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A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS FABRICANTES DE 
CIGARRO 

 
Fernanda Campos Batista1 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo a análise da responsabilidade civil das 
empresas fabricantes de cigarros, fazendo menções ao Código de Defesa do 
Consumidor, analisando os componentes e malefícios do cigarro. O assunto a ser 
abordado é tão polemico, que se torna impossível não abordar questões sobre o 
tabaco e o hábito de fumar, que é de bastante complexidade e desperta diversas 
indagações, tendo em vista que se trata de um direito do ser humano cultivar o 
hábito de fumar, que na realidade não é um habito novo e tem origens bastante 
remotas. As metodologias utilizadas para a pesquisa foram diversas doutrinas, 
dentre elas do Sergio Cavalieri e Flavio Tartuce, bem como algumas jurisprudências 
que já estão sendo usadas para resolver as lides existentes sobre esse assunto. 
Este trabalho divide-se em 6 sessões e 2 subseções, bem como a conclusão que 
expõe uma breve opinião pessoal a respeito do tema abordado e suas implicações.    
 
Palavras chave: Responsabilidade civil. Código de Defesa do Consumidor. 
Fabricantes de Cigarro. 

ABSTRACT: The present article aims at one responsability analysis of companies 
cigarette manufacturers, making mentions at the Consumer Protection Code, 
analyzing OS components and harms of smoking. The topic to be addressed and 
Tao's controversial, that it is impossible not to approach questions about tobacco and 
smoking, which is of enough complexity and awakens Several inquiries, Considering 
that it is hum Right of human being to cultivate the habit smoking, that Reality Is Not 
A new habit and have enouth remote origins. Methodologies used as paragraph 
Research Were Several doctrines, do from Sergio Cavalieri and Flavio Tartuce, as 
well as some case law que already are being used for resolver as existing labors on 
this subject. This Working divide IN 6 sessions and two subsections, well As a 
conclusion What sets A brief personal opinion addressed the theme of Respect and 
your implications. 
 
Keywords: Civil responsability. Consumer Protection Code. Cigarette 
manufacturers. 
 
Sumário: Introdução; 1 Os malefícios do cigarro e os argumentos das empresas 
fabricantes; 1.1 Os malefícios do cigarro; 1.2 Os argumentos das empresas 
fabricantes; 2. A típica relação de consumo entre o fumante e o cigarro; 3 Os vícios 
de qualidade e os riscos do mercado de consumo; 4. A relação da publicidade 
enganosa e abusiva do cigarro; 5. Os princípios orientadores da Responsabilidade 
Civil; 6. A Responsabilidade Civil das empresas fabricantes de Cigarro; Conclusão; 
Referências 

                                                           
1 Estudante do 10° período de Direito da universidade Uniabeu. Apresentando o Trabalho de 
Conclusão de Curso sobre a Responsabilidade Civil das Empresas Fabricantes de Cigarro. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Há décadas que o cigarro faz parte da vida de muitas pessoas. O tabaco já 

era conhecido na América a mais de 3 mil anos e foi levado para a Europa com o 

primeiros navegadores, porém consumi-lo em forma de cigarro tornou-se hábito 

apenas na segunda metade do século XIX.  

A primeira fábrica de cigarros no Brasil começou em 1874, com o português 

José Francisco Correia, no Rio de Janeiro. Mas no século XX é que a indústria dos 

cigarros ganhou vigor no Brasil: foram desenvolvidos dois tipos de fábricas - as que 

desfiavam o fumo e as que o beneficiavam para exportação. Em 1900, o Brasil tinha 

fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe e 

Maranhão. 

A partir de então com a fabricação e comercialização aberta do cigarro que 

começaram a surgir os problemas no que tange a saúde e a responsabilidade das 

empresas fabricantes. Muitos malefícios foram descobertos diante de inúmeros 

estudos pela ciência, pessoas começaram a desenvolver os mais variados tipos de 

doenças, e se libertar desse mal era quase uma missão impossível. 

O problema é que o cigarro é considerado um agente tóxico atraente, barato e 

de fácil acesso, podendo ser comparado a uma epidemia crônica e constante de 

difícil controle. 

Porém é inegável a suma importância que as fábricas de cigarro têm no país, 

pois fornecem inúmeros empregos, há um significativo recolhimento de impostos, e 

fomentam a atividade socioeconômica do país. 

No entanto, tudo tem seu lado negativo, então não seria diferente neste  caso, 

pois enquanto há um grande crescimento na atividade econômica do país, há 

também um grande prejuízo quando nos referimos ao interesse publico e coletivo, 

observa-se, que entre as consequências do consumo de cigarro para os cofres 

públicos estão o tratamento de saúde de seus consumidores e as aposentadorias 

precoces, além das despesas com publicidade em prol de alertar tais pessoas dos 

riscos e tentar previr todos os problemas que o uso do cigarro pode causar. Sendo 

assim, é fato que todos esses gastos, impedem que investimentos reais, práticos e 

concretos sejam feitos na área da saúde. 
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É importante ressaltar que o uso de cigarros é considerado uma “porta de 

entrada” para a utilização de drogas ilícitas. Somente um trabalho sócio educativo 

em conjunto com a grande força politica desse país, poderia diminuir essa epidemia. 

Uma boa tese de pensamento referente a diminuição dessa epidemia, seria 

pensar que já que fazemos parte de uma sociedade totalmente capitalista, entende-

se que os ganhos econômicos deveriam ser reavaliados, tendo em vista que o lucro 

obtido por meio da comercialização do tabaco, traz doença e morte aos que 

consomem, resolvendo assim, a questão de uma forma mais ética. 

Após a análise de algumas questões supracitadas, o presente trabalho tem o 

foco de desenvolver os diversos defeitos e violações que as indústrias fumageiras 

apresentam, tendo por base o código civil e o código de defesa do consumidor.  

Estamos diante de duas vertentes, pois de fato, a atividade das empresas 

fumageiras é totalmente lícita, sendo permitida a produção e comercialização do 

produto em todo o país. Ocorre que, apesar da licitude do cigarro, o produto 

inegavelmente apresenta na sua composição inúmeros componentes que causam 

danos à saúde do consumidor, como por exemplo, acetona, amônia, formol, 

naftalina e a nicotina que é a substancia causadora do vício. E isso infringe o que 

preceitua as normas do direito do consumidor e a responsabilidade que as 

fabricantes desse produto têm que ter quando coloca no mercado um produto tão 

danoso à saúde. 

 

1  OS MALEFÍCIOS DO CIGARRO E OS ARGUMENTOS DAS EMPRESAS 
FABRICANTES  

  

1.1  Os malefícios do cigarro 
 

Apesar dos esforços empregados pelas empresas que fabricam cigarro para 

comprovar que o fumo não vicia, tendo em vista a realidade demonstrada no dia a 

dia, é uma missão quase impossível abandonar o habito de fumar pela simples força 

de vontade, ficando comprovada a dependência química causada pelo cigarro. É 

válido ressaltar que a questão está pacificada na área medica, onde seus 

profissionais são quem possuem habilitação para avaliar o grau de dependência do 

fumante. 
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A lógica a ser seguida, é daqueles que acreditam ser o fumo o causador de 

doenças, podemos citar o exemplo comumente visto de um fumante que morre 

devido a um câncer de pulmão, pois bem, se não fosse fumante não teria sido 

acometido de tal doença, evitando-se assim, consequentemente a morte por este 

motivo. 

De acordo com o texto retirado da Internet, sob o título “4.720 Razões para 

parar de fumar”, de 02 de dezembro de 1999, Homepage Syntonia Alternativa, 

afirma que quando uma pessoa fuma, inala 4.720 substâncias tóxicas em uma 

tragada, que dessas substâncias 80 são cancerígenas, como por exemplo o alcatrão 

e a nicotina, que dão início a formação de tumores, e que o hábito de fumar, provoca 

em média, a morte de 3.500.000 pessoas por ano no mundo, sendo 100.000 só no 

Brasil. 

O tabagismo é a principal causa de morte que se tem como evitar no mundo, 

segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) 1,2 bilhões de pessoas, ou seja, 

um terço da população mundial adulta tem o hábito de fumar. No entanto, muitos 

desses fumantes, não se dão conta da quantidade de substâncias maléficas que 

contém no cigarro, podemos citar aqui diversos tipos de doenças que o cigarro pode 

causar, como por exemplo, doenças cardiovasculares (infarto, angina), o câncer e as 

doenças respiratórias obstrutivas crônicas (enfisema e bronquite), causa impotência 

sexual no homem e nas mulheres, complicações na gravidez, provocam aneurismas 

arteriais; úlcera do aparelho digestivo; infecções respiratórias; osteoporose; 

trombose vascular; problemas respiratórios e redução do desempenho desportivo, 

entre inúmeras outras doenças. Há também as doenças que acometem quem está 

junto ao fumante, classificado como fumante passivo. O risco dessas pessoas 

desenvolverem doenças cardíacas aumenta em 25%, como demonstra pesquisa 

realizada pela OMS cujo título é o seguinte:  As 10 coisas que você precisa saber 

sobre o fumo.  

 

1.2   Os argumentos das empresas fabricantes  

 

Diante dessas constatações, as empresas começaram a admitir o óbvio como 

uma forma de defesa, que o cigarro é um fator de risco, e que causa certas doenças. 

Nesse sentido, inteligentemente as empresas, começaram a afirmar que o cigarro, 

assim como a bebida alcoólica, como a gordura, etc, são danosos à saúde. Esta tem 
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sido a linha de pensamento mais seguida, tanto das empresas fabricantes de 

cigarro, que visam a exclusão da responsabilização, como daqueles que buscam no 

mesmo fato a sua responsabilização. 

Conforme visto, comprovou-se que o cigarro é considerado um fator de risco 

para o acometimento de certas doenças, e é devido a isso e a outros fatores, que 

ocorre a quebra do nexo causal das empresas, requisito essencial para que se afira 

a responsabilidade por um dano causado. 

Após, esses fatores, começaram a surgir demandas no Brasil, que teve por 

fundamento a responsabilização civil das empresas fabricantes de cigarro, baseado 

no argumento de que o tabaco, altamente agressivo à saúde, tenha levado à morte 

pessoas que não conseguiram se livrar do vício, devido as propagandas enganosas. 

Conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

(OS Nº 70016845349 2006/CÍVEL) (REsp 764.820/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24.10.2006, DJ20.11.2006 p. 280), abaixo: 

  

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FUMANTE 
QUE INICIOU O VÍCIO DO TABAGISMO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE OU FORNECEDOR 
PELO FATO DO PRODUTO (ART. 6º, INCISO VI 9º e ART. 12, DO CDC). 
DIREITO COMPARADO. PRESSUPOSTOS. DEFEITO DE PRODUTO 
INERENTEMENTE PERIGOSO EM RAZÃO DA VIOLAÇAO DE UMA 
LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA CAPAZ DE PROVOCAR 
DANOS Á SAÚDE DOS CONSUMIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE SOB 
A PERPECTIVA MÉDICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ EM 
RAZÃO DA OMISSÃO EM ALERTAR AOS CONSUMIDORES DE 
CIGARROS SOBRE OS CONHECIDOS DANOS À SÁUDE PELO ATO DE 
FUMAR PRODUTO INERENTEMENTE PERIGOSO. CONTRIBUIÇÃO DA 
VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

 
 

Em ataque aos fabricantes de tabaco, alegam que uma vez consumindo o 

fumo, dificilmente consegue-se abandona-lo, já que o mesmo torna seus 

consumidores quimicamente dependentes. 

Em resumo, esses são os principais argumentos para se iniciar uma lide 

contra as grandes potências do fumo: o grave dano à saúde causado pelo cigarro; a 

propaganda enganosa que leva a consumi-lo e a dependência química causada por 

ele. 

 

2 A TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O FUMANTE E O CIGARRO 
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É inegável e facilmente identificado os elementos necessários para a 

configuração da relação de consumo, sendo o fumante configurado como elemento 

subjetivo, o cigarro, como elemento objetivo e, por fim o ultimo elemento necessário 

para configuração desta cadeia,  o teleológico, que se perfaz com a destruição ou o 

consumo como destinatário final. 

A relação de consumo se forma tendo como partes o consumidor e o 

fornecedor, e como objeto um produto ou serviço. O código de Defesa do 

Consumidor adotou como Teoria a Finalista ou Teleológica, que caracteriza o 

consumidor como toda pessoa física ou jurídica que retira totalmente de circulação o 

produto ou o serviço do mercado, utilizando os mesmos para suprir uma 

necessidade ou satisfação pessoal e não para o desenvolvimento de outra atividade 

profissional. 

Diante de tais afirmações, devemos definir o que chamamos de fornecedor na 

relação de consumo, uma vez que já vimos que consumidor é o elemento subjetivo, 

ou seja, aquele que adquire o produto e se torna o destinatário final do mesmo. Já a 

outra parte dessa relação se chama fornecedor, observa-se que o nome é bastante 

sugestivo, e diante da definição pelo artigo 3º caput do CDC, torna-se bem amplo, 

quando classifica fornecedor como: 

 

(...) toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividades de produção, montagem, criação, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços. 
 

 
Para esclarecer o que seriam entes despersonalizados, sigo o exemplo mais 

simples de entendimento mencionado pelo doutrinador Sergio Cavalieri Filho, em 

sua obra Programa de Direito do Consumidor (2011, p. 74), são considerados entes 

despersonalizados os famosos “camelôs”, mesmo que informalmente, atuam com 

habitualidade de modo profissional, objetivando a economia, fazendo a circulação de 

produtos ou serviços no mercado de consumo. 

A relação de consumo entre o fumante e o cigarro, pode ser considerada 

como uma relação típica, onde o bem consumido é o cigarro. 

A respeito da relação de consumo desencadeada pelo tabagista, salienta 

Lúcio Delfino (2002, p. 91): 
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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). 

 

Mediante as palavras transcritas acima o consumidor final é claramente 

identificado, não deixando duvidas que o cigarro é um bem de consumo imediato, 

não durável, sendo destruído automaticamente ao ser consumido pelo tabagista. 

Apesar dessa relação ser considerada típica, é bem complexa, pois envolve 

diversos fatores relacionados à saúde, não somente de quem é de fato usuário, 

como também de quem convive com os usuários de cigarro tornando essas pessoas 

muitas vezes vítima de uma relação de consumo da qual não participam. 

O fumante passivo pode ser enquadrado no que chamamos de consumidor 

por equiparação, a lei resguarda o direito de tais consumidores, e estão expressos 

nos artigos 17 e 29 do CDC, que diz que o consumidor por equiparação está 

relacionado ao fato, ainda que pela oferta ou publicidade. Esse tipo de consumidor 

não faz parte da relação, mas participa indiretamente da relação de consumo. 

Os efeitos do consumo podem ser produzidos em cima desse consumidor por 

equiparação da mesma forma que são produzidos no consumidor principal, ou seja, 

os malefícios causados ao segundo (consumidor principal) podem atingir também ao 

primeiro (consumidor por equiparação), levando ambos, as conseqüências drásticas 

da utilização do cigarro. 

 

3  OS VÍCIOS DE QUALIDADE E OS RISCOS DO MERCADO DE CONSUMO 

 

Todos os produtos e serviços inseridos e existentes no mercado consumerista 

devem seguir algumas regras de segurança, o desvio dessas regras caracteriza o 

vício de quantidade ou qualidade por inadequação ou insegurança. 

Quando nos referirmos a segurança, a ideia ao contrario que vem em nossas  

cabeças é de risco. A situação de risco que o produto ou serviço pode nos colocar, 

ocasionando algum dano a saúde humana.   



13 
 

Nesse sentido, cabe ressaltar a diferença de vício do fato ou defeito, e para 

isso, utilizei a conceituação do doutrinador Flavio Tartuce e Daniel Amorim 

Assumpção Neves (2013, p. 133), quando deixa claro que: 

 

(...) No vício – seja do produto ou do serviço -, o problema fica adstrito aos 
limites do bem de consumo, sem outras repercussões (prejuízos 
intrínsecos). Por outra via, no fato ou defeito – seja também do produto ou 
do serviço -, há outras decorrências, como é o caso de outros danos 
materiais, de danos morais e danos estéticos (prejuízos extrínsecos) (...).  
 

 
Portanto, pode-se dizer que, quando o dano permanece nos limites do 

produto ou serviço, está presente o vício. No entanto se o problema ultrapassa os 

seus limites, há fato ou defeito. 

Para se fazer mais clara ainda essa diferença, cabe citar um exemplo, de um 

consumidor que compra uma bicicleta, e durante a passagem por uma ladeira, o 

sistema de frenagem na bicicleta falha, e o mesmo desce a ladeira sem atingir nada 

ou ninguém (vício do produto). Todavia se a bicicleta descer a ladeira e atingir uma 

pessoa ao final da descida, está presente o fato do produto ou defeito.  

Como segundo exemplo, um consumidor contrata os serviços de um 

eletricista para realizar certo conserto em sua casa. Se o problema não é resolvido, 

há vício do serviço. Se o eletricista falhar, causando um grave dano na residência do 

consumidor, presente o fato do serviço ou defeito. 

Diante disso, vimos que as hipóteses de responsabilidade civil previstas no 

CDC são: a) responsabilidade pelo vício do produto; b) responsabilidade pelo fato do 

produto ou defeito; c) responsabilidade pelo vício do serviço; d) responsabilidade 

pelo fato do serviço ou defeito. 

Em três dessas hipóteses, há a solução da solidariedade, respondendo todos 

os envolvidos com o fornecimento ou a prestação. Porém em uma delas, não há a 

solidariedade. A exceção atinge a hipótese de responsabilidade pelo fato do produto 

ou defeito, como consta nos arts. 12 e 13 da Lei 8.078/1990. Vejamos: 

 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes 
de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 
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Podemos constatar que o comerciante tem responsabilidade mediata, 

respondendo apenas nas hipóteses previstas no art. 13 da Lei 8.078/1990, in verbis: 

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo 
anterior, quando: 
I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser 
identificados; 
II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, 
produtor, construtor ou importador; 
III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

 

No primeiro inciso ocorre a situação do fabricante ou seu substituto não ser 

identificado, transferindo-se a responsabilidade ao comerciante. 

No segundo caso, o produto é fornecido sem a identificação clara de quem 

seja o fabricante ou o seu substituto. Nessa situação transfere-se ao comerciante a 

responsabilidade de informar a lesão, relacionada à boa fé objetiva, estabelecendo 

certa confiança. 

No terceiro ultimo inciso, o comerciante não conserva de forma correta os 

produtos perecíveis, tornando clara a situação de culpa, por desrespeito a um dever 

legal ou contratual. Tal acontecimento se submete a responsabilidade subjetiva do 

comerciante, gerando o dever de indenizar.  

 

4   RELAÇÃO DA PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA DO CIGARRO 

 

A maior garantia contra a publicidade dos cigarros surgiu com a publicação do 

Código de Defesa do Consumidor, pois até o momento, a publicidade não era vista 

como um elemento poderoso de influencia para o consumidor. 

É válido destacar o que venha a ser a publicidade enganosa, conforme 

preceitua o art. 37, § 1º do Código de Defesa do Consumidor vejamos: 

 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1° É enganosa 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. 

 

Ao fazer uma análise da publicidade que durante anos, foi posta a respeito do 

cigarro, vê-se que ela é tanto enganosa quanto abusiva. A publicidade do cigarro, 

nunca teve a intenção de informar o consumidor, pelo contrario, seu objetivo sempre 
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foi o de criar uma necessidade fictícia de consumo, fazendo com que algumas 

pessoas, sem saber, acreditassem que o produto de alguma forma tinha relação 

com suas maneiras de viverem. 

Como já mencionado em tópico anterior, o livre arbítrio do homem sempre foi 

influenciado desde o surgimento do cigarro pelas propagandas, que não apenas 

sugeriam, mas também induziam o uso do fumo, mostrando sempre homens viris e 

mulheres elegantes. 

Entretanto, no ano de 2012 o Ministério da Saúde, impôs às empresas 

fabricantes de cigarros que introduzissem nas embalagens propagandas com cenas 

fortes e impactantes que mostram os malefícios causados pelo referido produto.  

Segundo um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, o número de 

brasileiros com mais de 18 anos que fumam caiu de 15,7% em 2006 para 11,3% em 

2013, devido às propagandas. Sendo assim, a publicidade enganosa diminuiu 

bastante com essa imposição no que se refere à propaganda. 

 

5  OS ELEMENTOS ORIENTADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma 

pessoa, natural ou jurídica, deve arcar com as consequências de um ato, fato, ou 

negocio danoso. Inicialmente, toda atividade que acarreta prejuízo gera 

responsabilidade ou dever de indenizar.  

Sob essa ótica, podemos afirmar que os princípios da responsabilidade civil 

buscam restaurar um equilíbrio patrimonial e moral violado. Diante de tal aspecto 

podemos citar algumas considerações do doutrinador Silvio de Salvo Venosa (2012, 

p. 1 e 2) a respeito do dever de indenizar, vejamos: 

 

Um prejuízo ou dano não reparado é um fator de inquietação social. Os 
ordenamentos contemporâneos buscam alargar cada vez mais o dever de 
indenizar, alcançando novos horizontes, a fim de que cada vez menos 
restem danos irressarcidos. É claro que esse é um desiderato ideal que a 
complexidade da vida contemporânea coloca sempre em xeque. Os danos 
que devem ser reparados são aqueles de índole jurídica, embora possam 
ser conteúdo também de cunho moral, religioso, social, ético etc., somente 
merecendo a reparação do dano as transgressões dentro dos princípios 
obrigacionais. 

 
 

Responsabilidade no que tange ao universo jurídico configura-se como um 

dever sucessivo e secundário, resultante do descumprimento de uma obrigação, 
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pressupondo a existência de um ato ilícito. Responsabilidade em seu sentido 

gramatical de acordo com o Dicionário de Português Dicio, significa: 

 
s.f. Obrigação; dever de arcar, de se responsabilizar pelo próprio 
comportamento ou pelas ações de outra(s) pessoa(s). 
P.ext. Sensatez; competência para se comportar de maneira sensata.  
Natureza ou condição de responsável; capacidade de responder por seus 
próprios atos; qualidade de quem presta contas as autoridades. 
Jurídico. Obrigação jurídica que resulta do desrespeito de algum direito, 
através de uma ação contrária ao ordenamento jurídico”. 
(Etm. responsável + idade) 

 

A obrigação de indenizar surge da responsabilidade civil, cuja fonte básica 

encontra-se no artigo 186 do CC que se refere  ao ato ilícito e artigo 927 do CC que 

refere-se ao dever de indenizar, onde expressa o seguinte: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligencia, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano”. 

No que tange a imprudência, já dizia Sergio Cavalieri (2010; p. 37) que: 

  

(...) é a falta de cautela ou cuidado por conduta comissiva, positiva, por 
ação. Age com imprudência o motorista que dirige em excesso de 
velocidade, ou que avança o sinal. Negligencia é a mesma falta de cuidado 
por conduta omissiva. 

  

A partir desse conceito legal podem-se extrair os elementos que integram a 

responsabilidade civil, que são: a ação ou omissão culposa; nexo de causalidade; e 

o dano. 

No que diz respeito a ação ou omissão culposa, a vontade não se dirige a um 

fim determinado, como no dolo, mas se dirige a conduta. Enquanto no dolo o agente 

quer a conduta e o resultado, a causa e a consequência, na culpa a vontade não vai 

alem da ação ou omissão. O agente quer a conduta, não, porém, o resultado; quer a 

causa, mas não quer o efeito. 

O nexo causal se refere as condições mediante as quais o dano deve ser 

imputado objetivamente à ação ou omissão de uma pessoa. Não é suficiente que o 

agente tenha praticado uma conduta ilícita, muito menos que a vítima tenha sofrido 

um dano. É necessário que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do 

agente, que exista entre ambos uma relação de causa e efeito. Com isso, é preciso 

que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja 
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resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não ocorrerá a cargo do autor 

material do fato. 

Ainda nesse contexto, Sergio Cavalieri (2010; p. 47), conceitua nexo de 

causalidade como:  

 

É o vinculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 
resultado. A relação causal estabelece o vínculo entre um determinado 
comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis 
naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano; 
determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária 
conduta do agente. Algo assim como: se chover fica molhado. 

 

Podemos dizer que o dano é a ferida aberta da responsabilidade civil, pois se 

não houvesse dano, não haveria motivo para a indenização nem ressarcimento. 

Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem 

dano. 

Sem dano não haveria o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa 

ou até dolosa. Como exemplo, um motorista que avança o sinal, mas não atropela 

ninguém, nem bate em outro veiculo, não haverá o que indenizar. 

Por obvio, pode-se afirmar que indenização sem dano importaria em 

enriquecimento ilícito, ou seja, enriquecimento sem causa para quem a recebesse e 

pena para quem a pagasse, sabemos que o objetivo da indenização é reparar o 

prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da 

pratica do ato ilícito. Sendo assim se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, não 

haverá o que ressarcir. 

Segundo a jurisprudência do STJ (RECURSO ESPECIAL REsp 782433 MG 

2005/0154850-7) é clara a obrigação objetiva de indenização por parte do agente 

que provoca danos causados por fato do produto ou do serviço prestado, assim 

vejamos: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO. 
INDENIZAÇÃO.  TABAGISMO. REPARAÇÃO CIVIL POR FATO DO 
PRODUTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO NO 
CASO CONCRETO. 
I - Indenização de males decorrentes do tabagismo, fundamentada a 
petição inicial no art. 27 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
II - Tratamento do caso como "danos causados por fato do produto ou do 
serviço prestado" (CDC, art. 27). 
III - Prescrição quinquenal do Código de Defesa do Consumidor incidente, e 
não prescrição ordinária do Código Civil. 
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IV - Art. 7º do Cód. de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso 
específico. 
Recurso especial provido. 

 

Existem dois ângulos do vínculo obrigacional com relação ao dever de 

indenizar devido ao dano causado, sendo estes o dever jurídico primário e o dever 

jurídico secundário, citados por Ranan Miguel Saad (1994, p.34), vejamos: 

  
O dever jurídico não cumprido pode consistir em um dar, fazer ou não fazer. 
Já o dever jurídico de reparar o dano só tem um conteúdo, que é o dever de 
indenizar, ou seja, pagar o quantum apurado pelo dano sofrido. O primeiro 
denomina-se dever jurídico primário, e o segundo dever jurídico secundário. 
No comum dos casos, o dever jurídico decorrente da perpetração de um 
ilícito ou violação pura e simples da norma e que substitui o dever jurídico 
primário não cumprido chama-se de responsabilidade. 
 

 
Como podemos observar, quando existe um dever na esfera jurídica em que 

a parte comprometida se nega a cumpri-lo esse pode se reverter em uma obrigação 

de dar, fazer ou não fazer. Ninguém foge á obrigação de um dever jurídico, pois se 

esse dever sofrer resistência, forma-se uma lide, e existe claramente o bom direito 

da outra parte ter o seu direito satisfeito. 

 

6  A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS FABRICANTES DE CIGARRO 

Com base em tudo que já foi visto, o fumo traduz-se como concausa para o 

evento danoso, já que comprovadamente influi na evolução de doenças. Diante 

disso surge o dever de indenizar, uma vez que como causa paralela, concorre 

juntamente com outra para produção do efeito, não deixando de ser causa, 

ocasionando, a obrigação de reparar o dano, como consolida o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.05.799917-9/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - RELATOR: EXMO. 

SR. DES. ROGÉRIO MEDEIROS), a seguir: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
USO CONTÍNUO DE CIGARROS - MORTE - PRESCRIÇÃO - 
INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE DE 
CIGARROS - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MORAIS - 
FIXAÇÃO - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR - RECURSO 
PROVIDO. Extrai-se da petição inicial que a presente ação de indenização 
é fundada em responsabilidade civil de direito comum, art. 159 do Código 
Civil de 1.916, não em defeito ou erro do produto no instante de sua 
fabricação, pelo que, não incide ao caso a regra do art. 27 do CDC. Os 
fabricantes de cigarro de todo o planeta sempre tiveram conhecimento de 
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que o cigarro vicia e causa inúmeras doenças. Assim, diante do 
conhecimento e da consciência dos malefícios causados pelo cigarro à 
saúde dos fumantes, não há dúvida de que a apelada, agindo dessa forma, 
cria conscientemente, o risco do resultado, assumindo, portanto, a 
obrigação de ressarcir. Não há dúvida de que a apelada sempre foi criadora 
do perigo e do risco causado pelo uso do fumo. A despeito de a recorrida 
saber e ter consciência dos malefícios e da dependência que o uso do 
cigarro causa, sempre se omitiu quanto às informações ou ações no sentido 
de minimizar tais malefícios e prejuízos advindos para o fumante. A “teoria 
do risco-proveito” considera civilmente responsável todo aquele que auferir 
lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade, segundo a 
máxima “ubiemolumentum, ibionus” (onde está o ganho, aí reside o 
encargo). 

 

Outro ponto que fazem referencia é quanto a propaganda enganosa, na qual 

nem mesmo as advertências introduzidas recentemente nos maços de cigarro, por 

determinação Constitucional e legal, excluem de responsabilidade as empresas. Isso 

porque, a publicidade sugerindo o uso do cigarro sempre foi superior, à advertência. 

Colocavam em suas propagandas, sempre pessoas bonitas e saudáveis, insinuando 

que ficaram assim depois de fumar esta ou aquela marca de cigarro, enquanto que a 

advertência para o risco provocado pelo fumo vem de forma silenciosa e 

despretensiosa. 

Por fim, há a alegação de que o fumo traz dependência, já que seus usuários 

não conseguem abandona-los, sem recorrer a métodos científicos, e mesmo que 

recorram e consigam parar por um tempo, logo reiniciam o “vício”, porem desta vez 

mais intensa. 

Em meio a todos esses fatores é que os demandantes de ações contra as 

Fabricantes de cigarro pautam seus argumentos, objetivando enquadrar tais 

fabricantes dentro da Teoria da Responsabilidade Civil. 

 

CONCLUSÃO 

Hoje mais do que em outros tempos, os males que assolam a sociedade são 

muitos. Diante disso, tal pesquisa foi de suma importância, pois tratar de um mal que 

mata milhares de pessoas por dia não é uma tarefa simples.  

Fumar se tornou algo habitual e comum entre as pessoas, muitas consomem 

mais de um maço de cigarro por dia, e não se dão conta do quanto estão se 

prejudicando, ou se dão conta sim, porém, não conseguem se libertar devido os 

diversos componentes tóxicos e viciantes que existem em um cigarro. 
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Não é muito comum vermos ações contra as empresas que fabricam e 

comercializam esse tipo de produto, porque de alguma forma foi introduzido em 

nossas mentes, seja ate por meio da mídia, que iniciar o habito de fumar, trata-se de 

um direito relacionado ao livre arbítrio.  

No entanto, não basta exercer o livre arbítrio quando se quer parar fumar, e 

isso se deve ao fato de que não depende somente de uma escolha para deixar o 

habito, pois diante de diversas toxinas constantemente inaladas, não se torna nada 

fácil se livrar da vontade de consumir o cigarro.  

Pessoas que realmente decidem parar com o fumo, muitas vezes necessitam 

de ajuda médica e medicamentos para conseguir se curar do vício. O que nos 

mostra não ser uma missão fácil, e infelizmente nem sempre se obtém o resultado 

desejado. 

No decorrer do vício, há inúmeras possibilidades de se desenvolver diversas 

doenças, como o câncer de pulmão. Por mais que o consumidor saiba que tal 

produto é prejudicial e só desenvolverá ainda mais sua doença, muitos desistem de 

lutar contra a vontade e ânsia, por ser uma batalha árdua e que requer muita força 

de vontade. 

Nesse contexto, se extrai a responsabilidade que os fabricantes e 

comerciantes tem sobre esse produto. Pois conforme, analisado deveria ser 

terminante proibido o consumo do tabaco, por haver componentes totalmente 

prejudiciais a saúde humana. 

Não cabe eximir a responsabilidade civil dessas indústrias com base na 

alegação de que o consumidor possui a total liberdade de iniciar ou não o consumo 

de produto tão nocivo a vida, por mais que o Código de Defesa do Consumidor 

tenha surgido após a existência do tabaco.  

Nesse mesmo código, encontramos artigos referentes a menção de produtos 

inadequados ao consumo que não devem ser comercializados, seja produto 

alimentícios ou de uso pessoal e coletivo.  

Por fim, a conclusão que a pesquisa apresenta é que de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor e as doutrinas de Responsabilidade Civil, bem como os 

julgados existentes, não se trata apenas de livre arbítrio e males comuns, mas sim 

de responsabilização geral, tanto as empresas, comerciantes e consumidores 

devem se conscientizar que o cigarro apesar de ser legalmente vendido não é nada 

apropriado para o consumo. 
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