
“O Brasil, ao elevar o controle do tabagismo ao status de política pública, 
reconheceu que a medida não depende apenas da dimensão da saúde, mas 
de um conjunto de providências que extrapola a área da saúde e demanda 
ações econômicas, legislativas, educativas e até mesmo judiciárias.”

LIBERDADE DE FUMAR 
E O PODER REGULADOR 

DO ESTADO COMO 
INSTRUMENTO DE 

PROTEÇÃO DA SOCIEDADE

 � POR PAULA GECISLANY V. S. GOMES

A pós a descoberta e comprovação científica 
dos malefícios do cigarro, os países passaram 
a ter a obrigação de tomar as medidas neces-
sárias para preservar a saúde da população 

dos danos causados pelo tabaco. 
Porém, a indústria tabagista tem desafiado o direito 

regulador dos Estados. Dentre seus vários argumen-
tos, ela alega que contribui para o desenvolvimento 
ao aportar dinheiro nos países, promovendo emprego, 
arrecadação de impostos e ações de responsabilidade 
social; e que os Estados, ao adotarem medidas que di-
ficultam o consumo do tabaco, estariam tolhendo a li-
berdade de escolha das pessoas e promovendo formas 
de discriminação contra os fumantes.

No entanto, o desenvolvimento não é mais compreen-
dido como sinônimo de crescimento econômico. Este é 
um dado quantitativo, vinculado ao aumento dos indica-
dores de riqueza, ao passo em que o desenvolvimento é 

um dado qualitativo, que diz respeito à melhoria das con-
dições de vida da população. 

Promover o crescimento econômico sacrificando vi-
das, provocando graves danos sociais que poderiam ser 
evitados, não é considerado desenvolvimento. A teoria 
kantiana já dizia que o fim não justifica os meios; nenhu-
ma vida pode ser sacrificada com o intuito de garantir 
postos de trabalho e muito menos para garantir retorno 
financeiro aos donos de capital.

O outro argumento da indústria é a liberdade das pes-
soas que decidem fumar, que estaria amparada pelo direi-
to à autonomia e autodeterminação, pelo direito ao livre 
desenvolvimento da personalidade e pelo direito à digni-
dade humana. 

Em regra, o Estado tem que respeitar e não interferir 
nas decisões que as pessoas tomam dentro da ordem le-
gal, o que os faz livres.1 O indivíduo, por sua vez, a partir 
do reconhecimento de sua capacidade de reflexão, tem o 
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direito de colocar-se autorresponsavelmente em situa-
ções que outros consideram inconvenientes ou arrisca-
das, desde que não comprometa os direitos dos demais.

Todavia, não é possível colocar a liberdade como valor 
supremo e elemento de unidade de todo o ordenamento 
jurídico, pois este não está calcado em um princípio, mas 
sim em um conjunto de valores. Como aduz Martinez, a 
defesa da liberdade como ápice do ordenamento levaria a 
uma sobrevalorização da individualidade em detrimento 
dos valores coletivos.2

Nesse sentido já se posicionou a Corte Constitucional 
colombiana3, quando apontou que o valor da autonomia 
pode ser procurado pelo Estado mediante o privilégio de 
outros valores relacionados, como por exemplo, estabe-
lecer medidas coercitivas que, em princípio, interfiram 
na liberdade de eleição das pessoas, porém, que corres-
pondam à promoção de valores preestabelecidos a partir 
do princípio majoritário, sem os quais não seria possível 
exercer o direito de autonomia.

Gruber e Koszegi, ao escrever sobre os impostos do 
cigarro, por exemplo, explicaram que o único argumen-
to para a intervenção estatal reside nos impactos exter-
nos que o tabaco impõe aos outros. Que, se alguém fu-
masse sozinho em uma ilha deserta e, em consequência 
disto, morresse 6 anos antes, a única missão do Estado 
consistiria em prevení-lo sobre as consequências do 
fumo sobre sua saúde.4 Todavia, se este fumante não 
está assegurado e provoca um aumento dos custos sa-
nitários e previdenciários, devido a uma enfermidade 

relacionada ao tabagismo, este impacto justifica a in-
tervenção do Estado.

No entanto, a situação é totalmente diferente se os 
fumantes iniciantes não preveem quão dependentes se 
tornarão e, por isso, experimentam o tabaco, passando 
a depender da nicotina. A indústria tabagista, de forma 
dissimulada, tenta convencer os jovens de que eles têm o 
poder de controlar a dependência, e os fumantes, de que 
podem reduzir o consumo.5 

A Organização Mundial da Saúde classifica o tabagis-
mo como uma doença e, em sendo assim, o Estado tem o 
dever de combatê-la. A doença pode suplantar a autono-
mia e o próprio indivíduo acometido não tem condições 
de avaliar isso claramente. A intervenção estatal, entre-
tanto, deve ser mínima, evitando a adoção de medidas 
de caráter “paternalista”, aquelas que impõem sanções a 
quem não cuida da sua saúde ou integridade física. 

Não são consideradas paternalistas as medidas que o Es-
tado toma para estimular ou desestimular certas atividades, 
mediante a adoção de políticas e consequências jurídicas dis-
tintas das sanções, ou seja, mantendo intacto o âmbito de de-
cisões das pessoas. Exemplos deste tipo de medida são a alta 
tributação dos produtos de tabaco, visando desestimular o 
seu consumo, e a distribuição de anticonceptivos e de preser-
vativos para evitar gravidez indesejada e doenças sexualmen-
te transmissíveis. Nestes casos, o Estado interfere sem retirar 
do indivíduo a sua autonomia, a sua liberdade de escolha.

Ao enfrentar a questão da proteção à saúde confronta-
da com outros direitos, a Corte Constitucional da Colômbia  
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NOTAS
1  Para Rousseau, a liberdade pressupõe obediência à lei que o indivíduo, enquanto membro da sociedade, voluntariamente 

criou para si. (In: Do contrato social. Tradução Ricardo Rodrigues da Gama. São Paulo: Russel, 2006.)
2  MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de derechos fundamentales. Teoría General. Madri: Imprenta Nacional del Boletin 

Oficial del Estado, 1999, p. 361-365. Convém ressaltar que a Procuradoria-Geral da República adotou posicionamento se-
melhante na ADI nº 3.311-DF, Rel. Min. Roberto Barroso. [Parecer da PGR]. Brasília-DF, 16 dez. 2004, p. 780. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2246660>. Acesso em: 24.11.13.

3  COLOMBIA. Corte Constitucional da Colombia. Acción de Inconstitucionalidad D-7968. Contra del parágrafo del artículo 3º 
de la Ley 1335 de 2009. Rel.ª Maria Victoria Calle Correa. [Sentencia]. Bogotá-DC, 17 ago. 2010, p. 34. Disponível em: <http://
www.actbr.org.br/uploads/conteudo/629_Colombia_CorteConstitucional_venda_cigarros.pdf>. Acesso em: 30.11.13.

4  GRUBER J.; KOSZEGI B. Una perspectiva económica moderna de los impuestos sobre el tabaco. París: International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease: 2008, p. 3-4.

5  Um exemplo do assédio aos jovens foi o texto da campanha “Fume com Moderação”, lançada em 2003 pela Souza Cruz, que 
dizia: Aproveite em excesso. Fume com moderação. Ninguém tem o direito de fazer suas escolhas por você. É isso que chamam 
de liberdade, o ideal mais importante na vida de qualquer um. Free sempre acreditou nisso, respeitando os mais diversos estilos, 
opiniões, atitudes. Cada um na sua. Então, seja livre para fazer o que quiser: cante, ame, dance, crie, apaixone-se, sonhe, aproveite 
tudo em excesso. E se você decidiu fumar, por que não com moderação? A decisão é sua. Só não deixe de ser quem você é, seja você 
quem for.

6  Em entrevista concedida à autora na sede da Fundação Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 2014. 
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estabeleceu parâmetros que justificariam medidas regulatórias 
de caráter intervencionista (que alguns poderiam classificar 
como sendo paternalistas). É o que se denomina “teste de pro-
porcionalidade”, pelo qual medidas intervencionistas são justi-
ficadas quando: (i) procurem o bem-estar e proteção das pes-
soas em relação a direitos que a Constituição privilegiou como 
objeto de garantia reforçada; (ii) sejam medidas proporcionais 
em sentido estrito, isto é, a) que busquem o cumprimento de 
uma finalidade inerente aos princípios constitucionais; b) que 
o grau de restrição da autonomia esteja de acordo com a im-
portância do princípio constitucional que se pretende garantir; 
c) que a medida seja realmente necessária por não existir outra 
que alcance a mesma finalidade; d) que sua implantação não 
implique o sacrifício de princípios ou valores mais importantes 
do que aqueles que se pretende proteger.

A proposta da Convenção-Quadro para o Controle do Ta-
baco (OMS) não é a proibição total do tabaco, mas o seu con-
trole. Nesse sentido opina a Professora Vera Luiza da Costa 
e Silva, Secretária-Chefe da Convenção-Quadro, quando diz 
que o tabaco não será extinto, pelo contrário, a tendência é 
legalizar e regulamentar outras drogas, como, por exemplo, 
a maconha.6 A forte regulamentação levará à redução pro-
gressiva do consumo.

Uma outra vertente da liberdade trazida na aborda-
gem da indústria tabagista incide sobre a comunicação e 
informação das empresas. A indústria tabagista susten-
ta que assim como as demais, tem o direito de divulgar 
seus produtos e serviços.

No Brasil, a Constituição Federal (art. 220) expressamen-
te admite a possibilidade de a legislação ordinária restringir 
a publicidade de produtos nocivos à saúde, como fumo, be-
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrí-
colas. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. 

Independentemente do enfoque que se dê à liberdade, 
na sociedade civil os direitos fundamentais – especialmente 
o de liberdade – perdem sua perspectiva individualista e ga-
nham um novo elemento, qual seja: a função social. 

O tabaco, como principal causa de mortes evitáveis do 
mundo, provoca grandes danos socioeconômicos, princi-
palmente nos países em desenvolvimento. Os Estados, em 
especial os signatários da Convenção-Quadro, têm respon-
sabilidade internacional de adotar as medidas adequadas 
para o controle do tabagismo e proteção da saúde. 

O Brasil, ao elevar o controle do tabagismo ao status de 
política pública, reconheceu que a medida não depende 
apenas da dimensão da saúde, mas de um conjunto de pro-
vidências que extrapola a área sanitária e demanda ações 
econômicas, legislativas, educativas e até mesmo judiciárias. 

Independente de qual seja o Estado, se desenvolvido ou 
não, os governos devem respeitar a vida e promover a saúde 
enquanto direito humano, conciliando-a com os interesses 
econômicos, sobre os quais deve sempre prevalecer. Em 
suma, os Estados devem viabilizar o exercício da cidadania 
em plenitude, que pressupõe, em regra, vida longa e saudá-
vel, mesmo que para isso tenham que intervir na esfera da 
liberdade individual das pessoas.        
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“O tabaco, como principal causa de mortes evitáveis do mundo, provoca grandes danos 
socioeconômicos, principalmente nos países em desenvolvimento. Os Estados, em 
especial os signatários da Convenção-Quadro, têm responsabilidade internacional de 
adotar as medidas adequadas para o controle do tabagismo e proteção da saúde.”


