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Resumo 

 

 

O problema do nexo causal na responsabilização das empresas tabagistas 

 

 

Palavras-chave: RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESAS TABAGISTAS – DANO – 

NEXO DE CAUSALIDADE – JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA. 

 

 

Desde o início da década de 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em 

vigor, diversos fumantes passaram a buscar no judiciário a responsabilização das empresas 

tabagistas pelos danos advindos do fumo. Acerca desta pretensão dos consumidores, diversos 

são os debates. O objetivo deste trabalho é verificar como a jurisprudência brasileira 

enfrentou e enfrenta as dificuldades em se estabelecer o nexo causal entre a atividade 

desenvolvida pelas empresas tabagistas e os danos sofridos pelos fumantes. A escolha pelo 

estudo do nexo de causalidade no caso da responsabilização das empresas tabagistas decorre 

do fato de este revelar-se o maior obstáculo para que seja reconhecida a responsabilidade das 

referidas empresas.  
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Abstract 

 

 

The problem of causation in the liability suits against the tobacco industries 

 

 

KEYWORDS: LIABILITY – TOBACCO INDUSTRIES – CAUSATION – DAMAGES –  
BRAZILIAN PRECEDENTS. 
 
 

Since the early 1990s, when the Consumer Protection Code entered into force, many smokers 

filed law suits against tobacco companies claiming their legal liability, for damages arising 

out of smoking. Many issues arises from these lawsuits. The objective of this study is to 

verify how the Brazilian jurisprudence faced and faces the difficulties in establishing the 

causal link between the activity performed by the tobacco companies and the injuries suffered 

by smokers. The choice for the study of causation in the specific cases of suits against tobacco 

companies comes from the fact that the causation is the biggest obstacle to recognizing the 

liability of these companies.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A responsabilização das empresas tabagistas pelos danos à saúde de seus 

consumidores tem diversos aspectos problemáticos, dentre o quais podemos destacar: (i) a 

discussão sobre o produto em si, que, por sua natureza, envolve riscos inerentes; (ii) a licitude 

de seu comércio, apesar de potencialmente perigoso e, (iii) as consequências jurídicas 

decorrentes do seu consumo, notadamente a formação de nexo causal entre o fumo e os 

problemas de saúde apresentados pelos fumantes. 

 

Tais questões tornam-se ainda mais complexas na medida em que no cenário de tal 

debate são apresentados os mais diversos argumentos, ora para que responsabilização pelo 

consumo cigarros seja atribuída às empresas tabagistas, ora para que seja atribuída aos 

próprios consumidores. 

 

Evidente que a discussão acerca de todas estas questões é demasiadamente ampla, de 

modo que o esgotamento de todas elas não é o objetivo do presente trabalho. Diante da 

pluralidade de discussões envolvendo o tema, o presente trabalho se propõe a estudar apenas 

o problema do nexo causal na responsabilização das empresas tabagistas, uma vez que a 

pesquisa preliminar realizada revelou que a existência de nexo causal entre o fumo e o dano 

apresentado pelos consumidores é o principal óbice na atribuição de responsabilidade às 

empresas tabagistas. 

 

A relevância de tal tema se faz notar na medida que a discussão se insere no âmbito de 

questão bastante atual da Responsabilidade Civil, qual seja, a verificação de nexo causal nos 

casos de uma série de produtos potencialmente nocivos. Observa-se que tanto no caso do 

tabaco como nos demais casos de produtos com as mesmas características, tais como as 

bebidas alcoólicas e os alimentos de redes fast food, a dificuldade de se estabelecer o nexo de 

causalidade é o principal óbice à atribuição de responsabilidade. Tal dificuldade tem origem 

em três principais características comuns à estes produtos: (i) são produtos fornecidos de 

modo genérico, ou seja, são colocados no mercado por vários fornecedores; (ii) são produtos, 

cujo consumo é fator de risco no desenvolvimento de diversas doenças, ou seja, não há uma 

relação de certeza entre o consumo e o dano apresentado e, (iii) são produtos cujos riscos são 

amplamente conhecidos pela sociedade nos dias atuais.  
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Embora atualmente seja natural pensar que o consumidor que opta por fumar tem 

consciência de seus riscos, tal afirmativa é questionável se pensarmos que o consumo de 

cigarros cresceu exponencialmente na década de 1950, quando os potenciais males do cigarro 

não eram amplamente conhecidos.  

 

No caso das empresas tabagistas, a verificação do nexo causal apresenta muitas 

dificuldades. Dentre elas, são três as dificuldades principais: (i) a afirmação de que o dano é 

decorrente do consumo de cigarros de um fabricante específico, na medida em que não é 

possível determinar com precisão a marca dos cigarros consumidos e tampouco, qual a 

contribuição do consumo de cada cigarro para o dano causado; (ii) a afirmação de que 

necessariamente os danos causados aos consumidores sejam decorrentes do ato de fumar, na 

medida em que o cigarro é tido como um fator de risco e não como um fator determinante no 

desenvolvimento de doenças associadas ao fumo; e, (iii) a interrupção do nexo causal por fato 

da própria vítima pelo exercício do livre arbítrio dos consumidores, pela sua culpa exclusiva, 

pela criação de um risco pelo consumidor a si próprio, além de outros. 

 

Assim como hoje a sociedade é unânime em reconhecer os riscos causados pelo 

consumo de cigarros, não nos parece impensável que no futuro, produtos hoje considerados 

inofensivos ou de risco aceitável sejam considerados altamente perigosos. Imaginemos que 

daqui a alguns anos, pesquisas revelem que certo medicamento fornecido de modo genérico é 

fator de risco para o desenvolvimento de determinada doença. As indústrias farmacêuticas 

poderiam ser responsabilizadas? E se descobríssemos que, apesar das propagandas, o 

consumo de cerveja é muito mais nocivo do que se imagina? As fabricantes poderiam ser 

responsabilizadas? 

 

Vê-se, assim, que as mesmas dificuldades encontradas na verificação de nexo causal 

no caso das indústrias tabagistas poderiam também se verificar nos casos de outros produtos 

nocivos.  

 

Tais questões foram enfrentadas pelos Tribunais brasileiros quando do julgamento de 

diversas demandas ajuizadas com o objetivo se atribuir às empresas tabagistas a 

responsabilidade pela ocorrência de danos associados ao consumo de cigarros. 

 



10 

Assim, um estudo aprofundado sobre como os Tribunais brasileiros enfrentaram e 

enfrentam estes problemas mostra-se altamente relevante, pois além de permitir o 

conhecimento da jurisprudência no caso do tabaco, permite-nos supor como as mesmas 

questões serão enfrentadas no caso da propositura de novas demandas envolvendo a 

responsabilização da indústria de outros produtos potencialmente nocivos. 

 

 

2. RESULTADOS DO LEVANTAMENTO JURISPRUDENCIAL 

 

 

2.1. Metodologia de Pesquisa 

 

 

A utilização da jurisprudência como fonte de pesquisa procurou atender ao objetivo de 

investigar o tratamento conferido pelos Tribunais às questões acima.  Na escolha dos tribunais 

analisados, optou-se por investigar as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

 

A escolha pelo STJ se justifica na medida em que as decisões proferidas por este 

Tribunal refletem o entendimento acerca da questão discutida de maneira definitiva, uma vez 

que tais decisões possuem menor probabilidade de terem seu mérito modificado, por ser a 

última instância nesta matéria, se comparadas com as decisões proferidas pelos demais 

tribunais brasileiros. 

 

Em segundo lugar, a escolha pelo TJSP deu-se pelo fato de tal tribunal refletir o 

posicionamento jurisprudencial do Estado em que a pesquisa foi realizada especialmente 

tendo em vista o fato de a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas estar 

localizada na capital paulista.   

 

Por fim, a inclusão do TJRS se deve ao fato de tal tribunal ser considerado no meio 

jurídico um tribunal especialmente “progressista”, além de ter significativa representatividade 

nas ações ajuizadas pela reparação de danos causados pelo consumo de cigarros, uma vez que 

as duas maiores empresas tabagistas atuantes no Brasil, Souza Cruz S/A e Philip Morris, estão 
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sediadas no Estado do Rio Grande do Sul. Deste modo, embora o Código de Defesa do 

Consumidor permita a proposição de ações no foro do domicílio do consumidor (artigo 101, 

I), é natural que ao tratarmos de ações por reparação de danos causados pelo consumo do 

tabaco, exista maior número de demandas em trâmite no referido estado. Além disso, o TJRS 

é um tribunal que conforme pesquisa exploratória inicial tem diversas ações julgadas em 

favor das vítimas, ao contrário do que se encontrou no TJSP.  

 

Além das delimitações expostas acima, a pesquisa de julgados pautou-se por critérios 

de busca pré-estabelecidos. A definição de tais critérios foi feita de modo a abarcar o maior 

número de decisões possível, sem que tal pesquisa selecionasse decisões com apenas um 

entendimento. Quanto à delimitação temporal, foram pesquisadas apenas decisões cuja data 

de julgamento tenha sido entre 11 de março de 1991, data em que o Código de Defesa do 

Consumidor entrou em vigor e 14 de setembro de 2012, data de início da pesquisa 

jurisprudencial. 

 

Os termos de busca utilizados em cada um dos tribunais foram: (a) “responsabilidade” 

e “empresas tabagistas”, (b) ”tabaco” e “dano”, (c) ”tabaco” e “indenização”, (d) ”dano” e 

“tabagistas”, (e) ”fumo” e “dano” e, (f) “fumo” e “indenização”.  

 

Acredita-se que a escolha de tais termos cumpriu a finalidade de abarcar o maior 

número de decisões, na medida em que a cada termo de busca pesquisado, o número de novas 

decisões encontradas reduzia progressivamente 

 

Após a pesquisa nos Tribunais selecionados, utilizando como parâmetro os termos de 

busca mencionados, foram excluídas da pesquisa todas as decisões que não se relacionavam 

com o objetivo do presente trabalho, bem como as decisões que analisavam apenas questões 

processuais, chegando-se a um total de sessenta e quatro decisões1. 

 

Cada uma das decisões encontradas foi analisada de acordo com um formulário de 

análise 2 , cujo principal objetivo foi verificar se as três principais dificuldades em se 

                                                        
1 Para maior detalhamento acerca das decisões encontradas para cada termo de busca em cada Tribunal, remete-
se o leitor ao Apêndice A. 
2 O Apêndice B do presente trabalho apresenta o modelo de preenchimento do formulário de análise com as 
decisões estudas no presente trabalho. 
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estabelecer o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelas empresas demandas e 

o dano foram enfrentadas, e em caso positivo, como os tribunais enfrentam tais dificuldades3.  

 

Deste modo, a leitura de cada um dos acórdãos buscou verificar o enfrentamento das 

seguintes questões:  

 

(i) o fumo como um produto genérico, ou seja, fornecido no mercado por diversos 

fabricantes, o que dificultaria estabelecer qual deles deverá ser 

responsabilizado. Desta característica do fumo, deriva também a dificuldade 

de, caso o fumante tenha fumado cigarros de diferentes marcas, a contribuição 

de cada fabricante no aparecimento do dano; 

 

(ii) o fumo como um fator de risco ao desenvolvimento de determinadas doenças. 

Ou seja, não há uma relação de certeza entre o ato de fumar e o surgimento do 

dano. 

  

(iii) a interrupção do nexo causal por fato da própria vítima, na medida em que 

atualmente os males do cigarro são amplamente divulgados e conhecidos por 

aqueles que sabendo dos riscos deste produto, optam por consumi-lo. 

 

O preenchimento do formulário de análise foi feito com base nos votos de cada um 

dos acórdão e não na sua ementa, haja vista que o conteúdo da ementa de determinados 

julgados não necessariamente refletiam o inteiro teor das decisões. 

 

Por fim, cumpre esclarecer que o presente trabalho buscou analisar não somente as 

decisões proferidas pelos Tribunais, mas também cada um dos votos dos Desembargadores 

que participaram do julgamento dos recursos analisados. A análise dos votos revelou-se 

necessária, vez que na pesquisa preliminar observamos que em alguns casos os 

                                                        
3 O formulário de análise possui três colunas para a análise dos votos, pois em regra, os recursos julgados 
contam com a participação de três desembargadores. No entanto, há seis recursos em que um maior número de 
Desembargadores/ Ministros participaram da votação. Após a leitura de todos os votos, verificou-se que nesses 
casos, os votos dos demais participantes da sessão de julgamento não trouxeram novas fundamentações e em 
nada inovaram no julgamento. O posicionamento dos demais participantes em todos os casos apenas 
acompanhava um entendimento já exposto pelo relator ou revisor do processo. Por tal razão tais votos não foram 
incluídos no formulário de análise. 
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Desembargadores concordam com o resultado do julgamento, mas divergem quanto à sua 

fundamentação. 

 

Outro aspecto que demonstrou a necessidade de os votos serem analisados 

individualmente consiste nos casos em que houve divergência na Turma Julgadora. Nos casos 

em que a votação não foi unânime, caso a fundamentação dos votos vencidos fosse 

descartada, não seria possível verificar um debate existente na jurisprudência quanto aos 

problemas que este trabalho busca enfrentar.  

 

 

2.2. Resultados do levantamento4 

 

 

A responsabilidade civil possui diversos pressupostos, dentre os quais consideramos o 

nexo causal o mais importante deles. Isso porque, mesmo que haja dano, sem o qual a 

obrigação de indenizar não poderia ser considerada, pode não existir a obrigação de repará-lo 

caso não seja possível estabelecer nexo causal entre o fato (culposo ou não) e o dano ou caso 

este tenha se rompido por uma das causas previstas na legislação.  

 

Logo, podemos afirmar que o nexo causal é a ligação jurídica realizada entre a 

conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória5, 

e portanto, é um elemento indispensável para que haja responsabilização. 

 

Deste modo, ainda que todos os outros pressupostos da responsabilização civil das 

empresas tabagistas pelos danos à saúde de seus consumidores fossem facilmente verificáveis, 

a existência de nexo causal entre tais danos e o consumo de cigarros seria indispensável. E, 

mesmo que, em tese, fosse possível verificar a existência de nexo causal, seria ainda preciso 

que nenhuma das causas de ruptura previstas em lei estivessem presentes no caso concreto 

para que houvesse a responsabilização. 

 

                                                        
4 Para informações adicionais acerca dos resultados do levantamento, tais como doenças apresentadas pelas 
vítimas, decisões encontradas por Tribunal e questões da causalidade levantadas pelas decisões, remete-se o 
leitor ao Apêndice C. 
5 MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: 
GZ Ed, 2010, p.57 
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Conforme afirmamos anteriormente, no caso das indústrias tabagistas, os maiores 

obstáculos à imputação da obrigação de indenizar relacionadas ao nexo de causalidade são: (i) 

o fato de o fumo ser um produto fornecido de forma genérica do mercado; (ii) o fato de o 

hábito de fumar ser apenas um fator de risco no desenvolvimento de diversas doenças e não 

necessariamente um fator determinante; e, (iii) a possível ruptura do nexo causal por fato da 

própria vítima6. 

 

Em quase todas as ações encontradas verificou-se o enfrentamento de pelo menos uma 

das dificuldades mencionadas. É certo que tais dificuldades são enfrentadas em maior ou 

menor profundidade, a depender do caso julgado e do posicionamento final da Turma 

julgadora. É o que passaremos a analisar, a partir dos resultados do levantamento 

jurisprudencial realizado. 

 

 

2.2.1. Quanto às características dos julgados 

 

 

A pesquisa realizada de acordo com o método descrito resultou um total de sessenta e 

quatro decisões, sendo duas delas do STJ, treze do TJSP e quarenta e nove do TJRS. Nota-se, 

portanto, que o número de casos analisados pelo TJRS é significantemente superior ao 

número de casos analisados pelos demais tribunais selecionados. 

 

Das sessenta e quatro decisões analisadas, apenas doze delas reconheceram a 

responsabilidade civil das empresas tabagistas pelos danos causados aos consumidores de 

seus produtos, conforme se observa pelo gráfico abaixo: 

 

                                                        
6 Tais dificuldades existem também na verificação de relação causal nos demais casos de responsabilização 
envolvendo outros produtos genéricos e que se apresentam como fator de risco no desenvolvimento de doenças, 
tais como as bebidas alcoólicas, os alimentos fornecidos por redes fast food, entre outros. 
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Dentre as doze decisões que reconheceram a responsabilidade das empresas tabagistas, 

apenas uma delas foi proferida pelo TJSP enquanto que as outras onze foram proferidas pelo 

TJRS. Conforme pode-se observar, o STJ não reconheceu em nenhum dos recursos 

analisados, a responsabilidade civil das empresas tabagistas pelos danos causados à saúde dos 

consumidores de seus produtos: 

 

 
 

Das três principais dificuldades em se estabelecer o nexo de causalidade entre a 

atividade desenvolvida pelas empresas rés e os danos aos consumidores de seus produtos, a 

dificuldade mais suscitada pelas decisões consiste na interrupção de nexo causal por fato da 

própria vítima, citada em cinquenta e oito das decisões analisadas. 

18,75% 

81,25% 

Resultado dos Julgados 

Responsabilização

Ausência de
responsabilização

0,00% 
8,33% 

91,67% 

Responsabilização - Por Tribunal 

STJ

TJSP

TJRS
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Do total de sessenta e quatro decisões analisadas, em apenas quatorze delas as três 

dificuldades foram tratadas pelo acórdão conjuntamente, sendo que em onze delas a 

responsabilidade das empresas tabagistas não foi reconhecida. Tais números evidenciam que 

os Tribunais selecionados não enfrentam todas as questões de causalidade analisadas neste 

trabalho. 

 

O fato de as três questões propostas no presente trabalho não terem sido esgotadas nos 

casos em que a responsabilidade civil das empresas tabagistas não foi reconhecida é 

justificável em certa medida. Isso porque, a verificação de uma das hipóteses propostas 

(produto fornecido genericamente, fumo como fator de risco e interrupção do nexo causal por 

fato da própria vítima) é suficiente para que o nexo de causalidade não seja verificado, e 

consequentemente, a empresa ré não seja responsabilizada.  

 

Assim, por exemplo, caso restasse incontroverso o fato de que a vítima consumiu 

apenas cigarros de determinada marca e que o fumo foi a única causa para o dano suportado 

pela vítima, mas a turma julgadora entendesse que o hábito de fumar decorreu do exercício do 

livre arbítrio do fumante, não haveria responsabilidade. Ou seja, ainda que duas hipóteses do 

presente trabalho fossem verificadas no caso concreto, a não confirmação de uma terceira 

hipótese seria suficiente para que o nexo de causalidade não fosse verificado. Deste modo, 

ainda que o enfrentamento de todas as questões propostas fosse desejável pelos Tribunais, o 

13,91% 

35,65% 

50,43% 

Questões enfrentadas pelos Tribunais 

Fornecimento genérico

Fumo como fator de risco

Interrupção de Nexo causal
por fato da própria vítima
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não enfrentamento de todas elas mostra-se menos grave nos casos em que a responsabilidade 

da empresa ré é afastada. 

 

Por outro lado, o não enfrentamento de todas as questões nos casos em que a 

responsabilidade civil das empresas tabagistas foi reconhecida mostra-se muito mais grave.  

 

Se, por um lado, a não verificação de uma das hipóteses é suficiente para 

descaracterizar a relação de causalidade entre conduta da empresa tabagista e dano, por outro 

lado, a verificação do nexo de causalidade no caso das indústrias tabagistas e dos danos à 

saúde de seus consumidores depende, necessariamente, do afastamento de todas as questões 

levantadas. 

 

Ou seja, não basta que determinado acórdão tenha uma fundamentação hígida acerca 

do afastamento das causas de interrupção do nexo de causalidade por fato da própria vítima, e 

do fumo como causa certa do dano se a turma julgadora não enfrentou a questão de o fumo 

ser um produto fornecido de forma genérica, o que no mínimo dificultaria a verificação de 

que foram necessariamente os cigarros daquela marca que causaram os danos suportados pela 

vítima.  

 

Assim, o fato de nem todas as questões levantadas no presente trabalho terem sido 

enfrentadas pelos acórdãos dos tribunais selecionados é extremamente problemática, pois 

fragiliza a fundamentação dos referidos julgados, vez que que a verificação do nexo de 

causalidade no caso estudado depende necessariamente do afastamento de todas as hipóteses 

levantadas.  

 

 

2.2.2. Quanto às características dos votos 

 

 

A análise das sessenta e quatro decisões implicou na análise de aproximadamente 

cento e noventa votos 7 , sendo que cento e quarenta e três deles não reconheceram a 

responsabilidade civil das empresas tabagistas, conforme observamos no gráfico abaixo: 

                                                        
7 Há recursos que em que participam do julgamento um maior número de Desembargadores e/ou Ministros.  Por 
outro lado, há um caso de recurso de apelação com decisão monocrática além de casos em que determinado voto 
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Nos casos em que os Desembargadores votaram pelo não reconhecimento da 

responsabilidade das empresas tabagistas, o argumento mais utilizado pelos Desembargadores 

e Ministros é a interrupção do nexo de causalidade por fato da própria vítima: 

 

 
 

Por outro lado, quando votam pelo reconhecimento da responsabilidade das empresas 

tabagistas, o argumento mais utilizado pelos Desembargadores é o de que o fumo é tido como 

                                                                                                                                                                             
não analisou o mérito do recurso por entender pelo provimento de questões processuais que implicassem na 
prejudicialidade de análise do mérito. 
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a causa das doenças apresentadas pelas vítimas 8 . Argumentam também, com menor 

frequência, que o ato de fumar não implica nenhuma das hipóteses de interrupção do nexo de 

causalidade por fato da própria vítima. 

 

Em relação ao fato de o cigarro ser um produto fornecido de modo genérico no 

mercado, esta característica foi citada em quarenta e um votos, sendo que em vinte e sete 

deles tal característica foi considerada no sentido de afastar o nexo de causalidade e, 

consequentemente a responsabilização das empresas rés. 

 

Aqui, a mesma crítica feita quando analisamos as decisões de maneira geral pode ser 

feita em relação aos votos: as três questões apresentadas no presente trabalho são raramente 

enfrentadas conjuntamente pelos Desembargadores e Ministros dos tribunais selecionados. 

Novamente, tal fato é mais grave nos casos em que a responsabilidade das empresas 

tabagistas é reconhecida, na medida em que o não enfrentamento de todas as questões 

propostas fragiliza os votos proferidos, o que não necessariamente ocorre quando a 

responsabilidade das empresas não é reconhecida. Isso porque a verificação de apenas uma 

das hipóteses levantadas já é suficiente para não existir nexo de causalidade entre conduta e 

dano, e, consequentemente, não haver responsabilização. 

 

 

3. AS QUESTÕES DE CAUSALIDADE NA RESPONSABILIZAÇÃO DAS 

EMPRESAS TABAGISTAS 

 

 

A partir do levantamento jurisprudencial realizado, verificamos que na maioria das 

vezes os Tribunais não enfrentam com a profundidade desejada as três maiores questões 

referentes à verificação do nexo  de causalidade nas ações de responsabilização movidas em 

face das empresas tabagistas. 

 

Conforme já narrado anteriormente as três questões que o presente trabalho se propõe 

a analisar a partir do levantamento jurisprudencial são: (i) o fato de o cigarro ser fornecido de 

forma genérica no mercado; (ii) o fumo ser considerado um fator de risco no desenvolvimento 

                                                        
8 As diferentes teorias adotadas pelos Desembargadores serão exploradas no capítulo 3, quando abordarmos as 
questões de causalidade. 
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de diversas doenças e, (iii) a possível ruptura do nexo causal por fato da própria vítima. A 

partir dos resultados encontrados no levantamento jurisprudencial, faz-se necessário então, 

maior estudo sobre cada uma das questões que este trabalho se propõe a analisar. 

 

 

3.1. Produto fornecido de forma genérica 

 

 

A primeira dificuldade que poderia surgir na verificação de nexo causal e 

consequentemente na tentativa de atribuir às empresas tabagistas a responsabilização pelos 

danos causados à saúde dos fumantes consiste no fato de o cigarro ser um produto fornecido 

de forma genérica ao mercado. 

 

Em outras palavras, ainda que fosse possível afirmar que o dano suportado pela vítima 

tenha como única causa o consumo de cigarros, a dificuldade de se provar que o fumante 

consumiu cigarros de apenas determinada fabricante revela-se um verdadeiro obstáculo à 

atribuição de responsabilidade. E, nos casos em que foram consumidos cigarros produzidos 

por diferentes fabricantes, determinar a parcela de contribuição do produto de cada fabricante 

na ocorrência do dano é praticamente impossível.  

 

O fato de o fumo ser um produto genérico, apesar de ser uma dificuldade relevante no 

reconhecimento de responsabilidade das empresas tabagistas, foi tratado em apenas dezesseis 

das sessenta e quatro decisões analisadas. Quanto aos cento e noventa votos analisados, tal 

dificuldade foi enfrentada por somente quarenta e um deles. Verificou-se, pelo levantamento 

jurisprudencial, que tal dificuldade é a menos enfrentada pelos tribunais quando do 

julgamento das ações indenizatórias movidas em face das empresas tabagistas.  

 

A leitura dos votos proferidos pelos Desembargadores revelou que, na maioria dos 

casos em que tal questão foi enfrentada, o fato de o fumo ser um produto fornecido no 

mercado de forma genérica mostrou-se um óbice ao reconhecimento da responsabilidade das 

empresas tabagistas, conforme verificamos a partir dos trechos abaixo, retirados dos julgados 

encontrados na pesquisa jurisprudencial: 
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“Se o dever de indenizar deve decorrer da prova do nexo causal entre 
a conduta e o resultado lesivo e não se pode relacionar o cigarro 
produzido pela ré́ e a moléstia que a inicial determina, sem prova de 
que tenha sido o único consumido pelo de cujus, têm-se por ausente 
o requisito da causalidade, visto que a responsabilidade objetiva não 
dispensa a produção de tal prova para o estabelecimento da relação 
de causalidade”. –  Voto vencedor – grifos nossos. 
(TJSP, Apelação n. 0098337-83.2007.8.26.0000, Relator Des. Salles 
Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. em 06.07.2011) 
 

***** 
 
“Contudo, não produziu o apelante qualquer prova material (notas 
fiscais, recibos, etc.) no sentido de , que o falecido consumia 
exclusivamente cigarros da apelada”. – Voto vencedor – grifos 
nossos. 
(TJSP, Apelação n. 9187306-86.2005.8.26.0000, Relatora Des. Maria 
Goretti Becker Prado, 9ª Câmara de Direito Privado, j. em 
27.11.2008) 

 
***** 

 
“Ademais, são inúmeras as marcas de cigarro à venda no mercado e 
nada teria o condão de demonstrar que o apelante, durante os quase 
cinquenta anos em que fumou, sempre fez uso das marcas produzidas 
pela apelada”. – Voto vencedor – grifos nossos. 
(TJSP, Apelação n. 9178350-23.2001.8.26.0000, Relator Des. José 
Roberto Bedran, 2ª Câmara de Direito Privado, j. em 28.08.2007) 

 
***** 

 
“A propósito, um aspecto importante que convém destacar é que o 
autor parece ter fumado várias marcas de cigarro, no correr dos 
anos, o que dificulta, senão impossibilita, afirmar qual deles foi, se é 
que foi, o causador das suas doenças, pois não consta a época em que 
fumou esta ou aquela marca de cigarro”. – Voto vencedor –  grifos 
nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70006270508, Relator Des. Léo Lima, 5ª Câmara 
Cível, j. em 18.09.2003) 

 

 

Nos casos em que a questão de o fumo ser um produto genérico foi enfrentada, mas os 

Desembargadores não afastaram a responsabilidade das empresas tabagistas, o principal 

argumento utilizado foi o da ausência de prova das empresas demandadas que excluíssem a 

sua responsabilidade, em razão da aplicação do mecanismo da inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.   

 



22 

Em alguns casos, o consumo pelo fumante de apenas cigarros de determinada 

fabricante foi considerado fato incontroverso em razão das provas trazidas nos autos. No 

entanto, das dezesseis decisões que enfrentaram o fato de o fumo ser um produto, cinco delas 

reconheceram a responsabilidade pois, após entender-se pela inversão do ônus da prova, as 

empresas demandadas não apresentaram provas nos autos de que a vítima não havia 

consumido os produtos fabricados por elas fabricados. A título de exemplo, verifica-se os 

seguintes trechos dos julgados, que refletem tal posicionamento: 

 

“Avançando, a demandada não contestou pontualmente a alegação 
do requerente de que se utilizava dos cigarros vendidos pela 
demandada. Em momento alguma houve impugnação dessa 
afirmação.  Em assim sendo, resta confirmado que o autor fez uso de 
cigarros fabricados e distribuídos pela demandada, desde os seus 10 
anos de idade (art. 302 do CPC).” –  Voto vencedor – grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70019379551, Relator Des. Paulo Sergio Scarparo 
Lima, 5ª Câmara Cível, j. em 26.09.2007) 
 

***** 
 
“Faleceu em decorrência de insuficiência respiratória e ‘câncer 
pulmonar’, restando provado que consumiu somente cigarros 
fabricados pela Souza Cruz. Pelo menos esta não fez prova em 
sentido contrário, como lhe caberia, eis que por se tratarem, as 
partes, de pessoas hipossuficientes frente ao poderio econômico da ré, 
a inversão da prova se impunha em favor dos autores”. – Voto 
vencedor – grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70007090798, Relator Des. Luis Augusto Coelho 
Braga, 9ª Câmara Cível, j. em 19.11.2003) 

 

 

A inversão do ônus da prova é um mecanismo que afasta a aplicação do artigo 333 do 

Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor produzir a prova do fato constitutivo 

do direito, e ao réu produzir a prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor. 

 

O Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo, e por tal razão estabelece em seu artigo 4º os princípios básicos de seus 

direitos, que têm como objetivo equilibrar as duas partes da relação de consumo. Surge, 

assim, o mecanismo da inversão do ônus da prova, para facilitar a defesa do consumidor em 
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juízo. A inversão fica a critério do juiz que deve fundamentá-la na verossimilhança da 

alegação do consumidor ou na sua hipossuficiência9. 

 

Segundo Humberto Theodoro Junior, a verossimilhança é juízo de probabilidade das 

afirmações do autor. Por sua vez, a hipossuficiência sempre parte de uma análise individual e 

pressupõe uma situação em que é possível verificar uma dificuldade muito grande para o 

consumidor desincumbir-se do ônus probatório, reunindo o fornecedor melhores condições 

para esclarecer o evento danoso10.  

 

No caso do tabaco, a inversão do ônus da prova revela-se bastante questionável, e 

mostrou-se um mecanismo fornecido pelo Direito pouco utilizado pela jurisprudência. 

Cumpre ainda destacar que  nos casos em que o mecanismo da inversão do ônus da prova foi 

utilizado, em nenhum deles a sua aplicação foi fundamentada de maneira satisfatória.  

 

Ao que nos parece a prova de que a vítima consumiu apenas cigarros de determinada 

marca ou que a doença por ela apresentada tem como causa o consumo de cigarros é uma 

prova que na prática é impossível de ser produzida por ambas as partes. 

 

Contudo, embora reconhecemos que a dificuldade na produção desta prova exista 

tanto pra as vítimas como para as empresas tabagistas, nos parece mais razoável que este ônus 

seja atribuído às empresas tabagistas, vez que atribuir o ônus da prova às vítimas, nestes 

casos, equivale à não reparar em nenhuma hipótese o dano causado. 

 

Isso porque, conforme já exposto, ainda que os Tribunais considerem de forma 

incontroversa que a vítima consumiu apenas cigarros de determinada fabricante, as empresas 

tabagistas ainda podem demonstrar a ausência de nexo de causalidade de outras formas, como 

por exemplo, por meio da alegação de que o fumo não causou a doença apresentada ou de que 

houve ruptura do nexo causal por fato da própria vítima.  

 

Por outro lado, caso o ônus da prova seja atribuído às vítimas e estas não sejam 

capazes de produzir a referida prova, não haverá responsabilização na medida em que a 

                                                        
9 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira do tabaco – 
São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 171  
10 THEODORO JUNIOR. Direitos do Consumidor. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2000, p.  135 
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verificação de uma das hipóteses tratadas no presente trabalho é suficiente para afastar o nexo 

de causalidade e consequentemente a responsabilização das empresas tabagistas. 

 

Assim, nos parece mais razoável que nos casos das ações de responsabilização das 

empresas tabagistas, o ônus da prova seja invertido, pois, as empresas tabagistas ainda 

possuirão outros mecanismos para afastar a sua responsabilização, enquanto que a atribuição 

deste ônus às vítimas seria suficiente para deixá-las sem reparação. 

 

Como vimos neste capítulo, uma das grandes dificuldades de se verificar a existência 

de nexo causal no caso das indústrias tabagistas, deriva do fato de o fumo ser um produto 

fornecido de forma genérica no mercado.  

 

Neste contexto, o caso do estrogênio sintético (DES)11, ocorrido nos Estados Unidos 

merece atenção no presente estudo, devido à solução encontrada pela Suprema Corte 

americana para lidar com tal dificuldade.  

 

O caso do estrogênio sintético teve início entre 1947 e 1971, quando diversas 

empresas farmacêuticas colocaram no mercado americano uma droga cujo elemento ativo era 

o estrogênio sintético (DES), indicada à mulheres com histórico de abortos espontâneos. 

 

Ocorre que, após mais de vinte anos de consumo do medicamento nos Estados Unidos, 

constatou-se o desenvolvimento de diversos tipos de câncer nas crianças nascidas de mães 

que haviam consumido o medicamento em suas gestações. Em 1971, peritos médicos 

publicaram um estudo sugerindo uma relação estatística entre a exposição do feto ao DES e o 

desenvolvimento de um câncer específico por eles12. 

 

                                                        
11 Para maiores detalhes sobre o caso DES, ver MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil 
por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ Ed, 2010, p. 235-243 e SCHWARTZ, Victor E.; 
MAHSHINGIAN, Liberty. Failure to Identify the Defandant in Tort Law: Towards a Legislative Solution, 73 
Cal.L.Rev.941 (1985), disponível em: http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol73/iss3/11, 
ultimo acesso em 27.05.2013 
12 SCHWARTZ, Victor E.; MAHSHINGIAN, Liberty. Failure to Identify the Defandant in Tort Law: Towards a 
Legislative Solution, 73 Cal.L.Rev.941 (1985), disponível em: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol73/iss3/11, ultimo acesso em 27.05.2013, p. 944 
 

http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol73/iss3/11
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol73/iss3/11
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Neste contexto, diversas mulheres que haviam sido expostas ao DES e desenvolveram 

o câncer específico, ingressaram com ações buscando a responsabilização das empresas 

fabricantes do DES.  

 

Exatamente como ocorre no caso das empresas tabagistas, uma das maiores 

dificuldades encontrada na responsabilização das fabricantes do DES foi a prova de que 

determinada fabricante seria responsável pelo dano, especialmente pois muitas vezes, as 

mães, consumidoras do DES, sequer se recordavam de qual fabricante haviam adquirido o 

medicamento, em razão do lapso de tempo entre o consumo e a ocorrência do dano, e da 

pluralidade de fabricantes no mercado. 

 

No caso DES a solução encontrada pela Suprema Corte do Estado da Califórnia 

(Sindell v. Abbot Laboratories), em 1980, foi a responsabilização dos fabricantes do 

medicamento com base em sua cota de participação no mercado consumidor americano 

(market share liability). A referida decisão afastou a necessidade de uma prova conclusiva 

acerca da causalidade, considerando suficiente a prova acerca do consumo de determinado 

fabricante e a identificação de sua cota de participação no mercado. 

 

No julgamento do caso Sindell v. Abbot Laboratories, a demandante não precisou 

incluir no polo passivo todos os fabricantes de DES, mas somente alguns deles, que 

representassem uma cota de mercado substancial (substantial share), a fim de efetivar o dever 

ressarcitório. A necessidade de se incluir no polo passivo da demanda, fabricantes que 

representem uma cota substancial do mercado decorre da necessidade de se demonstrar uma 

possibilidade real de que aquele produtor tenha contribuído para a ocorrência do dano, 

justamente por possuir uma parcela significativa do mercado.  

 

A market share liability poderia ser uma alternativa para que as empresas tabagistas 

fossem responsabilizadas pelos danos à saúde dos fumantes, uma vez que o mercado tabagista 

brasileiro é um mercado de oligopólio, e, portanto, possui uma estrutura favorável para a 

aplicação do market share liability. 

 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Direito Econômico nos autos do 

Processo Administrativo nº 08012.003303/98-25, as duas maiores empresas tabagistas 

atuantes do Brasil, Philip Morris Brasil S.A e Souza Cruz S.A, possuem, 14,3% e 77% de 
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participação no mercado respectivamente, enquanto que todas as outras empresas atuantes no 

mercado, somam, juntas, apenas 8,7% de participação 13. Estes dados demonstram, que a 

responsabilização das empresas tabagistas brasileiras por meio do market share, seria viável. 

 

Isso porque, considerando que o mercado tabagista brasileiro é ocupado por dois 

grandes grupos, a identificação das partes para figurarem no polo passivo das demandas é 

relativamente fácil, o que viabilizaria a responsabilização das empresas tabagistas brasileiras 

pelo market share liability. 

 

No entanto, a partir das decisões estudadas, verificou-se que a Market share liability é 

uma alternativa não explorada no Direito Brasileiro e pelos Tribunais selecionados para lidar 

com os casos de responsabilidade civil em decorrência do consumo de produtos fornecidos de 

forma genérica no mercado.  

 

3.2. Fumo como fator de risco 

 

 

A segunda dificuldade que precisaria ser enfrentada para a verificação de nexo causal 

e consequentemente para a atribuição de responsabilidade às empresas tabagistas no caso dos 

danos à saúde dos fumantes consiste no fato de o fumo ser considerado um fator de risco e 

não um fator único no desenvolvimento das diversas doenças apresentadas pelos fumantes.  

 

A dificuldade ora analisada foi enfrentada por quarenta e duas das sessenta e quatro 

decisões analisadas, sendo que em trinta e quatro delas, o fato de o fumo apresentar-se apenas 

como um fator de risco no desenvolvimento das doenças apresentadas pelas vítimas impediu a 

verificação de nexo causal no caso concreto, de modo que a responsabilidade das empresas 

tabagistas não foi reconhecida. Em relação aos cento e noventa votos analisados, tal questão 

foi enfrentada em cento e dezessete deles, sendo que em setenta e dois votos, o fato de o fumo 

ser um fator de risco foi tido pelos Desembargadores como um óbice à responsabilização das 

empresas tabagistas.  

 

                                                        
13 Processo Administrativo nº 08012.003303/98-25; Ministério da Justiça; Secretaria de Direito Econômico; 
Departamento de Proteção e Defesa Econômica. p. 15 
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A partir dos dados obtidos com o levantamento jurisprudencial, resta, portanto, 

demonstrado que o fumo como fator de risco é um dos aspectos mais relevantes no estudo do 

nexo de causalidade nas ações de responsabilização movidas em face das empresas tabagistas. 

 

Ao enfrentarem tal questão, os Desembargadores utilizam-se das mais diversas teorias 

da causalidade para justificar os posicionamentos adotados, seja  ao entenderem que há nexo 

de causalidade entre o ato de fumar e o desenvolvimento de doenças, seja ao defenderem que 

o nexo de causalidade nestes casos é inexistente. Dentre todas as teorias da causalidade14 

estudadas pela responsabilidade civil, as mais utilizadas pelos Desembargadores são a teoria 

do dano direto e imediato e a teoria da causalidade adequada. 

 

No julgamento do recurso especial n. 113.804/RS, por exemplo, o relator do acórdão, 

Min. Luis Felipe Salomão, utilizou-se da teoria do dano direto e imediato, que segundo ele foi 

adotada pelos artigos 403 do Código Civil de 2002 e 1.060 do Código Civil de 1916. Neste 

caso, a referida teoria foi utilizada de modo a afastar o nexo de causalidade entre o hábito de 

fumar e o câncer de pulmão desenvolvido pela vítima: 

 

“Segundo a tese acolhida em nosso ordenamento jurídico, 
reconhecendo-se a possibilidade de vários fatores contribuírem para 
o resultado, elege-se apenas aquele que se filia ao dano mediante 
uma relação de necessariedade, vale dizer, dentre os vários 
antecedentes causais, apenas aquele elevado à categoria de causa 
necessária do dano dará ensejo ao dever de indenizar.  
(...) 
Na hipótese de doenças neoplásicas ou carcinomas, como ocorreu no 
caso concreto, não há como se vislumbrar o nexo causal, baseado em 
uma relação de necessariedade, entre o tabagismo e a moléstia 
desenvolvida pelo de cujus. Isso porque a arte médica está limitada a 
afirmar a existência de fator de risco entre o fumo e o câncer, tal 
como outros fatores, como a alimentação, o álcool, carga genética e o 
modo de vida da pessoa, se sedentária ou estressante”. – Voto 
vencedor – grifos nossos. 
(STJ, Recurso Especial n. 113.804/RS, Relator Min. Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, j. em 27.04.2010) 

 
                                                        
14 Para maior aprofundamento acerca das diversas teorias justificadoras do nexo de causalidade, remete-se o 
leitor às seguintes obras: LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência 
brasileira do tabaco – São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 22 – 29; MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A 
responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ Ed, 2010, p.135-194; RIZZARDO, 
Arnaldo. Responsabilidade Civil: Lei nº 10.402, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007; DIREITO RIO. 
Teoria Geral da Responsabilidade Civil – Série Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, p. 113 
– 118. 
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Segundo a teoria do dano direto e imediato, adotada no julgamento do recurso 

mencionado, diante da possibilidade de vários fatores contribuírem para um resultado, elege-

se apenas aquele que se filia ao dano por uma relação de necessariedade, ou seja, é 

indenizável o dano que se filia a uma causa, ainda que remota, desde que ela lhe seja causa 

necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano15.  

 

No mesmo sentindo, para Arnaldo Rizzardo, a teoria do dano direto e imediato (ou 

teoria da causalidade necessária) busca justificar a responsabilidade na causa mais apropriada 

ou causa eficiente, na causa primeira, encontrada naquele evento que importou no surgimento 

do dano16.  

 

Deste modo, a teoria do dano direto e imediato possuiria dupla função: responsabilizar 

aquele que deu causa direta e imediata aos danos sofridos e afastar de sua obrigação aquelas 

consequências danosas que somente se ligam ao dolo inicial por um liame distante e não 

necessário, pois tais resultados podem ter sido gerados por outras causas17.  

 

A teoria do dano direto e imediato não é imune à críticas. De acordo com alguns 

doutrinadores, a referida teoria restringe excessivamente a obrigação de indenizar, uma vez 

que exige que uma circunstância seja não só condição necessária, mas também suficiente da 

ocorrência de um dano, para que juridicamente possa ser considerada sua causa.18 

 

Em consonância com o entendimento adotado no julgamento do recurso especial n. 

113.804/RS, Gustavo Tepedino também defende a adoção da teoria do dano direto e imediato 

nestes casos, o que afastaria a responsabilização das empresas tabagistas. Segundo o autor, o 

dever de reparar nestes casos não pode ser admitido, vez que certas enfermidades 

apresentadas pelas vítimas não decorrem necessariamente da oferta do produto. Haveria entre 

                                                        
15 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 
380 – 381.  
16 RIZZARDO, Arnaldo; Responsabilidade Civil: Lei nº 10.402, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 74. 
17 MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: 
GZ Ed, 2010, p. 166. 
18 CRUZ, Gisela Sampaio. O problema do nexo causal na responsabilidade civil, Renovar, Rio de Janeiro, 2005, 
p.108-109. 
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aquela e esta uma série de outros fatores de risco, todos potencialmente capazes de gerar as 

doenças apresentadas pelas vítimas19.  

 

Assim como no caso do recurso especial n. 113.804/RS, a teoria do dano direto e 

imediato é adotada por diversos outros julgados encontrados no levantamento jurisprudencial 

realizado. Importante ressaltar que embora em alguns acórdãos tal utilização não seja 

explícita, a partir da argumentação utilizada pelos Desembargadores é possível verificar que a 

teoria do dano direto e imediato é utilizada para fundamentar os seus posicionamentos. 

 

A partir da leitura dos votos que enfrentaram a questão de o fumo apresentar-se como 

um fator de risco ao desenvolvimento das moléstias apresentadas pelas vítimas, observou-se 

que há uma tendência maior na utilização da teoria do dano direto e imediato nos casos em 

que a responsabilidade das empresas tabagistas foi afastada. A título de exemplo, cita-se os 

seguintes trechos dos julgados estudados: 

 

“Além disso, é de conhecimento público que os estudos médicos, 
conquanto associem males da saúde com o tabagismo (fls. 584/587), 
não são concludentes, a demonstrar a relação direta de causa e 
conseqüência, entre o hábito do tabagismo e o desenvolvimento de 
determinadas doenças”. – Voto vencedor. 
(TJSP, Apelação n. 9180520-94.2003.8.26.0000, Relator Des. Grava 
Brazil, 9ª Câmara de Direito Privado, j. em 01.06.2010) 
 

***** 
 
“O falecido genitor da autora, além de fazer uso do tabaco por longo 
tempo, exagerava também na ingestão de bebida alcoólica e ainda 
possuía antecedentes de câncer na família e com tumor da mesma 
linhagem que o vitimou, caracterizada predisposição para o 
desenvolvimento da doença. Assim, não há o nexo que autorize 
entender que o fumo foi isoladamente o causador do câncer 
desenvolvido”. – Voto vencedor – grifos nossos. 
(TJSP, Apelação n. 9076171-98.2007.8.26.0000, Relator Des. Boris 
Kauffmann, 2ª Câmara de Direito Privado, j. em 19.02.2008) 
 

***** 
 
“Isso posto, tenho que não restou ter o autor provado sua pretensão 
deduzida, qual seja de que a doença contraída tenha sido causada 

                                                        
19 TEPEDINO, Gustavo. A Causalidade nas ações de responsabilidade atribuídas ao hábito de fumar. In 
Soluções Práticas, Revista dos Tribunais, vol.1 nov/2011. 
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diretamente pelo uso de cigarro continuado”. – Voto vencedor – 
grifos nossos. 
(TJRS, Embargos Infringentes n. 70023506736, Relator Des. Antônio 
Corrêa Palmeiro da Fontoura, 3º Grupo Cível, j. em 04.12. 2009) 

 

 

Embora tenhamos observado que há uma maior tendência na utilização da teoria do 

dano direto e imediato nos casos em que a responsabilidade das empresas tabagistas é 

afastada, o levantamento jurisprudencial indicou casos em que os Desembargadores 

utilizaram-se da referida teoria e reconheceram a responsabilidade civil das empresas 

tabagistas, devido a uma íntima ligação entre o hábito de fumar e o desenvolvimento das 

doenças apresentadas pelas vítimas: 

 

“Embora bastassem as informações trazidas pelo referido autor, 
realizei rápida busca pela Internet sobre dados que pudessem vir a 
colaborar na resolução deste feito, a partir da qual foi possível 
constatar a unanimidade da literatura médica a respeito da íntima 
ligação entre a doença que acomete o demandante e o tabagismo. 
São inúmeras as páginas da Internet que se dedicam a tratar do tema, 
sendo que selecionei algumas considerações mais objetivas para 
trazer à baila aos colegas”. – Voto vencido – grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70019845056, Relator Des. Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura, 6ª Câmara Cível, j. em 29.05.2008) 
 

***** 
 
“Ou seja, a ré deveria colimar ao caderno processual provas, 
especialmente técnica, que apontassem que o DPOC que aflige a 
parte-demandante teve origem em fator genético ou outra 
intermitência da vida, até porque detém todas as condições técnicas e 
orçamentárias para tanto. Não atuando nesse desiderato, limitando-
se a acostar ao caderno processual um emaranhado de documentos 
que não substituem essa prova, de forma alguma, não há como 
desfazer o liame causal existente entre o uso do tabaco e o 
aparecimento da DPOC ― diagnosticado pelo perito judicial no 
Estadiamento III, ou seja, DPOC grave, fl. 967 ― o que vem gerando 
inúmeros prejuízos materiais e morais à parte-autora”. – Voto 
vencedor – grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70019379551, Relator Des. Paulo Sergio 
Scarparo, 5ª Câmara Cível, j. em 26.09.2007) 
 

***** 
 
“O nexo causal, por outro lado, parece-me evidente, ligando-se 
diretamente o hábito inveterado de fumar com a causa mortis do 
fumante, câncer e enfisema pulmonar, doenças que têm no tabagismo 
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sua causa preponderante e que, no caso concreto, vem atestado por 
profissional de medicina”. – Voto vencido – grifos nossos. 
(TJRS, Embargos Infringentes n. 70009120429, Relator Des. Paulo 
Antônio Kretzmann, 5º Grupo Cível, j. em 17.12.2004) 
 

***** 
 

“No caso em comento, a doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) adquirida pelo recorrente restou confirmada pelos exames 
médicos que acompanham a inicial, bem como a certidão de óbito de 
Nilo. É fato público que o tabagismo é diretamente responsável por 
85% das mortes por  DPOC”. – Voto vencido – grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70029272044, Relator Des. Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura, 6ª Câmara Cível, j. em 28.07.2011) 
 

 

A partir dos trechos selecionados acima, pode-se observar que em alguns casos, a 

teoria do dano direto e imediato também é utilizada pelos Desembargadores de modo a 

verificar a existência de nexo causal entre o hábito de fumar e o desenvolvimento de 

determinada doença pelo fumante. No julgamento dos Embargos Infringentes n. 70009120429 

pelo 5º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a adoção da 

teoria do dano direto e imediato é clara. No entanto, ao contrário do que se revelou tendência 

no julgamento dos demais recursos analisados, o Des. Luiz Ary Vessini de Lima ao adotar a 

referida teoria entendeu pela existência de nexo causal.  

 

Há ainda um caso em que a aplicação da teoria do dano imediato foi afastada pelo 3º 

juiz do acórdão, pois segundo ele seria pouco razoável a exigência de uma relação direta entre 

a doença apresentada pela vítima e o ato de fumar, tendo em vista que as doenças associadas 

ao fumo sempre são multifatoriais: 

 

“Aliás, o próprio laudo afirma que para tais doenças não existe fator 
único, de onde se concluir que em nenhum caso, por falta do nexo 
causal direito, alguém que morra vítima de tal doença, ainda que por 
ato ilícito, não poderá obter composição dos danos por falta de 
relação causal, o que convenhamos é exagero”. – Voto vencido.  
(TJRS, Apelação n. 70034758169, Relator Des. Roberto Carvalho 
Fraga, 9ª Câmara Cível, j. em 20.01.2012) 

 

Há um aspecto curioso que merece atenção nos casos em que a teoria do dano direto e 

imediato é adotada e o entendimento é pela existência de nexo causal. Verificou-se que nestes 

casos a principal doença apresentada pelas vítimas é a doença pulmonar obstrutiva crônica – 
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DPOC. Tal fato sugere que nos casos em que a vítima é acometida pela doença mencionada, a 

relação de necessariedade entre o hábito de fumar e o dano é verificada com maior facilidade 

pelos Desembargadores.  

 

Outra teoria bastante utilizada pelos Desembargadores nos julgamentos das ações 

envolvendo a responsabilização das empresas tabagistas é a teoria da causalidade adequada, 

desenvolvida pelo alemão Von Kries no fim do século XIX, e que , segundo Tereza Ancona 

Lopez, é a mais prestigiada nos dias atuais20. 

 

Segundo a teoria da causalidade adequada, dentre os diversos fatores causais, deve-se 

escolher o fato que seja adequado a causar o dano, desprezando-se os demais. Em outras 

palavras, quando analisada a cadeia causal em abstrato, será possível identificar que uma 

determinada situação gerará um efeito específico sempre que se apresentar. A causa será, 

portanto, adequada para a produção do dano21. 

 

A adequação de uma causa para a produção de determinado dano deve ser 

determinada por uma prognose retrospectiva, segundo Gisela Sampaio da Cruz: o observador 

deve se colocar em um momento anterior ao da ocorrência do fato e realizar um prognóstico, 

indagando se de acordo com as regras de experiência comum, seria normalmente previsível a 

ocorrência do dano. Se concluir que o dano era imprevisível, a relação de causalidade será 

excluída. Se, no entanto, concluir que o dano era previsível como consequência do fato 

praticado, haverá nexo de causalidade22. 

 

A teoria da causalidade adequada também não é imune à críticas pela doutrina 

brasileira. A questão de maior debate refere-se ao modo por meio do qual é realizado o juízo 

de adequação da causa, ou seja, como o intérprete ou aplicador do Direito deve analisar se 

determinada condição é adequada para a produção do dano 23 . Assim, segundo alguns 

                                                        
20 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira do tabaco – 
São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 25. 
21 MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: 
GZ Ed, 2010, p. 150. 
22 NORONHA, Fernando. O nexo de causalidade na responsabilidade civil. In Revista dos Tribunais, v. 816, 
out/2003, p.742 
23 NORONHA, Fernando. O nexo de causalidade na responsabilidade civil. In Revista dos Tribunais, v. 816, 
out/2003, p. 53. 
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doutrinadores, a teoria da causalidade adequada permite certo grau de subjetivismo, o que não 

é desejável24. 

 

No estudo das decisões proferidas pelos tribunais selecionados no levantamento 

jurisprudencial, verificou-se que a teoria da causalidade adequada é adotada pelos 

Desembargadores especialmente nos casos em estes entendem pela existência de nexo causal 

e consequentemente, pela responsabilização das empresas tabagistas. Cumpre novamente 

destacar que em alguns votos analisados não há menção expressa à referida teoria. No 

entanto, a partir da fundamentação adotada pelo prolator do voto, é  possível identificar que 

esta serviu como base de sua decisão: 

 

"Desta maneira, ainda que não exista uma prova cabal sobre a causa 
da cardiopatia/infarto que acometeu a autora, por dificuldades 
técnicas e científicas de separar o fator direto que determinou a 
referida doença, porém, consoante alhures referido, já 
cientificamente comprovado que o tabaco pela multiplicidade de 
substâncias agregadas é fator de risco preponderante para as 
doenças cardíacas, não demonstrado pela demandada outras causas 
que pudessem também determinar esse resultado com maior 
probabilidade, inafastável atribuir a causa da doença da autora ao 
uso do produto – cigarro – fabricado pela demandada". – Voto 
vencedor – grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70015107600, Relator Des. Tasso Caubi Soares 
Delabary, 9ª Câmara Cível, j. em 27.08.2008) 
 

***** 
 
“Diante da análise pericial, conclui-se perfeitamente que o uso do 
cigarro durante cerca de 50 anos não somente situa-se no âmbito das 
prováveis causas do evento Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 
mas também, se mostra como o “fator mais importante associado a 
bronquite crônica e enfisema, obscurecendo qualquer outra variável”. 
– Voto vencedor.  
(TJRS, Apelação n. 70000840264, Relator Des. José Conrado de 
Souza Junior, 6ª Câmara Cível j. em 02.06.2004) 
 

***** 
 
“Ainda que não bastasse tudo o que até aqui já foi exposto, o fato é 
que também não há como afastar a racionalidade e a lógica do 
razoável no sentido de que, diante dos fundamentos antes expostos, 
resta evidente a demonstração de que o consumo de cigarro está 

                                                        
24 RIZZARDO, Arnaldo; Responsabilidade Civil: Lei nº 10.402, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 75. 
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inafastavelmente na linha da causa eficiente e adequada da morte 
da vítima, não havendo qualquer outro elemento nos autos que aponte 
noutro sentido”. – Voto vencedor – grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70000144626, Relatora Des. Ana Lucia Carvalho 
Pinto Vieira, 9ª Câmara Cível j. em 29.10.2003) 

 

Os trechos dos acórdãos transcritos acima revelam que nos casos em que a teoria da 

causalidade adequada é adotada pelos Desembargadores a tendência é que haja o 

reconhecimento de uma relação de causalidade entre o dano suportado pela vítima e a 

atividade desenvolvida pelas empresas tabagistas. Isso porque em todos os votos analisados a 

partir do levantamento jurisprudencial, constatou-se que nos casos em que a teoria da 

causalidade  adequada foi adotada houve o reconhecimento do nexo de causalidade25.  

 

Outra teoria da causalidade discutida no Direito Brasileiro é a teoria da equivalência 

das condições, a qual estabelece como causa do dano todas as condições sem as quais este não 

aconteceria26.  Para Fernando Noronha: 

 

De acordo com esta teoria, seria indiferente falar em causas ou em 
condições do dano. Um acontecimento deveria ser considerado causa 
de um dano sempre que se pudesse afirmar que este não teria 
acontecido se aquele não tivesse ocorrido: todas as condiciones sine 
quibus non (“condições sem as quais não”) do resultado seriam causas 
deste. Toda e qualquer condição indispensável para o evento seria 
causa; mesmo sem qualquer causa da causa seria sempre causa do 
resultado: causa causae causa causati27. 

 
A teoria da equivalência das condições não foi aplicada em nenhum dos julgados 

analisados. No entanto, há um julgado que faz menção à esta teoria e merece atenção. Trata-se 

da Apelação n. 70012335311, em que o tabagista apresentava doença denominada 

Tromboangeíte Obliterante – TAO, doença esta que segundo o entendimento unânime da 

Turma Julgadora manifesta-se exclusivamente em fumantes: 

 

“No caso presente, já adianto, o cerne é outro, porquanto a literatura 
médica é praticamente unânime ao afirmar que a doença da qual diz 
o autor padecer – tromboangeíte obliterante – manifesta-se apenas 

                                                        
25 A firmação inversa, no entanto, não é verdadeira. Há casos em que o nexo de causalidade foi reconhecido a 
partir da adoção de outras teorias da causalidade. 
26 RIZZARDO, Arnaldo; Responsabilidade Civil: Lei nº 10.402, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 74.  
27  NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações, introdução à 
responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 589 – 590. 
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em fumantes, ou seja, o tabagismo é conditio sine qua non para o 
desenvolvimento da doença. Daí a grande diferença deste caso para 
outros que já aportaram nesta Corte”. – Voto vencedor – grifos 
nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70012335311, Relatora Des. Marilene Bozanini, 
9ª Câmara Cível, j. em 21.09.2005) 

 

Observa-se pelo trecho acima transcrito que embora o julgado tenha feito menção à 

teoria da equivalência das condições, este, na verdade utilizou-se da teoria do dano direto e 

imediato para reconhecer a responsabilização da empresa tabagista. Tal equívoco é evidente 

pois o fato de, no entendimento do Desembargador prolator do voto, o tabagismo ser conditio 

sine qua non para o desenvolvimento da doença apresentada pela vítima não significa que o 

tabagismo é sua única causa. 

 

Assim, no julgamento da apelação n. 70012335311, verificamos que houve um 

equívoco por parte do Desembargador, que na verdade afirma utilizar a teoria da equivalência 

das condições quando na verdade utiliza-se da teoria do dano direto e imediato para justificar 

o seu posicionamento.  

 

Ainda nos casos em que os Desembargadores reconheceram a responsabilidade das 

empresas tabagistas, observou-se que em alguns casos, a verificação do nexo de causalidade 

não se baseou em nenhuma das teorias apresentadas até o momento, mas sim em uma 

verdadeira presunção de causalidade. Nestes casos, constatou-se que em busca de uma 

justificativa juridicamente plausível para atribuição de responsabilidade às empresas 

tabagistas, os Desembargadores entendem que o conceito de causalidade deve ser ampliado:  

 

“As regras de experiência, enfim, demonstram que o exame do nexo 
causal pode ser ampliado pelo que se tem conhecimento da vida, 
relativamente ao uso do cigarro, o mal que tem causado aos seus 
usuários e que estão a nos rodear, trazendo conseqüências maléficas 
irreversíveis em muitos casos. Tudo pelo uso inadequado dos 
dependentes químicos e psíquicos, sem que haja qualquer 
responsabilização das indústrias fabricantes de cigarros, que apenas 
lucram com o seu agir e em nada contribuem para amenizar o mal 
que causam à saúde pública deste País”. – Voto vencedor – grifos 
nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70007090798, Relator Des. Luis Augusto Coelho 
Braga, 9ª Câmara Cível, j. em 19.11.2003) 
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Nestes casos, a questão de o dano sofrido pelo fumante ser ligado causalmente através 

de um nexo de necessariedade ou adequação – a depender da teoria causal adotada – ao 

consumo do cigarro sequer é ventilada pelos votos, pois presume-se que a doença 

desenvolvida pelo fumante é consequência do hábito (expressão frequentemente utilizada 

pelas empresas demandadas) ou vício (expressão utilizada pelos demandantes) de fumar. 

 

Ao presumirem a existência de um nexo causal entre o ato de fumar e a doença 

apresentada pela vítima, os Desembargadores pautam-se em um juízo de probabilidade: 

apesar de reconhecerem as diversas causas que podem causar o dano apresentado pela vítima, 

o magistrado faz uma escolha com base no juízo provável de causa-consequência existente 

entre o fumo e a doença apresentada. 

 

A presunção do nexo de causalidade com base em um juízo de probabilidade, adotado 

pelos Desembargadores em alguns votos, é evidente nos seguintes trechos: 

 

“O conceito de nexo causal, nos últimos tempos, tornou-se mais 
flexível, com vistas a possibilitar uma maior proteção à vítima do 
dano injusto. À luz dos princípios constitucionais, nos casos em que a 
prova do nexo causal se torna muito difícil, não se exige mais a 
demonstração cabal da relação de causalidade, para que se configure 
a obrigação de indenizar. A necessariedade cede lugar à 
probabilidade. (...) Em certas hipóteses, a prova do nexo de 
causalidade não precisa ser necessariamente direta, mas pode ser 
inferida por meio de presunções. Por meio dessas presunções de 
nexo de causalidade, em que a probabilidade substitui o elemento de 
necessariedade para se estabelecer a responsabilidade civil, torna-se 
mais efetivo o ressarcimento do dano”. – Voto vencedor – grifos 
nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70042043091, Relator Des. Tasso Caubi Soares 
Delabary, 9ª Câmara Cível, j. em 12.09.2012) 
 

***** 
 
“Assim, ainda que não seja um intransigente defensor do elemento 
causal direto, ao contrário, pois penso ser possível a definição do 
nexo causal em caso como o dos autos por meio indireto, por 
probabilidade ou presunção, pois o conceito de nexo causal 
hodiernamente tornou-se mais flexível em vista a uma maior proteção 
à vítima do dano injusto. À luz dos princípios constitucionais, nos 
casos em que a prova do nexo causal se torna muito difícil, não se 
exige mais a demonstração cabal da relação de causalidade, para que 
se configure a obrigação de indenizar”. – Voto vencedor – grifos 
nossos. 
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(TJRS, Apelação n. 70017614074, Relatora Des. Marilene Bozanini 
Bernardini, 6ª Câmara Cível, j. em 06.03.2008) 
 

***** 
 
“Seja qual for o nível de dificuldade genérica de associação entre o 
tabagismo e o câncer, no caso de Olívio da Silva Bernardo foi 
superada por prova consistente, revestida de superlativo valor – 
graças à aptidão técnica da maioria das testemunhas inquiridas, bem 
como à idoneidade dos documentos colacionados, para elucidar 
questão de natureza médica. Todos os médicos inquiridos admitiram, 
em percentuais diferenciados, a probabilidade de desenvolvimento da 
doença por pacientes tabagistas. Embora reconhecendo que o 
tabagismo não é condição necessária (único fator de risco de 
desenvolvimento da moléstia) ou suficiente (sempre levará ao câncer 
de pulmão), nenhum deles excluiu a relação entre o tabagismo e o 
câncer de pulmão, sem o relevo que a defesa pretendeu conferir à 
incerteza quanto ao tipo de tumor (epidermóide)”. – Voto vencedor. 
(TJRS, Apelação n. 70004812558, Relatora Des. Mara Larsen Chechi 
9ª Câmara Cível, j. em 13.10.2004) 
 

Os trechos destacados acima sugerem o surgimento de uma nova teoria da 

causalidade, baseada na presunção do elemento formal da obrigação de indenizar. A 

construção de uma teoria da presunção de causalidade para o Direito Brasileiro foi estudada 

por Caitlin Sampaio Mulholland, segundo a qual o Direito busca cada vez mais considerar a 

situação da vítima e os danos sofridos por ela28. 

 

A teoria de presunção da causalidade poderia ser aplicada em diversos outros casos 

envolvendo a responsabilização civil por danos decorrentes do uso de produtos 

potencialmente nocivos. Além dos casos que naturalmente podem ser pensados envolvendo o 

tema como é o caso do tabaco e dos remédios, Caitlin Sampaio Mullholand estudou alguns 

casos que ocorreram em outros países, dentre os quais destaca-se o caso do óleo de canola, 

ocorrido na Espanha. 

    

O caso do óleo de canola (azeite de colza) ocorreu na Espanha por volta de 1981, 

quando cerca de 15 mil pessoas foram intoxicadas pela ingestão de óleo de canola 

envenenado. Aproximadamente 300 pessoas faleceram em decorrência do episódio e muitas 

outras sofreram graves sequelas. Este é um dos casos de responsabilidade civil que mais 

repercutiu na Espanha. 

                                                        
28 MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: 
GZ Ed, 2010, p. 278. 
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O óleo de canola era um produto cuja importação era permitida pela Espanha apenas 

para usos industriais, sendo vedado naquela época, o seu consumo humano direto. Tal medida 

tinha como objetivo proteger a produção interna do azeite de oliva, vez que o óleo de canola 

era mais barato. 

 

Como forma de evitar o consumo humano do óleo de canola, as autoridades 

espanholas obrigavam os importadores a desnaturar o óleo, ou seja, remover ou reduzir o seu 

conteúdo graxo. Com a autorização da alfândega espanhola, muitos produtores utilizaram 

neste procedimento uma substância química chamada anilina, a qual era tóxica. 

  

Ocorre que, após um certo período alguns fornecedores optaram por fazer o 

procedimento inverso, isto é, importar o óleo de canola desnaturado e naturaliza-lo para o 

consumo alimentício. Foi então que os diversos danos foram observados. 

 

Neste contexto, foram ajuizadas ações tanto pelo Ministério Público como pelas 

próprias vítimas em face das empresas que realizaram o procedimento acima descrito e dos 

membros da Alfândega, com vistas à obtenção de indenizações pelos danos ocorridos. 

 

O interessante do caso do óleo de canola é que a verificação do nexo de causalidade 

não foi feita. Neste caso, a prova produzida pelas vítimas de que elas haviam consumido o 

óleo desnaturado foi considerada suficiente pelos magistrados para imputar às fabricantes e 

aos membros da alfândega o dever de indenizar as vítimas. As decisões indenizatórias 

presumiram a existência de nexo de causalidade e concederam mais de três milhões de euros 

em indenizações29. 

 

Todos os casos envolvendo a responsabilização civil por danos decorrentes do uso de 

produtos potencialmente nocivos têm um ponto em comum com o caso do tabaco vivenciado 

na justiça brasileira, qual seja, a dificuldade de identificação no nexo de causalidade, tanto por 

parte da vítima quanto por parte do suposto autor do dano, que têm uma enorme dificuldade 

em produzir a prova de que o resultado danoso está, ou não, ligado à atividade desenvolvida 

pelas empresas demandas. 

                                                        
29  Sobre o caso do óleo de canola ver MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por 
presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ Ed, 2010, p. 275-277. 
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No caso das ações movidas com a finalidade de se ver reconhecida a responsabilidade 

civil das empresas tabagistas, diante da dificuldade em se estabelecer uma relação causal 

através das teorias da causalidade clássicas, dois seriam os resultados possíveis: o primeiro 

seria o afastamento da responsabilização, vez que incomprovado o nexo causal e, o segundo 

seria a imputação da responsabilidade por meio da presunção de causalidade, baseada em um 

juízo de probabilidade entre a ocorrência do dano e a atividade. 

 

Como vimos, até o momento atual a tendência dos Tribunais é pelo primeiro caminho, 

ou seja, pelo não reconhecimento de uma relação causal entre conduta e dano, afastando-se, 

portanto, a responsabilidade civil das empresas tabagistas. No entanto, decisões recentes 

proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, indicam que a presunção 

de uma relação causal entre dano e conduta é, eventualmente, admitida. Importante ressaltar 

que os dados analisados não são conclusivos neste aspecto, de modo que não é possível 

observar alguma tendência a ser seguida pelos Tribunais. 

 

Como se vê, a partir da leitura atenta das decisões analisadas, há uma divergência 

significativa em relação a qual teoria da causalidade deve prevalecer no julgamento dos casos 

relacionados à responsabilização das empresas tabagistas que estão sob análise do judiciário.  

 

Como se pode perceber pelos trechos dos julgados encontrados no levantamento 

jurisprudencial, os Desembargadores adotam teorias opostas para justificar a existência ou 

não do nexo de causalidade e consequentemente, a obrigação de indenizar, o que revela a 

aplicação pelos juízes do “princípio do bom senso”. Tal fenômeno é, inclusive, justificado por 

Sérgio Cavalieri Filho:  

 

Na minha experiência de magistrado tenho constatado que este é um 
ponto onde se registra o maior número de divergências entre os 
julgadores de todos os graus. E assim é porque esta ou aquela teoria 
fornece apenas um rumo a seguir, posto que a solução do caso 
concreto sempre exige do julgador alta dose de bom senso prático e da 
justa relação das coisas; em suma, é imprescindível um juízo de 
adequação, a ser realizado com base na lógica do razoável30 

 

                                                        
30 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 55 
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Segundo Caitlin Sampaio Mullholland, esta é a sensação que atordoa o jurista 

estudioso do nexo de causalidade: a inexistência de concordância quanto às teorias adotadas, 

levando o magistrado a julgar tendo em consideração muito mais “uma ideia de bom senso do 

que a busca por uma racionalidade ou, ainda juridicidade para a causalidade”31. 

 

 

3.3. Interrupção do nexo causal  

 

 

A terceira e última dificuldade estudada e que poderia surgir na imputação de 

responsabilidade às empresas tabagistas pelos danos causados à saúde dos fumantes consiste 

na verificação de uma das causas de interrupção do nexo de causalidade, o que afastaria a 

atribuição de responsabilidade às empresas tabagistas.  

 

Em outras palavras, ainda que fosse perfeitamente possível estabelecer uma relação 

causal entre os danos apresentados pelas vítimas e a atividade desenvolvida pelas indústrias 

tabagistas, seria necessário verificar a inexistência de qualquer das hipóteses de interrupção 

do nexo de causalidade para que houvesse responsabilização. Nos casos das ações movidas 

contra as indústrias tabagistas, é neste ponto que se trava o maior debate tanto no âmbito 

doutrinário como no âmbito jurisprudencial. 

 

A partir do levantamento jurisprudencial realizado, verificou-se que a questão da 

interrupção do nexo de causalidade foi ventilada em cinquenta e oito das sessenta e quatro 

decisões analisadas, o que demonstra ser este um dos temas mais relevantes na verificação do 

nexo de causalidade para à responsabilização civil das empresas tabagistas nas ações 

ajuizadas por seus consumidores. Das cinquenta e oito decisões que ventilaram esta questão, 

em quarenta e oito delas a decisão final da Turma Julgadora foi pela não atribuição de 

responsabilidade às empresas tabagistas. 

 

Quanto aos cento e noventa votos que foram objeto de análise do presente trabalho, 

verificou-se que em cento e sessenta e sete deles a ocorrência de uma das hipóteses de 

interrupção do nexo de causalidade foi analisada. De todos os votos que trataram desta 

                                                        
31 MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: 
GZ Ed, 2010, p.58 
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questão, apenas quarenta deles utilizaram o referido argumento para reconhecer a 

responsabilidade das empresas tabagistas. 

 

Como se vê pelos dados acima, a interrupção do nexo de causalidade por fato da 

própria vítima é um argumento fartamente utilizado pelas empresas tabagistas e acolhido 

pelos votos dos Desembargadores para afastar a imputação de responsabilidade nestes casos. 

 

O artigo 12, §3º do Código de Defesa do Consumidor estabelece quais são as causas 

exonerativas de responsabilidade do fornecedor. Trata-se de uma presunção relativa, vez que 

segundo o mencionado artigo “o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não 

será responsabilizado quando provar...”. Assim, no caso da responsabilização das empresas 

tabagistas, caso as duas dificuldades já tratadas no presente trabalho sejam superadas, o 

fabricante deverá romper o nexo causal já formado por meio da prova de uma das situações 

descritas no artigo 12, §3º do Código de Defesa do Consumidor. São elas (i) a não colocação 

do produto no mercado; (ii) o defeito inexistente, e, (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. Devido ao escopo do presente trabalho, somente a excludente (iii) será analisada.  

 

A hipótese de interrupção do nexo de causalidade utilizada com maior frequência 

pelas empresas tabagistas está prevista no inciso III do artigo 12, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, qual seja a interrupção do nexo de causalidade por fato da própria vítima. Esta, 

além de ser a hipótese de interrupção do nexo de causalidade mais frequentemente utilizada 

pelas indústrias tabagistas é a tese mais aceita pelos Tribunais para afastar das empresas 

demandadas o dever de indenizar os consumidores. 

 

Para tal corrente doutrinária e jurisprudencial, o fumante, ao adquirir o hábito de 

fumar torna-se o único responsável pelos danos à saúde que poderá sofrer no futuro em 

decorrência de tal hábito. Note que as empresas tabagistas e os defensores da interrupção do 

nexo causal nestes casos, utilizam o vocábulo hábito, para designar o ato de fumar praticado 

pelo fumante, justamente por entenderem que este consome os produtos fabricados pelas 

empresas demandadas em um ato de voluntariedade e liberdade32. 

                                                        
32  Nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Junior: “a liberdade constitucionalmente assegurada implica a 
existência de uma  permissão forte, que não resulta da mera ausência de proibição, mas que confere, 
ostensivamente, para cada indivíduo, a possibilidade de escolher seu próprio curso de ação, ainda que venha a 
sofrer conseqüências prejudiciais de seus atos” In FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Direito constitucional: 
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Ao tratarmos da voluntariedade do consumidor ao optar por comprar e consumir os 

cigarros fabricados pelas empresas demandadas, haveria a assunção de risco pela própria 

vítima, que ao fumar,  opta por realizar uma atividade de risco inerente33. Ou seja, o próprio 

indivíduo, ao optar por fumar, cria para si um risco, de modo que não deve recair sobre 

ninguém a obrigação de reparar os danos decorrentes de tal hábito.  

 

De acordo com os defensores de tal posicionamento, a assunção de risco pelos 

consumidores se dá na medida em que “o entendimento de que o cigarro está associado a 

possíveis males à saúde está mais do que sedimentado em nossa sociedade há pelos menos 

uma centena de anos e isso não só no ‘inconsciente’ mas, principalmente, no ‘consciente 

coletivo’”34, vez que os malefícios derivados do cigarro já estavam na pauta de debates e 

publicações de artigos há muito tempo como exemplificado por Tereza Ancona Lopez: “o 

vício do fumo”, em 3.12.1885 no jornal A Província de São Paulo; “Já se fuma?”, no jornal 

Diário Popular em 26.8.1897; “O vício de fumar”, de Eugênio George, publicado em 1936 

entre outros.35 No mesmo sentido, Eros Roberto Grau é categórico ao afirmar que “há muito 

se sabe que o fumo pode prejudicar gravemente a saúde. Quem fuma é seguramente detentor 

de informações suficientes e adequadas, que o tornam consciente dos riscos derivados do seu 

comportamento”36. 

 

A partir do levantamento jurisprudencial realizado neste trabalho, verificou-se que a 

tese defendida pelas empresas tabagistas, segundo a qual somente a vítima pode ser 

responsabilizada por adquirir o hábito de fumar, está presente em aproximadamente 92% das 

                                                                                                                                                                             
liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos humanos e outros temas – São Paulo: Manole, 2007, p. 
195/197. 
33 PÜSCHEL, Flavia Portella; A Responsabilidade por Fato do Produto no CDC – Acidentes de Consumo. São 
Paulo : Quartier Latin, 2006, p.148. 
34 LOPEZ, Teresa Ancona; Das conseqüências jurídicas da dependência ao tabaco: conceito jurídico e aptidão 
para construir dano indenizavel  APUD SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.); Responsabilidade civil nas 
relações de consumo – São Paulo : Saraiva, 2009. – (Série GVlaw). p. 495 – 496.  
35 LOPEZ, Teresa Ancona; Das conseqüências jurídicas da dependência ao tabaco: conceito jurídico e aptidão 
para construir dano indenizavel  APUD SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.); Responsabilidade civil nas 
relações de consumo – São Paulo : Saraiva, 2009. – (Série GVlaw). p. 495 
36 GRAU, Eros Roberto. FORGIONI, Paula. O Estado, a Empresa e o Contrato –  XVI Comércio de Cigarros. 
Boa-fé objetiva do consumidor, dever de informar e implementação de políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 
2005. 
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decisões que afastaram a responsabilização das empresas demandadas e é a mais aceita pelos 

Tribunais pesquisados, conforme os exemplos abaixo37:  

 

“Assim sendo, entendo que deve ser afastado o nexo de causalidade 
entre os possíveis danos do cigarro e a falta de conhecimento do 
Autor quanto aos males do fumo, porque não há defeito de 
informação sobre os riscos à saúde, a publicidade não é enganosa ou 
abusiva, o cigarro é um produto perigoso e não defeituoso e por fim, 
especialmente porque o Recorrido, no uso de seu livre-arbítrio, 
submeteu-se, conscientemente , a um risco que poderia ser evitado, 
se ele tivesse optado não começar a fumar ou deixar de fumar, a 
partir do momento em que adoeceu” – Voto vencedor – grifos nossos. 
(STJ, Recurso Especial n. 886.347/RS, Relator Min. Honildo Amaral 
de Mello Castro, Quarta Turma, j. em 25.05.2010) 
 

***** 
 
“Em realidade, afirmar que o homem não age segundo o seu livre-
arbítrio em razão de suposta “contaminação propagandista" 
arquitetada pelas industrias 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”. – Voto vencedor. 
(STJ, Recurso Especial n. 1.113.804/RS, Relator Min. Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, j. em 27.04.2010) 
 

***** 
 
“Logo, em razão de ação espontânea com que age o consumidor, 
nesse agir o faz com culpa exclusiva e esta afasta o nexo causal, não 
sendo possível, por isso, querer atribuir à apelada a responsabilidade 
em razão de haver a recorrente contraído enfermidade decorrente do 
continuo hábito de consumir cigarros produzidos pela recorrida, 
valendo repetir, por sua livre vontade”. – Voto vencedor – grifos 
nossos. 
(TJSP, Apelação n. 9212125-87.2005.8.26.0000, Relator Des. Fábio 
Quadros, 4ª Câmara de Direito Privado, j. em 24.03.2011) 
 

 

Como se pode observar a partir dos trechos acima, há na jurisprudência uma forte 

corrente segundo a qual a obrigação de indenizar os fumantes pelos danos à saúde por eles 

                                                        
37 No mesmo sentido, remete-se o leitor aos seguintes julgados: TJRS, Apelação n. 70035911411, Relator Des. 
Jorge Alberto Schreiner Pestana, 10ª Câmara Civel, j. em 30.07.2011; TJRS, Apelação n. 70016112856, Relator 
Des. Angelo Maranichi Giannakos, 6ª Câmara Civel, j. em 25.03.2008; TJRS, Embargos Infringentes n. 
70011106655, Relator Des. Leo Lima, 3º Grupo Cível, j. em 01.07.2005; TJRS, Apelação n. 70015954712, 
Relator Des. Paulo Antônio Kretzmann, 10ª Câmara Cível, j. em 09.11.2006 
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suportados não pode ser imputada às empresas tabagistas, uma vez que o nexo causal entre os 

danos e a atividade desenvolvida pelas empresas demandadas – nexo causal este bastante 

questionável conforme demonstrado nos itens 3.1 e 3.2 do presente trabalho – foi 

interrompido pela própria vítima, que no exercício de seu livre arbítrio opta por consumir um 

produto perigoso, assumindo portanto, todos os riscos decorrentes deste consumo. 

 

Tal posicionamento é também partilhado por grande parte dos doutrinadores ao 

defenderem que somente ao fumante pode ser atribuída a responsabilidade pelos eventuais 

danos advindos desta atividade38, vez que as pessoas não são coagidas a consumir cigarros: 

elas iniciam o hábito e permanecem com ele porque querem39. Em outras palavras, se o 

indivíduo, usufruindo de sua liberdade e ciente dos perigos que envolvem o consumo de 

cigarros, este, assume pessoalmente todos os riscos relacionados aos danos que poderá 

sofrer40. 

 

Em resposta ao argumento sustentado pelas empresas tabagistas e acolhido pela 

maioria das decisões analisadas, frequentemente os consumidores acometidos pelos danos que 

buscam ver indenizados pelas empresas demandadas argumentam que tal livre-arbítrio é 

seriamente comprometido na medida em que o produto fabricado possui alto potencial 

viciante, levando a vítima ao consumo constante de cigarros. Ademais, o “potencial” livre-

arbítrio, na visão das vítimas, é  novamente afetado em razão da maciça propaganda desta 

indústria que durante muito tempo no passado vinculou o fumo ao sucesso, saúde, beleza e 

felicidade, elementos que são procurados por quase todos os indivíduos de uma sociedade. 

Por fim, argumenta-se também que tais propagandas atingem especialmente os jovens, que 

ainda encontram-se em fase de formação e são, portanto, totalmente vulneráveis à este tipo de 

campanha. 

 

                                                        
38 TEPEDINO, Gustavo. Liberdade de escolha, dever de informar, defeito do produto e boa fé objetiva nas ações 
de indenização contra os fabricantes de cigarro. In: LOPEZ, Teresa Ancona (Coord.); 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, p. 223 
39 AZEVEDO, Álvaro Villaça. A dependência ao tabaco e a 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 (Coord.); 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, p. 67 
40 MORAES, Maria Celina de. Liberdade individual, acrasia e proteção da saúde. In: LOPEZ, Teresa Ancona 
(Coord.); 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, p. 365 
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O levantamento jurisprudencial realizado indicou que em alguns casos os 

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastam o 

argumento utilizado pelas empresas tabagistas quanto à interrupção de nexo causal, 

acolhendo, portanto, a ideia de que o vício – vocábulo utilizado com maior frequência pelos 

fumantes – compromete o exercício do livre-arbítrio pelos fumantes: 

 

“O livre arbítrio não serve para afastar o dever de indenizar das 
companhias fumageiras pelas mesmas razões que não se presta para 
justificar a descriminalização das drogas. O homem precisa ser 
protegido de si mesmo, mormente porque lidamos com produtos que 
podem minar a capacidade de autodeterminação”. – Voto vencedor – 
grifos nossos. 
(TJRS, Apelação n. 70042486977, Relatora Des. Marilene Bozanini, 
9ª Câmara Cível, j. em 24.08.2011) 
 

***** 
 
“Em conseqüência disso, não serve como causa de exclusão da 
responsabilidade civil o suposto ‘livre arbítrio’ ou ‘assunção do 
risco’, que exige – como pressuposto para sua validez – tenha 
resultado de uma ponderada análise dos inconvenientes o que 
pressupõe, por sua vez, a informação adequada e inequívoca sobre os 
riscos do vício e doenças fatais decorrentes do hábito de fumar”. – 
Voto vencedor. 
(TJRS, Apelação n. 70016112856, 6ª Câmara Cível, Relator Des. 
Angelo Maranichi Giannakos, j. em 25.03.2008) 
 

***** 
 
“Senhor Presidente, o que se ressalta é que a autonomia da vontade, 
defendida ardorosamente em parecer da lavra do eminente Mestre e 
Desembargador aposentado deste eg. Tribunal de Justiça, Galeno 
Lacerda, se torna viciada no momento em que o ser humano tem 
contato com o cigarro, e, havendo tal contato, ele se torna um 
dependente químico e psíquico”. – Voto vencido – grifos nossos. 
(TJRS, Embargos Infringentes n. 70009120429, Relator Des. Paulo 
Antônio Kretzmann, 5º Grupo Cível, j. em 17.12.2004) 

 

Como se pode ver em relação ao terceiro problema da causalidade objeto deste 

trabalho, a interrupção do nexo de causalidade por fato da própria vítima é um tema bastante 

ventilado nas decisões analisadas, havendo argumentos ora para o afastamento da 

responsabilização das empresas demandadas por interrupção no nexo de causalidade, ora pela 

atribuição de responsabilidade à tais empresas devido ao comprometimento do livre-arbítrio 
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das vítimas em razão destas se tornarem viciadas, o que afetaria a sua capacidade de 

autodeterminação. 

 

Ainda sobre a questão ora debatida, um fato revela-se interessante: os votos que 

aceitam o argumento de que o livre-arbítrio da vítima é comprometido pelo vício, foram 

proferidos em sua esmagadora maioria 41 por Desembargadores do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul.  

 

Por outro lado, ao analisarmos os votos proferidos pelos Desembargadores, dos 

quarenta e nove votos que atribuíram às empresas tabagistas a responsabilidade de indenizar 

seus consumidores, apenas três deles foram proferidos em decisões do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo42.  

 

O Superior Tribunal de Justiça, em 2010, ao julgar os Recursos Especiais n. 

1.113.804/RS e 886.347/RS adotou o entendimento de que a responsabilidade das empresas 

tabagistas deve ser afastada devido à interrupção do nexo causal por fato da própria vítima, 

que em exercício do seu livre-arbítrio optam por adquirir o hábito de fumar.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo se propôs a analisar se e como as principais dificuldades na 

verificação do nexo de causalidade em ações de indenizatórias ajuizadas por fumantes e seus 

familiares (dano por ricochete) em face das empresas tabagistas são enfrentadas pelos 

Tribunais Brasileiros. As principais dificuldades cujo enfrentamento pelos Tribunais buscou-

se verificar foram: 

 

                                                        
41 Dos cento e noventa votos analisados, apenas 31 deles aceitaram o argumento de que o vício pelo cigarro afeta 
o livre arbítrio do fumante. Destes 31 votos, 29 deles foram proferidos por Desembargadores do TJRS e 3 deles 
por Desembargadores do TJSP. 
42  Tratam-se dos votos proferidos pelos Desembargadores que julgaram a apelação n. 9065716-
45.2005.8.26.0000, da 8ª Câmara de Direito Privado e  do voto proferido pela Desembargadora Maria Goretti 
Becker Prado, relatora da apelação n. 9187306-86.2005.8.26.0000, da 9ª Câmara de Direito Privado, julgada em 
27.11.2008 
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(i) O fato de o cigarro ser um produto fornecido de forma genérica no mercado, o 

que dificultaria a atribuição de responsabilidade à uma empresa específica, na 

medida em que possivelmente foram consumidos pelo fumante ao longo de sua 

vida cigarros de diferentes marcas; 

 

(ii)  O fato de o fumo apresentar-se como um fator de risco ao desenvolvimento de 

diversas doenças, o que dificultaria o estabelecimento de um elo de necessariedade 

ou adequação – a depender da teoria da causalidade adotada – entre a atividade 

desenvolvida pelas empresas tabagistas e o desenvolvimento das patologias 

associadas ao fumo e desenvolvidas pelas vítimas; e,  

 

(iii) A ocorrência de uma das causas de interrupção do nexo de causalidade 

por fato da própria vítima, como frequentemente sustentado pelas empresas 

demandadas. 

 

O levantamento jurisprudencial pautou-se na seleção de decisões proferidas por três 

tribunais significativos: o Superior Tribunal e Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Foram selecionadas decisões 

proferidas após a entrada do Código de Defesa do Consumidor em vigor, diploma que ao 

estabelecer princípios favoráveis ao consumidor facilitou o seu ingresso e a defesa de seus 

direitos em juízo. A partir de tal levantamento, foram analisadas sessenta e quatro decisões, 

que conjuntamente totalizaram cento e noventa votos.  

 

Ao longo da pesquisa verificou-se que em apenas doze decisões a obrigação de 

indenizar o fumante pelos seus danos à saúde foi imputada às empresas tabagistas, sendo onze 

delas proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e apenas uma delas 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

Destas doze decisões, apenas três delas enfrentaram as três questões da causalidade 

investigadas no presente trabalho, revelando que as outras onze decisões possuem 

fundamentação insuficiente. Isso porque, como vimos, para que seja possível a atribuição de 

responsabilidade às empresas tabagistas nestes casos, é necessário que todas as questões 

investigadas e que poderiam impossibilitar a responsabilização sejam devidamente 

enfrentadas e afastadas. O não enfrentamento de todas as questões pelas decisões que 
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reconhecem a responsabilidade das empresas tabagistas as tornam, sob o ponto de vista da 

fundamentação, extremamente frágeis. 

 

Quanto às demais cinquenta e duas decisões, que afastaram a responsabilidade das 

empresas tabagistas pelos danos à saúde suportados pelos fumantes, verificou-se que em 

apenas onze delas as questões da causalidade aqui expostas foram enfrentadas conjuntamente. 

Cumpre ressaltar que embora o enfrentamento conjunto de todas as questões da causalidade 

pelas as sessenta e quatro decisões analisadas fosse desejável, o seu não enfrentamento pelas 

decisões que não reconheceram a responsabilidade das empresas tabagistas revela-se menos 

grave do que o não enfrentamento pelas decisões cujo entendimento foi pela 

responsabilização. Isso porque, como vimos, a verificação de um dos três óbices estudados na 

verificação do nexo de causalidade é suficiente para afastar a existência de nexo causal entre 

o dano suportado pelo fumante e a atividade desenvolvida pelas empresas demandadas. 

Consequentemente, a verificação de uma das questões da causalidade aqui estudadas é 

suficiente para que as empresas tabagistas não seja responsabilizada.  

 

A primeira questão da causalidade estudada no presente trabalho consistiu no fato de o 

cigarro ser um produto genérico. Verificou-se que esta foi a questão da causalidade menos 

enfrentada pelos Tribunais selecionados. Em aproximadamente 72% das sessenta e quatro 

decisões analisadas tal questão sequer é ventilada. Quanto aos votos dos Desembargadores, 

verificou-se que tal questão é pouco explorada, tendo aparecido nos fundamentos dos votos 

em apenas 19% deles.  

 

De maneira geral, o fato de o cigarro ser um produto genérico é utilizado pelos 

Desembargadores para afastar a existência de nexo de causalidade e consequentemente a 

pretensão dos fumantes de terem os seus danos indenizados pelas empresas tabagistas. O 

principal argumento utilizado consiste na ausência de prova de ter o fumante consumido 

apenas cigarros de determinada marca e/ou da contribuição de cada fabricante na ocorrência 

do dano, nos casos em que o fumante consumia diversas marcas de cigarros.  

 

Há ainda, poucos casos em que o ônus da produção de tais provas foi atribuído às 

próprias empresas demandadas, em razão do mecanismo de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Como vimos, a inversão do 

ônus da prova sempre deve ser fundamentada, o que não ocorreu de forma suficiente nos 
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julgados estudados. Nos casos de ações indenizatórias movidas por fumantes em face das 

empresas tabagistas, nosso entendimento é que apesar de tal mecanismo ser pouco utilizado 

pela jurisprudência, ele deveria receber mais atenção. 

 

Isso porque, considerando que a referida prova é impossível de ser produzida por 

ambas as partes, atribuir o ônus de sua produção às vítimas equivale à deixá-las sem 

reparação enquanto que a atribuição de tal ônus às empresas tabagistas lhes traria menor 

prejuízo, na medida em que tais empresas ainda teriam outros mecanismos disponíveis para 

afastar a sua responsabilização, tais como a alegação de que o fumo é um fator de risco no 

desenvolvimento da doença apresentada, bem como a de que o nexo causal foi interrompido 

por fato da própria vítima.  

 

A responsabilização das empresas tabagistas no Brasil poderia também se dar por 

meio de outra solução encontrada pelos americanos, qual seja, por meio do market share 

liability. Observamos que o mercado tabagista brasileiro possui uma estrutura favorável à este 

tipo de responsabilização, na medida em que este mercado é ocupado especialmente por duas 

empresas tabagistas, que juntas somam mais de 90% de participação, o que facilitaria a 

identificação das partes para figurarem no polo passivo destas demandas. Esta possível 

solução, utilizada nos Estados Unidos para lidar com o caso do estrogênio sintético, tampouco 

foi explorada pelo direito brasileiro. 

 

A segunda questão da causalidade estudada refere-se ao fato de o fumo revelar-se um 

fator de risco no desenvolvimento de diversas doenças. Tal questão foi enfrentada por 

quarenta e duas das sessenta e quatro decisões e por cento e dezessete dos cento e noventa 

votos analisados. Na maioria destes casos, tal questão foi ventilada pelo decisório de modo a 

afastar a responsabilidade civil das empresas tabagistas. 

 

Durante o estudo desta questão da causalidade, verificou-se que os Desembargadores 

utilizam-se de diferentes teorias da causalidade para afastar ou justificar a responsabilidade 

das empresas tabagistas. De modo geral, a teoria do dano direto e imediato é utilizada pelos 

Desembargadores de modo a afastar a existência de nexo causal entre o dano e a atividade 

desenvolvida pelas empresas tabagistas. Nestes casos, os Desembargadores entendem que 

inexiste uma relação de necessariedade entre o dano e o ato de fumar. No entanto, em raros 

casos a mesma teoria é utilizada de modo a reconhecer a existência de nexo causal. Isto 
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ocorre especialmente nos casos em que o fumante apresenta a doença pulmonar obstrutiva 

crônica – DPOC e a tromboageíte obliterante – TAO, doenças que segundo alguns 

Desembargadores decorrem necessariamente do consumo de cigarros.  

 

Há também um caso em que a teoria da equivalência de condições é utilizada de modo 

equivocado para reconhecer a existência de nexo causal: Trata-se do recurso de apelação n. 

70012335311, julgada pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, na qual a turma julgadora entendeu que o tabagismo é conditio sine qua non para o 

desenvolvimento da doença apresentada pela vítima, qual seja, a tromboangeíte obliterante – 

TAO. Verificou-se que apesar de a Turma Julgadora fazer referencia à teoria da equivalência 

de condições, esta, na verdade utiliza-se da teoria do dano direto e imediato para justificar a 

responsabilização das empresas tabagistas. 

 

Por outro lado, observamos que os Desembargadores, ao reconhecerem a existência de 

nexo causal entre o dano sofrido pelos fumantes e a atividade desenvolvida pelas empresas 

demandadas, utilizam-se da teoria da causalidade adequada. Nestes casos, os 

Desembargadores entendem que há uma relação de adequação entre a atividade e o dano, ou 

seja, o tabagismo constitui uma causa adequada na ocorrência do dano. 

 

Por fim, observamos que em muitos casos em que o nexo de causalidade entre 

atividade e dano foi vislumbrado e as empresas tabagistas responsabilizadas, os 

Desembargadores não utilizaram-se de nenhuma das teorias da causalidade tradicionais no 

direito brasileiro, mas sim de uma verdadeira presunção do nexo de causalidade. Nestes casos, 

argumentam que embora não seja possível estabelecer uma relação de necessariedade e/ou 

adequação entre a atividade e o dano, o fumante sofre um dano injusto e não repará-lo, nestes 

casos, seria exagero. Afirmam também que o conceito tradicional de nexo causal deve ser 

flexibilizado, de modo que a necessariedade cede lugar à probabilidade. Assim, nestes casos, 

por meio de um juízo de probabilidade, o nexo de causalidade foi presumido e as empresas 

demandadas foram condenadas ao pagamento de indenização. 

 

A última questão da causalidade estudada no presente trabalho consiste na interrupção 

do nexo de causalidade. Como vimos, tal questão foi a mais enfrentada pelas decisões 

analisadas. Das sessenta e quatro decisões, cinquenta e oito delas enfrentaram tal questão, e 

dos cento e noventa votos analisados, cento e sessenta e sete deles o fizeram. Na maioria 



51 

destes casos, a referida questão foi enfrentada de modo a afastar a responsabilidade das 

empresas tabagistas. 

 

Nestes casos, o principal argumento utilizado pelas empresas tabagistas e 

frequentemente acolhido pelas decisões dos Tribunais selecionados consiste no fato de que ao 

optarem por iniciar o consumo de cigarros e consumi-los continuadamente, os consumidores, 

tendo conhecimento dos males causados pelo fumo, assumiram o risco de desenvolverem as 

doenças que os acometeram. Assim, ainda que fosse possível estabelecer um nexo de 

causalidade entre o dano e a atividade desenvolvida pelas empresas demandadas, tal nexo 

causal seria interrompido por um fato exclusivo da vítima, que no exercício de seu livre 

arbítrio optou por começar a fumar. 

 

Por outro lado, os fumantes argumentam que a indústria tabagistas ocultou por 

diversos anos todos os males causados pelos cigarros, sendo que muitos fumante aderiram ao 

vício quando tais males ainda não eram amplamente divulgados. Os fumantes também 

argumentam que o seu livre-arbítrio é gravemente comprometido pela dependência química e 

psíquica do fumante. Nos casos em que a responsabilidade civil das empresas tabagistas foi 

reconhecida, o argumento de que a autonomia da vontade dos fumantes é comprometida pelo 

vício foi o mais utilizado, especialmente nas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 

A responsabilidade civil das empresas tabagistas pelos danos à saúde dos fumantes 

levanta muitos questionamentos. Tais questionamentos envolvem diversos aspectos da 

responsabilidade civil, tais como a existência ou não de ato ilícito e a natureza de tal 

responsabilidade, que para alguns é objetiva enquanto que para outros é subjetiva. Em todos 

estes casos, a verificação de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida por tais 

empresas e os danos apresentados pelas vítimas é essencial para que possa haver 

responsabilização.  

 

No caso estudado, a verificação do nexo de causalidade por si só, levanta três 

dificuldades principais a serem enfrentadas, e que foram estudadas no presente trabalho: (i) o 

cigarro como produto fornecido de forma genérica; (ii) o fumo como fator de risco; e, (iii) a 

interrupção do nexo causal por fato da própria vítima.  
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Como vimos, tais questões têm sido enfrentadas pelos Tribunais selecionados nesta 

pesquisa de maneira insuficiente, especialmente nos casos em que a responsabilidade das 

empresas tabagistas é reconhecida, vez que na maioria das vezes o afastamento de todas as 

questões não são feitas pelas decisões, que em muitos casos, sequer as enfrentam 

conjuntamente. 

 

Observamos também que a tendência nos Tribunais estudados é não reconhecer a 

existência de nexo causal entre a atividade desenvolvida pelas empresas tabagistas e os danos 

sofridos pelos fumantes, e consequentemente, afastar a responsabilidade de tais empresas de 

indenizarem seus consumidores pelos danos que sofreram.   

 

Cumpre ressaltar que há ainda diversos outros recursos envolvendo a 

responsabilização das empresas tabagistas que estão sob análise do STJ43. Importante destacar 

que os únicos dois precedentes encontrados neste Tribunal até o início da pesquisa eram da 

Quarta Turma, sendo que há ainda recursos da Terceira Turma aguardando julgamento44.  

 

No entanto, embora o número de precedentes encontrados nesta pesquisa seja pequeno 

e estes sejam oriundos da mesma Turma, não há razões para crer que a tendência observada 

no Tribunal seja revertida, de modo que no longo prazo é provável que seja pacificado o seu 

entendimento no sentido de não reconhecer a responsabilidade civil das empresas tabagistas 

pelos danos à saúde suportados pelos fumantes, o que deve pacificar o entendimento 

jurisprudencial acerca do tema. 

 

Por fim, ao analisarmos a adequação e conveniência da maneira tradicional de se 

verificar a causalidade, concluímos que esta é inadequada para lidar com o caso do tabaco, e 

também com os diversos outros casos de responsabilidade civil envolvendo outros produtos 

potencialmente nocivos e fornecidos de modo genérico no mercado, nos quais há uma 

dificuldade peculiar de se verificar a existência de nexo causal. Esta inadequação é justificada 

pelo fato de que quando nosso atual sistema de responsabilização civil foi pensado, casos 

envolvendo produtos potencialmente nocivos e fornecidos de forma genérica no mercado 

eram menos frequentes.  

 

                                                        
43 AREsp 259346, AREsp 233246, AREsp 194854, REsp 1369813, entre outros. 
44  REsp 1322964, AREsp 192114, entre outros. 
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Contudo, importante destacar que nos dias atuais, a colocação de produtos com tais 

características no mercado é cada vez mais comum, especialmente considerando a velocidade 

de novas descobertas de produtos, medicamentos, além de outros produtos que quando 

colocados no mercado, não têm todos os seus riscos conhecidos e tampouco divulgados 

amplamente a seus consumidores.  

 

Assim, é fácil perceber que as dificuldades enfrentadas na verificação do nexo de 

causalidade no caso paradigmático das empresas tabagistas, não só existiram em alguns casos 

históricos, como também podem se repetir em nossa sociedade com uma frequência cada vez 

maior.   

 

Diante de tal cenário, o direito brasileiro terá duas possíveis alternativas para lidar 

com estas questões. A primeira delas será afastar a responsabilização em todos os casos, 

devido à ausência de nexo causal e a segunda alternativa, que nos parece mais adequada, será 

conferir ao nexo causal um viés mais amplo do que lhe é conferido atualmente, admitindo-se, 

inclusive, sua verificação por presunção. Isso porque, não nos parece razoável, inclusive sob o 

ponto de vista de política pública, que diante de casos típicos relacionados aos chamados 

riscos do Desenvolvimento, milhares de vítimas fiquem sem reparação. 
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TJRS, Apelação n. 70015954712, Relator Des. Paulo Antônio Kretzmann, 10ª Câmara Cível, 

j. em 09.11.2006 

 

TJRS, Apelação n. 70014703961, Relator Des. Paulo Roberto Lessa Franz, 10ª Câmara Cível, 

j. em 04.05.2006 

 

TJRS, Apelação n. 70013363718, Relator Des. Luiz Ary Vessini de Lima, 10ª Câmara Cível, 

j. em 06.04.2006 

 

TJRS, Apelação n. 70005752415, Relator Des. Leo Lima, 5ª Câmara Cível, j. em 08.02.2006 

 

TJRS, Apelação n. 70012635355, Relator Des. Leo Lima, 5ª Câmara Cível, j. em 08.02.2006 

 

TJRS, Embargos Infringentes n. 70012456612, Relator Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

5º Grupo Cível, j. em 18.11.2005 

 

TJRS, Apelação n. 70011866910, Rel. Des. Paulo Antônio Kretzmann, 10ª Câmara Cível, j. 

em 23.09.2005 

 

TJRS, Embargos Infringentes n. 70011106655, Relator Des. Leo Lima, 3º Grupo Cível, j. em 

01.07.2005 

 

TJRS, Apelação n. 70009745944, Relator Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 10ª Câmara 

Civel, j. em 31.05.2005 

 

TJRS, Apelação n. 70011221298, Relator Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 5ª Câmara Cível, 

j. em 05.05.2005 

 

TJRS, Embargos Infringentes n. 70009120429, Relator Des. Paulo Antônio Kretzmann, 5º 

Grupo Cível, j. em 17.12.2004 

 

TJRS, Apelação n. 70004812558, Relatora Des. Mara Larsen Chechi 9ª Câmara Cível, j. em 

13.10.2004 
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TJRS, Apelação n. 70005294855, Relator Des. Pedro Celso Dal Prá, 9ª Câmara Cível, j. em 

02.06.2004 

 

TJRS, Apelação n. 70000840264, Relator Des. José Conrado de Souza Junior, 6ª Câmara 

Cível j. em 02.06.2004 
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APÊNDICE A – DECISÕES ENCONTRADAS NOS TRIBUNAIS SELECIONADOS  

 
 
Tabela 1.1. – Total de decisões analisadas por Tribunal selecionado e por termo de busca. 
 

 

 
Resultados por Tribunal 

 
STJ TJSP TJRS 

Termo de Busca       
responsabilidade das empresas tabagistas 0 0 32 

tabaco e dano 1 9 11 
tabaco e indenização 0 1 6 

dano e tabagistas 0 2 0 
fumo e dano 1 0 1 

fumo e indenização 0 1 0 

    Tota de decisões por Tribunall 2 13 50 
Total de decisões analisadas 65 
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Tabela 1.2. – Decisões encontradas por termo de busca no Superior Tribunal de Justiça 
 
 

 
Termo de busca - STJ 

  

Responsabilidade 
das empresas 

tabagistas 
Tabaco e dano Tabaco e 

indenização Dano e Tabagistas Fumo e Dano Fumo e 
Indenização 

N
úm

er
o 

do
s p

ro
ce

ss
os

 e
nc

on
tr

ad
os

 

0 AgRG no REsp 
1096400 Repete       

  AI 1202766 Repete Repete     
  AREsp 54640 Repete       
  AREsp 126228 Repete       
  MC 12.129 Repete       
  REsp 1.066825 Repete       
  REsp 116556 Repete       
  REsp 866728 Repete       
  REsp 889559 Repete       
  REsp 921500 Repete       
  REsp 982925 Repete       
  REsp 1055356 Repete       
  REsp 1096400 Repete Repete     
  REsp 1113804      Repete   
        Resp 886347 Repete 

       Legenda: 
        Decisão já encontrada em outro termo de busca 

    Decisão que não tratam do mérito ou do obeto do presente trabalho. 
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Tabela 1.3. – Decisões encontradas por termo de busca no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 
 

 
Termo de busca - TJSP 

  

Responsabilidade 
das empresas 

tabagistas 
Tabaco e dano Tabaco e 

indenização Dano e Tabagistas Fumo e Dano Fumo e 
Indenização 

N
úm

er
o 

do
s p

ro
ce

ss
os

 e
nc

on
tr

ad
os

 

0 9178350-
23.2001.8.26.0000          

  9198271-
02.2000.8.26.0000  Repete   Repete Repete 

  9180520-
94.2003.8.26.0000  Repete   Repete Repete 

  9187306-
86.2005.8.26.0000  Repete   Repete Repete 

  0050246-
25.2008.8.26.0000  Repete   Repete Repete 

  9219743-
78.2008.8.26.0000   Repete   Repete Repete 

  0334898-
54.2009.8.26.0000  Repete   Repete Repete 

  9076171-
98.2007.8.26.0000  Repete   Repete Repete 
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N
úm

er
o 

do
s p

ro
ce

ss
os

 e
nc

on
tr

ad
os

 

  9150345-
78.2007.8.26.0000  Repete   Repete Repete 

  9160799-
83.2008.8.26.0000   Repete       

  9131406-
55.2004.8.26.0000   Repete       

    9065716-
45.2005.8.26.0000  Repete     

      0098337-
83.2007.8.26.0000      

      9212125-
87.2005.8.26.0000      

        9022228-
98.2009.8.26.0000  Repete 

          
9103254-
89.2007.8.26.0000   

       Legenda: 
        Decisão já encontrada em outro termo de busca 

    Decisão que não tratam do mérito ou do objeto do presente trabalho. 
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Tabela 1.4. – Decisões encontradas por termo de busca no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

  Termo de busca - TJRS 

  
Responsabilidade 

das empresas 
tabagistas 

Tabaco e dano Tabaco e 
indenização Dano e Tabagistas Fumo e Dano Fumo e 

Indenização 

N
úm

er
o 

do
s p

ro
ce

ss
os

 e
nc

on
tr

ad
os

 

70042043091 Repete Repete       
70041977786 Repete Repete Repete Repete   
70040922684 Repete Repete       
70047223839   Repete       
70046312799 Repete Repete       
70034758169   Repete       
70037025178 Repete Repete       
70035502871 Repete Repete       
70042486977 Repete Repete Repete     
70037170446   Repete Repete   Repete 
70029272044   Repete       
70035911411   Repete       
70039884853 Repete Repete       
70039740931   Repete       
70028843514 Repete Repete       
70028927358   Repete Repete     
70033544198   Repete       
70023506736   Repete       
70027823426 Repete Repete       
70027856616   Repete       
70015107600 Repete Repete       
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N
úm

er
o 

do
s p

ro
ce

ss
os

 e
nc

on
tr

ad
os

 
70019845056   Repete       
70022248215   Repete   Repete Repete 
70016112856 Repete Repete Repete     
70022057582 Repete Repete Repete Repete Repete 
70016845349 Repete Repete       
70019379551 Repete Repete       
70017634486 Repete Repete       
70015381460   Repete   Repete Repete 
70017591736 Repete Repete       
70014703961 Repete Repete   Repete Repete 
70013959077           
70013488002   Repete       
70012456612   Repete       
70012335311 Repete Repete Repete     
70011866910 Repete         
70011106655 Repete Repete       
70011221298 Repete Repete       
70009120429 Repete Repete       
70005294855 Repete Repete   Repete Repete 
70007711484           
70007090798 Repete Repete       
70006270508 Repete Repete       

  70047046818         
  70034758169         
  70041249897 Repete       
  70029006053 Repete   Repete Repete 
  70018138917         
  70017506734 Repete   Repete Repete 
  70018190991 Repete   Repete   
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N
úm

er
o 

do
s p

ro
ce

ss
os

 e
nc

on
tr

ad
os

 
  70018322149 Repete   Repete Repete 
  70015954712 Repete   Repete Repete 
  70013363718 Repete     Repete 
  70012635355 Repete   Repete Repete 
  70012865127 Repete       
  70005752415 Repete   Repete Repete 
  70004812558 Repete Repete Repete Repete 
  70000840264 Repete Repete     
  70005727748     Repete Repete 
  70001843465 Repete       
    70035524016       
    70036823615       
    70038038923       
    70033904632       
    70022408231   Repete Repete 
    70015152515       
    70009745944   Repete Repete 
    70000144626 Repete Repete Repete 
        70017614074   
        70013363718   
          70041427071 
          70009402264 

 

       

 
Legenda: 

     

 
  Decisão já encontrada em outro termo de busca  

 
  Decisão que não tratam do mérito ou do objeto do presente trabalho.   
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APÊNDICE B  - FORMULÁRIO DE ANÁLISE DAS DECISÕES SELECIONADAS45 

 
Tabela  2.1. – Formulário de análise – Modelo de Preenchimento 
 
 
 

Recurso Nº do Recurso Tribunal Órgão 
Julgador Relator Data de 

Julgamento 
Votação 
Unânime 

Doença 
apresentada 

Recurso 
Especial 1.113.804 - RS STJ 4ª Turma Min. Luis Felipe 

Salomão 27/04/10 Sim Câncer de 
pulmão  

  

                                                        
45 As tabelas preenchidas com informações de todas as decisões analisadas na elaboração do presente trabalho estão em poder da autora e à disposição do leitor que as queira 
consultar. 
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Tabela  2.1. – Formulário de análise – Modelo de Preenchimento 
 

Produto Genérico 
Relator Revisor 3º Juiz 

Trata da 
questão Trecho Relevante Trata da 

questão Trecho Relevante Trata da 
questão Trecho Relevante 

Não NC Não NC Não NC 
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Tabela  2.1. – Formulário de análise – Modelo de Preenchimento 
 
 

Fumo como Fator de Risco  
Relator Revisor 3º Juiz 

Trata da 
questão Trecho Relevante Trata da 

questão Trecho Relevante Trata da 
questão Trecho Relevante 

Sim 

"Na hipótese de doenças 
neoplásicas ou carcinomas, 
como ocorreu no caso 
concreto, não há como se 
vislumbrar o nexo causal, 
baseado em uma relação de 
necessariedade, entre o 
tabagismo e a moléstia 
desenvolvida pelo de cujus. 
Isso porque a arte médica está 
limitada a afirmar a 
existência de fator de risco 
entre o fumo e o câncer, tal 
como outros fatores, como a 
alimentação, o álcool, carga 
genética e o modo de vida da 
pessoa, se sedentária ou 
estressante". 

Sim Acompanhou o relator Sim Acompanhou o relator 
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Tabela  2.1. – Formulário de análise – Modelo de Preenchimento 
 

Quebra de Nexo causal por fato da própria vítima 
Relator Revisor 3º Juiz 

Trata da 
questão Trecho Relevante Trata da 

questão Trecho Relevante Trata da 
questão Trecho Relevante 

Sim 

"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". 

Sim Acompanhou o relator Sim Acompanhou o relator. 
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Tabela  2.1. – Formulário de análise – Modelo de Preenchimento 
 

Responsabilidade das Empresas Tabagistas foi reconhecida? 

Relator Revisor 3º Juiz 
Resultado 
Final do 

Julgamento 

Não Não Não Não 
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APÊNDICE C – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
Além das informações contidas no capítulo 2 do presente trabalho, este Apêndice visa 

fornecer informações adicionais encontradas no levantamento jurisprudencial. 

 

A pesquisa jurisprudencial, a partir da metodologia adotada, indicou um total de 

sessenta e quatro decisões, sendo duas delas do STJ, treze do TJSP e quarenta e nove do 

TJRS. 

 

 
 

De todas as decisões analisadas, apenas doze delas reconheceram a responsabilidade 

civil das empresas tabagistas pelos danos causados aos consumidores de seus produtos, 

conforme se observa pelo gráfico abaixo: 

3% 

20% 

77% 

Decisões encontradas - Por Tribunal 

STJ
TJSP
TJRS
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Dentre as doze decisões que reconheceram a responsabilidade das empresas tabagistas, 

apenas uma delas foi proferida pelo TJSP enquanto que as outras onze foram proferidas pelo 

TJRS. Conforme pode-se observar, o STJ não reconhece a responsabilidade civil das 

empresas tabagistas pelos danos causados à saúde dos consumidores de seus produtos: 

 

 
 

Das três principais dificuldades em se estabelecer o nexo de causalidade entre a 

atividade desenvolvida pelas empresas rés e os danos aos consumidores de seus produtos, a 

dificuldade mais suscitada pelas decisões consiste na interrupção de nexo causal por fato da 

própria vítima, citada em cinquenta e oito das decisões analisadas. 

 

18,75% 

81,25% 

Resultado dos Julgados 

Responsabilização

Ausência de
responsabilização

0,00% 
8,33% 

91,67% 

Responsabilização - Por Tribunal 

STJ

TJSP

TJRS
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Do total de sessenta e quatro decisões analisadas, em apenas quatorze delas as três 

dificuldades foram tratadas pelo acórdão conjuntamente, sendo que em onze delas a 

responsabilidade das empresas tabagistas não foi reconhecida. Tais números evidenciam que 

os Tribunais selecionados não enfrentam todas as questões de causalidade analisadas neste 

trabalho. 

 

Das cinquenta e duas decisões, proferidas nos três tribunais selecionados, que não 

reconheceram a responsabilidade das empresas tabagistas, trinta e três delas tiveram votação 

unânime. Por outro lado, das doze decisões que reconheceram a responsabilização das 

referidas empresas, apenas quatro delas tiveram votação unânime. 

 

 

13,91% 

35,65% 

50,43% 

Questões enfrentadas pelos Tribunais 

Fornecimento genérico

Fumo como fator de risco

Interrupção de Nexo causal
por fato da própria vítima

63% 

37% 

Votação quando não há Responsabilização 

Unânime
Não unânime
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Das três principais dificuldades em se estabelecer o nexo de causalidade entre a 

atividade desenvolvida pelas empresas rés e os danos aos consumidores de seus produtos, a 

dificuldade mais suscitada pelas decisões consiste na interrupção de nexo causal por fato da 

própria vítima, enquanto que a dificuldade menos suscitada pelas decisões consiste no fato de 

o fumo ser um produto genérico. 

 

  
 

Há também outros aspectos encontrados nos julgados merecem a nossa atenção. Das 

doze decisões que entenderam pela responsabilização das empresas tabagistas, sete foram 

33% 

67% 

Votação quando há responsabilização 

Unânime
Não unânime

13% 

39% 

48% 

Dificuldade citada - Por decisão 

Fornecimento
Genérico
Fumo como fator de
risco
Interrupção do nexo
causal
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proferidas pela 9ª Câmara Cível do TJRS, o que revela que tal órgão julgador tende a adotar 

um posicionamento mais favorável à vítima. No entanto, não encontramos identidade entre a 

composição das turmas julgadoras que deram provimento aos pedidos formulados pelas 

vítimas. 

 

Dentre os casos em que a responsabilidade das empresas tabagistas foi reconhecida, as 

principais doenças apresentadas pelas vítima foram o câncer de pulmão, a doença pulmonar 

obstrutiva crônica – DPOC e a tromboageíte obliterante – TAO. Apenas em relação à última 

doença mencionada, foi possível observar que número de julgados que reconheceram a 

responsabilidade das empresas tabagistas foi maior do que o número de casos em que tal 

responsabilização foi descartada. Tal fato sugere que a doença apresentada pela vítima possa 

ser um fator considerado quando da verificação no nexo de causalidade entre a atividade 

exercida pelas empresas do setor e o dano suportado pelas vítimas. Contudo, não há nas 

decisões analisadas argumentação suficiente que indique alguma possível diferença entre tais 

doenças e as demais apresentadas pelos fumantes. 

 

Além da análise das decisões encontradas, cada um dos votos proferidos pelos 

Desembargadores foi analisado individualmente, no total de cento e noventa votos46, sendo 

que cento e quarenta e três deles não reconheceram a responsabilidade civil das empresas 

tabagistas, conforme observamos no gráfico abaixo: 

 

                                                        
46 Há recursos que em que participam do julgamento um maior número de Desembargadores e/ou Ministros.  Por 
outro lado, há um caso de recurso de apelação com decisão monocrática além de casos em que determinado voto 
não analisou o mérito do recurso por entender pelo provimento de questões processuais que implicassem na 
prejudicialidade de análise do mérito. 

24,74% 

75,26% 

Posicionamento adotado nos Votos 

Responsabilização

Ausência de
responsabilização
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Nos casos em que os Desembargadores votaram pelo não reconhecimento da 

responsabilidade das empresas tabagistas, o argumento mais utilizado pelos Desembargadores 

e Ministros é a interrupção do nexo de causalidade por fato da própria vítima: 

 

 
 

Por outro lado, quando votam pelo reconhecimento da responsabilidade das empresas 

tabagistas, o argumento mais utilizado pelos Desembargadores é o de que o fumo é tido como 

a causa das doenças apresentadas pelas vítimas47. Argumentam também, que o ato de fumar 

não implica em nenhuma das hipóteses de interrupção do nexo de causalidade por fato da 

própria vítima. 

                                                        
47 As diferentes teorias da causalidade adotadas pelos Desembargadores foram exploradas no capítulo 3, quando 
abordamos as questões de causalidade. 

12,11% 

32,29% 55,61% 

Ausência de Responsabilização - Argumento Utilizado 

Fornecimento genérico

Fumo como fator de risco

Interrupção de Nexo causal
por fato da própria vítima
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16% 

45% 

39% 

Responsabilização - Argumento afastado 

Fornecimento genérico

Fumo como fator de
risco

Interrupção de Nexo
causal por fato da
própria vítima
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