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“Em diversos processos se questio-
na a constitucionalidade ou legali-
dade das medidas proibitivas sobre 
publicidade, promoção e patrocínio 
do cigarro, que visam reduzir o seu 
consumo. A estratégia da indústria 
é atravancar as políticas públicas de 
controle e fiscalização, minimizando 
sua eficácia. A efetivação dos direi-
tos humanos, entretanto, deve ser 
priorizada, em detrimento das ale-
gações – pretextadas pela indústria 
tabagista – de ofensa à livre-inicia-
tiva, à liberdade ou à igualdade.”
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Entre os preceitos fundamentais do Estado Democrá-
tico de Direito há dois – à primeira vista parado-
xais – que se complementam: a liberdade individual 
e o intervencionismo estatal. Modernamente, frui 

de excepcional prestígio, no concerto das nações civiliza-
das, o Estado que confere liberdade a seus cidadãos, mas 
modula-a em prol do bem comum. Assim, embora recaia 
sobre cada um a liberdade para fazer escolhas, vê-se, em 
certos domínios, a necessária ingerência do Poder Público, 
com o objetivo de garantir a plenitude do bem-estar social.

A intervenção na vida privada é tema de permanente 
preocupação, sendo certo que o momento histórico in-
fluencia diretamente na intensidade da ingerência estatal 
nos indivíduos. Há situações em que a gravidade da cir-
cunstância demanda do ente público uma atuação mais 
enfática – ainda que restringindo certas liberdades –, jus-
tamente para garantir o interesse coletivo.

A utilização deste artifício nas sociedades modernas já 
se nota há tempos: o Estado migrou de mero espectador 
e garantidor passivo de direitos individuais para um con-
cretizador de direitos sociais, ativamente engajado. Presi-
didos por esta dinâmica surgiram, por exemplo, a função 
social da propriedade, do contrato, da empresa e os direi-
tos homogêneos e difusos, de forma que se atribuem ao 
Estado obrigações diversas, atuação positiva e eficiente, 
para que os direitos sejam amplamente garantidos.

É precisamente sob esta ótica – o ente público valendo-se 
de meios tendentes a garantir o bem-estar social – que 
deve ser analisada a necessária intervenção na saúde. 
Tal interferência não é novidade na sociedade brasileira: 
mediante preceitos legais, proíbem-se o uso de drogas, o 
consumo de álcool por menores de 18 anos, a embriaguez 
ao volante etc., a evidenciar o quão presente o Estado faz-se 
na liberdade individual de seus cidadãos.

O tabagismo, por sua vez, constitui relevante tema à 
saúde pública. A despeito da redução nos números, ob-
servada nas últimas décadas, os dados ainda revelam-se 
preocupantes: atualmente, estima-se que 200 mil pessoas 
morrem por ano, no Brasil, em decorrência do consumo 
do tabaco, havendo 20 milhões de fumantes no País.

O Estado – do mesmo modo que se esforça no com-
bate a doenças diversas e oferece assistência para seu 
tratamento – empenha-se no combate e tratamento do 
tabagismo. No entanto, há obstáculos a ser ultrapassados 
e limites a superar, para que efetivamente se obtenha su-
cesso na eliminação deste mal.

Em 2005, o Brasil ratificou a Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco, que determina aos países signatários 
que atuem para impedir a intercessão da indústria taba-
gista nas atividades de controle; proteger as políticas pú-
blicas de saúde voltadas contra esse consumo; reduzir a 
quantidade de pessoas afetadas pelo cigarro; e minimizar 
os efeitos negativos dessa atividade na sociedade.

É incontestável a força da indústria do fumo, que, histo-
ricamente – com estratégias de marketing que omitem os 
malefícios e a natureza viciante do produto –, sempre arreba-
nhou usuários sem qualquer responsabilidade preventiva ou 
reparadora. Na década de 1990, tais empresas divulgavam seu 
produto sem prestar qualquer informação sobre as conse-
quências negativas – àquela época já conhecidas e comprova-
das – do consumo ao organismo humano e ao meio ambiente. 
A indústria venceu, por anos, a luta contra as políticas públicas, 
e as consequências são sentidas ainda nos dias de hoje.

Para combater este mal e alcançar as metas estabeleci-
das na Convenção-Quadro, o Estado deve adotar atitude 
crescentemente impositiva e agressiva. Com o objetivo de 
reduzir, até 2022, a população fumante a 11%, estratégias 
mais proeminentes deverão ser adotadas.

O Poder Executivo deve atuar com mais rigor ao regu-
lamentar propagandas; controlar o processo produtivo do 
fumo; exercer poder de polícia na fiscalização das indús-
trias e estabelecimentos que comercializam tais produtos; 
impor tributação efetivamente desencorajadora do lucro 
e até mesmo da produção; tornar frequentes e abrangen-
tes os programas de conscientização, buscando alcançar, 
prioritariamente, o público carente de maiores informa-
ções; punir os danos ambientais causados pelas indús-
trias tabagistas; e combater o mercado ilegal de cigarros.

A própria Convenção-Quadro incluiu a responsabilização 
civil no âmbito de seu Artigo 19, determinando que “[...] as  
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Partes considerarão a adoção de medidas legislativas ou a pro-
moção de suas leis vigentes, para tratar da responsabilidade 
penal e civil, inclusive, conforme proceda, da compensação”.

Além do esforço legislativo e administrativo, também 
o Poder Judiciário ostenta importante papel. Com efeito, 
os Tribunais brasileiros ainda não evoluíram sua jurispru-
dência para punir efetivamente empresas de cigarro, o 
que situa nosso país em posição retrógrada, quando com-
parado a outras nações.

No emblemático caso USA versus Phillip Morris, a Juíza 
americana Gladys Kessler, em 2006, proferiu sentença atri-
buindo à indústria do fumo a culpa pela epidemia tabagista 
e pela manipulação da opinião pública, do governo, da co-
munidade de saúde e dos consumidores. Após celebrarem 
acordo, as principais empresas tabagistas norte-americanas 
comprometeram-se a retificar publicamente os dados falsos 
divulgados durante anos, bem como ressarcir o Estado pelos 
gastos despendidos com doenças atribuídas ao tabagismo.

A União Europeia e o Japão também já se insurgiram con-
tra empresas de cigarro, pelos males causados aos usuários, 
ao sistema público de saúde e ao meio ambiente, o que re-
sultou na celebração de acordos semelhantes, envolvendo o 
pagamento de indenizações bilionárias e a adoção de me-
didas aptas a minimizar os danos futuros e os consumados.

No Brasil, o Ministério Público exerce papel funda-
mental no combate ao tabagismo e à atuação desleal da 
indústria do tabaco, com inúmeros inquéritos civis, ações 
civis públicas e ações coletivas, no âmbito federal e es-
tadual, objetivando coibir prejuízos aos consumidores e 
manipulações por parte das empresas, bem como o res-
sarcimento dos danos permanentemente causados ao Es-
tado, à população e ao meio ambiente.

Malgrado não haja nenhuma categórica manifestação do 
Supremo Tribunal Federal nesse sentido, alguns Ministros já 
se pronunciaram, em caráter avulso, quanto à abrangência 
da responsabilidade da indústria tabagista. Em demandas 
que discutem, principalmente, a incidência tributária sobre 
a produção e comercialização de cigarros, o STF ponderou 
que a intervenção do Estado em atividades prejudiciais à 
saúde deve ser mais intensa, observando-se sempre o inte-
resse público (AI nº 721.577 AgR-RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 
18.04.12). Nas palavras do Ministro Cezar Peluso, “dadas as 
características do mercado de cigarros, que encontra na tri-
butação dirigida um dos fatores determinantes do preço do 
produto, parece-me de todo compatível com o ordenamen-
to limitar a liberdade de iniciativa a bem de outras finalida-
des jurídicas tão ou mais relevantes, como a defesa da livre 
concorrência e o exercício da vigilância estatal sobre setor 
particularmente crítico para a saúde pública” (AC nº 1.657 
MC-RJ, DJ 31.08.07).

No mesmo julgamento, o Ministro Gilmar Mendes 
aventou a conveniência de proibir-se peremptoriamente 
tal produção: “no âmbito dessa atividade, os comprova-
dos e graves danos à saúde pública causados pelo cigarro e  

outros derivados do tabaco, assim como a necessidade de 
um plus de proteção ao consumidor de produtos de tabaco, 
tendem a funcionar como uma espécie de justificativa geral 
para a intervenção mais rigorosa. A questão central, repito, 
está em saber até onde pode o Estado regulador avançar, 
nesse intuito de proteger a saúde pública, para restringir 
ainda mais a liberdade de iniciativa; ou, até mesmo seria o 
caso de se refletir se, em se tratando de produtos amplamen-
te reconhecidos – tanto no âmbito científico como pelo sen-
so comum –, pelo seu elevado grau de nocividade à saúde, a 
permissão ou proibição da atividade econômica de sua fa-
bricação e comercialização não estariam em um âmbito de 
privativa discricionariedade do Estado”.

Já nas instâncias inferiores – em que as demandas 
contra a indústria tabagista realmente prodigalizam –, o 
entendimento de que as empresas devem responsabili-
zar-se pelos danos à saúde causados por seus produtos 
ainda é inexpressivo. As ações individuais, ajuizadas por 
fumantes, ainda são decididas desfavoravelmente, à luz 
do entendimento de que somente neles recai a responsa-
bilidade pela iniciativa do consumo de cigarros e do con-
sequente vício ensejador dos danos.

Essa fundamentação demonstra o quão persuasivo é – 
mesmo nos Tribunais Superiores – o discurso da indústria 
tabagista. A despeito de já se sentir uma pequena alteração 
jurisprudencial, o Poder Judiciário ainda se sujeita aos ardis 
dessas grandes empresas, abstraindo provas e fatos consen-
suais a respeito dos malefícios do cigarro e da manipulação 
da sociedade, já acolhidos em outros países, inclusive nos 
Estados Unidos.

Contudo, o fator mais preocupante é a atuação incisiva 
das grandes empresas e seus aliados, por meio de ações ju-
diciais, contra as políticas de saúde. Em diversos processos 
se questiona a constitucionalidade ou legalidade das medi-
das proibitivas sobre publicidade, promoção e patrocínio 
do cigarro, que visam reduzir o seu consumo. A estratégia 
da indústria é atravancar as políticas públicas de controle e 
fiscalização, minimizando sua eficácia.

Para impedir que haja tais interferências da indústria do 
tabaco – um dos objetivos da Convenção-Quadro –, o Po-
der Judiciário precisa pautar suas decisões em informações 
técnicas e científicas nacionais e internacionais, no Direito 
Comparado, nas leis antifumo brasileiras e nos acordos já 
celebrados com as grandes empresas fumígenas, privile-
giando, sobretudo, o direito fundamental à vida e à saúde.

Assim, a efetivação dos direitos humanos deve ser prio-
rizada, em detrimento das alegações – pretextadas pela in-
dústria tabagista – de ofensa à livre-iniciativa, à liberdade ou 
à igualdade, pois, nas palavras da Corte Suprema brasileira, 
“o interesse público, ligado à existência de uma população 
mais saudável, se sobrepõe a qualquer outro interesse que 
possa ser alegado para afastar os mecanismos que viabili-
zem uma vigilância efetiva do Poder Público para garantia 
da saúde da população” (AC nº 1.657 MC-RJ, DJ 31.08.07).    
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