,  2ª 

Câmara Cível, 



43 

 

DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, 

SUSCITADA PELO RECORRENTE.  

1. Questão que envolve matéria de fundo. Deslocamento para o 

meritum causae. Mérito: decisum que não se acha contaminado por 

vício para justificar sua nulidade. Análise de toda a matéria posta à 

apreciação. Desnecessidade do julgador fundamentar sua decisão 

em todos os dispositivos legais pontualmente ventilados pelos 

litigantes. Alegação de revelia. Inadmissibilidade.  

2. Peça defensiva apresentada no prazo legal. Relação de consumo. 

Responsabilidade objetiva. Atividade industrial e comercial 

permitida pelo ordenamento jurídico. Exercício regular de direito. 

Licitude da conduta das demandadas. Ausência de defeito no 

produto, cuja publicidade está de acordo com as prescrições legais, 

ficando o uso do cigarro sob livre escolha do consumidor.  

3. Inexistência do dever de indenizar. Manutenção do decisum. 

Apelo conhecido e desprovido51. 

 

5 – Conclusão 

 

Do exame dos julgados colacionados ao longo desde estudo acerca da 

responsabilidade civil das indústrias do tabaco, percebe-se que afirmação sempre 

presente de que fumar é um ‘hábito’ e não um vício, exercido nos limites do livre 

arbítrio do fumante e de autonomia privada. Ocorre que, conforme se demonstrou, não 

há que se olvidar que fumar estarmos diante de um vício de consequências nefastas para 

a saúde, e não simplesmente de um mero ‘hábito’. Contudo, essa realidade vem sendo 

sistematicamente ignorada pela jurisprudência brasileiras, mesmo com todas as 

evidencias cientificas apontando para o fato contrário. 

Os precedentes jurisprudenciais favoráveis aos fumantes são parcos e se mostram 

insuficientes quando os comparamos com os incontáveis precedentes que contrariam as 

disposições da Constituição Federal e ao CDC ao negar o direito à indenização, 

baseando-se na suposta ausência o nexo de causalidade do consumo de um produto 

notoriamente prejudicial, causador de um número assustador de mortes de seus 

consumidores por ano.  

É certo que devidos às artimanhas dos produtores, seja pela ocultação histórica 

dos resultados das pesquisas sobre seus malefícios, seja por incentivar, através dos 

veículos comunicação de massa, o consumo, sempre associado a ideias positivas, o 

cigarro continua sendo livremente comercializado e consumido, acima de tudo por 

jovens e adolescentes.  

                                                      

51 TJ-RN - AC: 55233 RN 2010.005523-3, Relator: Des. Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 15/07/2010,  3ª 

Câmara Cível, 
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Dessa forma, a jurisprudência e parte da doutrina desrespeitam a pauta a ciência 

dos valores constitucionais, que cuida da proteção integral da dignidade da pessoa 

humana, e por conseguinte da proteção do direito à vida e à saúde, todos princípios 

fundamentais da República brasileira.  

Repise-se não se tratar de simplesmente ‘atacar’ a indústria do tabaco, diante da 

“aviltante licitude” da produção e comercialização do fumo, que, segundo a maioria dos 

precedentes jurisprudenciais a favor da indústria do tabaco, é uma atividade lícita, 

permitida pelo Estado e fortemente tributada por ele.  

Mas, diante dos evidentes efeitos nocivos do uso desse produto, que, segundo 

reconhece o próprio Ministério da Saúde do Brasil, não possui níveis seguros de 

consumo, não pode a vítima de seus efeitos permanecer sem direito à reparação dos 

prejuízos experimentados, sobretudo sob o argumento de que exerceu seu livre arbítrio, 

quando livre arbítrio não há. Trata-se de um aviltamento de direitos constitucionais em 

prol de uma atividade econômica: os direitos à saúde, à vida e à dignidade do ser 

humano.  

Cabe transcrever aqui os dizeres de Maria Celina Bodin de Moraes acerca da 

centralidade do princípio de proteção da dignidade da pessoa humana no ordenamento 

brasileiro e que tem direta relação com o ponto de vista aqui defendido, ou seja, o de 

que o livre arbítrio do sujeito não pode servir de fundamento para a elisão do direito à 

reparação dos prejuízos causados pelo consumo do tabaco:  

 

“Albert Einstein foi o primeiro a identificar a relatividade de todas as coisas: do 

movimento, da distância, da massa, do espaço, do tempo. Mas ele tinha em mente um 

valor geral e absoluto, em relação ao qual valorava a relatividade: a constância no vácuo 

da velocidade da luz. Seria o caso, creio eu, de usar esta analogia, a da relatividade das 

coisas e a do valor absoluto da velocidade da luz, para expressar que também no direito, 

hoje, tudo se tornou relativo, ou ponderável, sim, mas em relação ao único valor capaz de 

dar harmonia, equilíbrio e proporção ao ordenamento jurídico: o princípio da dignidade 

da pessoa humana52”  
 

 

 

 
                                                      

52 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 

In: SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 3. ed. rev. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010a. Na medida da pessoa humana: estudos de Direito Civil Constitucional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010b. 
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