
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.113.804 - RS (2009/0043881-7)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A 
ADVOGADO : SERGIO BERMUDES 
ADVOGADOS : JANAINA CASTRO DE CARVALHO    

EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO    
IVO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SÔNIA MARIA HOFFMANN MATTIAZZI E OUTROS
ADVOGADO : ROBERTO PERIUS E OUTRO(S)

EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. TABAGISMO. AÇÃO REPARATÓRIA 
AJUIZADA POR FAMILIARES DE FUMANTE FALECIDO. 
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PRODUTO DE PERICULOSIDADE 
INERENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO 
RELATIVO À INFORMAÇÃO. NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO. 
TEORIA DO DANO DIREITO E IMEDIATO (INTERRUPÇÃO DO 
NEXO CAUSAL). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão, de forma 
explícita, rechaça todas as teses do recorrente, apenas chegando a 
conclusão desfavorável a este. Também inexiste negativa de 
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia a questão 
de forma fundamentada, enfrentando todas as questões fáticas e 
jurídicas que lhe foram submetidas.
2. A pretensão de ressarcimento do próprio fumante (cuja prescrição é 
quinquenal, REsp. 489.895/SP), que desenvolvera moléstias 
imputadas ao fumo, manifesta-se em momento diverso da pretensão 
dos herdeiros, em razão dos alegados danos morais experimentados 
com a morte do fumante. Só a partir do óbito nasce para estes ação 
exercitável (actio nata), com o escopo de compensar o pretenso dano 
próprio. Preliminar de prescrição rejeitada.
3. O cigarro é um produto de periculosidade inerente e não um produto 
defeituoso, nos termos do que preceitua o Código de Defesa do 
Consumidor, pois o defeito a que alude o Diploma consubstancia-se 
em falha que se desvia da normalidade, capaz de gerar uma frustração 
no consumidor ao não experimentar a segurança que ordinariamente 
se espera do produto ou serviço. 
4. Não é possível simplesmente aplicar princípios e valores hoje 
consagrados pelo ordenamento jurídico a fatos supostamente ilícitos 
imputados à indústria tabagista, ocorridos em décadas pretéritas - a 
partir da década de ciquenta -, alcançando notadamente períodos 
anteriores ao Código de Defesa do Consumidor e a legislações 
restritivas do tabagismo.
5. Antes da Constituição Federal de 1988 - raiz normativa das 
limitações impostas às propagandas do tabaco -, sobretudo antes da 
vasta legislação restritiva do consumo e publicidade de cigarros, aí 
incluindo-se notadamente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 
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n.º 9.294/96, não havia dever jurídico de informação que impusesse às 
indústrias do fumo uma conduta diversa daquela por elas praticada em 
décadas passadas.
6. 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.
7. A boa-fé não possui um conteúdo per se, a ela inerente, mas 
contextual, com significativa carga histórico-social. Com efeito, em mira 
os fatores legais, históricos e culturais vigentes nas décadas de 
cinquenta a oitenta, não há como se agitar o princípio da boa-fé de 
maneira fluida, sem conteúdo substancial e de forma contrária aos 
usos e aos costumes, os quais preexistiam de séculos, para se chegar 
à conclusão de que era exigível das indústrias do fumo um dever 
jurídico de informação aos fumantes. Não havia, de fato, nenhuma 
norma, quer advinda de lei, quer dos princípios gerais de direito, quer 
dos costumes, que lhes impusesse tal comportamento.
8. Além do mais, somente rende ensejo à responsabilidade civil o nexo 
causal demonstrado segundo os parâmetros jurídicos adotados pelo 
ordenamento. Nesse passo, vigora do direito civil brasileiro (art. 403 do 
CC/02 e art. 1.060 do CC/16), sob a vertente da necessariedade, a 
“teoria do dano direto e imediato”, também conhecida como “teoria do 
nexo causal direto e imediato” ou “teoria da interrupção do nexo 
causal”. 
9. 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.
10. 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, 
álcool, carga genética e o modo de vida. Assim, somente se fosse 
possível, no caso concreto, determinar quão relevante foi o cigarro 
para o infortúnio (morte), ou seja, qual a proporção causal existente 
entre o tabagismo e o falecimento, poder-se-ia cogitar de se 
estabelecer um nexo causal juridicamente satisfatório.
11. As estatísticas - muito embora de reconhecida robustez - não 
podem dar lastro à responsabilidade civil em casos concretos de 
mortes associadas ao tabagismo, sem que se investigue, 
episodicamente, o preenchimento dos requisitos legais.
12. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA 
do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial pela divergência 
e, nessa parte, dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro 
(Desembargador convocado do TJ/AP) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior. .
Dr(a). EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO, pela parte RECORRENTE: 

SOUZA CRUZ S/A

Brasília, 27 de abril de 2010(data do julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.113.804 - RS (2009/0043881-7)
  
RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A 
ADVOGADO : IVO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SÔNIA MARIA HOFFMANN MATTIAZZI E OUTROS
ADVOGADO : ROBERTO PERIUS E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 
1. Sônia Maria Hoffmann Mattiazzi e outros sete autores, filhos e netos de 

Vitorino Mattiazzi, ajuizaram ação por reparação de danos morais em face de Souza Cruz 
S/A, alegando que seu marido, pai e avô, Vitorino, nascido em 25.06.1940, tornou-se 
tabagista ainda na adolescência e que, em meados do ano de 1998, foi diagnosticado 
com doença bronco-pulmonar obstrutiva crônica, acrescida de enfisema pulmonar 
avançado. Após evolução do quadro clínico e depois de submeter-se por anos a 
tratamento quimioterápico e radioterápico, Vitorino Mattiazzi veio a falecer em 
24.12.2001, atestando-se como cauda da morte “adenocarcinoma pulmonar”.

Os autores alegaram que o falecido sempre fumou cigarros da marca 
"Hollywood", de fabricação da ré, sendo que, no ápice do vício, fumava mais de dois 
maços por dia, iludido por propagandas que ostentavam paisagens nas quais se incluíam 
faustoso iates e carros de luxo, protagonizados por saudáveis e musculosos homens, 
sempre acompanhados de encantadoras mulheres, sob o comando do slogan  "Hollywood 
... ao sucesso".

Sustentaram os autores que a patologia “adenocarcinoma” de Vitorino 
Mattiazzi foi decorrência do consumo do cigarro, pois, "indiscutivelmente, a par dos vários 
documentos acostados e, segundo a mais recente e abalizada orientação extraída da 
literatura Médica, está associada ao tabagismo - responsável pela mutação genética do 
gene P 53" (fl. 07). Reproduzem os requerentes trechos de literatura médica e de uma 
reportagem veiculada na revista "Veja", de 16.06.2004, a qual traz estatística que 
relaciona o consumo de cigarro com risco de desenvolvimento de câncer.

Argumentaram, ainda, que a conduta da ré foi dolosa, porquanto, 
conhecedora dos males que advêm do cigarro, ocultou da população tal informação, 
valendo-se de propagandas enganosas e abusivas, "efetivamente aliciantes, cooptantes 
e massificantes" (fl.08).

O Juízo de Direito da Comarca de Cerro Largo/RS julgou improcedente o 
pedido deduzido na inicial por não vislumbrar nexo de causalidade entre a conduta da ré, 
que estaria em regular exercício de direito, e a doença que vitimou o falecido (fls. 
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1.391/1.396)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, todavia, reformando a 
sentença, julgou procedente o pedido, por maioria, para condenar a ré ao pagamento de 
R$ 70.000,00 à viúva e a cada filho do casal e R$ 35.000,00 a cada neto, nos termos do 
acórdão assim ementado:

responsabilidade civil. tabagismo. Câncer pulmonar. morte. PRESCRIÇÃO. 
NÃO OCORRÊNCIA. código de proteção e defesa do consumidor. 
aplicabilidade. inversão do ônus da prova. possibilidade. nexo causal. 
verificado. dano moral. configurado. 
Não há falar em prescrição no caso em comento, pois a pretensão 
indenizatória apenas iniciou seu curso com o falecimento do de cujus.
É inconteste que a atividade laborativa desenvolvida pela demandada é lícita. 
Contudo, a mera licitude formal da atividade comercial não exonera a 
demandada de reparar prejuízos gerados aos indivíduos pelo consumo dos 
produtos por si comercializados e distribuídos. Não observância do princípio 
da boa-fé objetiva, princípio esse que deve balizar toda e qualquer relação. 
Ainda, a omissão da demandada na prestação das informações precisas 
sobre o produto pode vir a ser configuradora de ato ilícito.  
Outrossim, não há falar em liberalidade/voluntariedade do usuário do tabaco. 
Isso porque, a voluntas do indivíduo estava maculada, quer pela ausência de 
informações a respeito dos malefícios do produto, seja pela dependência 
química causada por diversos componentes, especialmente, pela nicotina.
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor aplica-se ao caso em 
concreto.  
Viável a aplicação da inversão do ônus da prova, cabendo à demandada 
desabonar a alegação da parte-autora pertinentemente à causa da 
enfermidade. 
O dano moral é reputado como sendo a dor, vexame, sofrimento ou 
humilhação que, fugindo da normalidade, interfere no comportamento 
psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu 
bem-estar. No caso, tal situação se verifica. 
Na mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios fixos e 
objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos subjetivos dos 
envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a 
condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser 
ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra 
reparatório-pedagógica.
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O 
DESEMBARGADOR PEDRO LUIZ RODRIGUES BOSSLE. (fls. 
1.473/1.473v)

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 1.512/1.515).

Sobrevieram, assim, embargos infringentes, parcialmente conhecidos e, na 
extensão, rejeitados.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDA-DE CIVIL. tabagismo. 
DEMANDA dirigida contra a fabricante de cigarros, VISANDO À 
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 
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1. Preliminar de deserção. afastamento. caso em que a insurgência atende 
ao disposto no art. 511, 'caput', do cpc.
2. Alegação de prescrição. questão afastada por unanimidade, quando do 
julgamento da apelação. inteligência do disposto no art. 530 do cpc. não 
conhecimento do recurso, nesse particular. 
3. Análise da prova. situação em que o acórdão recorrido enfrentou 
adequadamente o material probatório, no quanto pertinente para a solução 
da controvérsia. caso, outrossim, em que não se mostra irregular a menção 
de site da internet , por constituir mero subsídio argumentativo. 
4. Inversão do encargo probatório. ADMISSIBILIDADE. situação em que 
presentes ambos os requisitos configurados no art. 6º, VIII, do CDC.  lição de 
doutrina. inexistência de prova impossível. presença do Risco profissional, 
que deve ser suportado pela demandada.  
5. Responsabilidade da requerida caracterizada. Situação em que pôs à 
venda produto reconhecidamente nocivo à saúde sem informar 
adequadamente o consumidor a respeito dos riscos inerentes à mercadoria, 
entre os quais se incluem a dependência química e a probabilidade de 
desenvolvimento de várias moléstias.  
6. Caso, ademais, em que o livre arbítrio do usuário encontrava-se maculado 
pelo vício, tornando-o incapaz de decidir livremente pela interrupção do 
consumo, embora tenha tentado diversas vezes. 
7. Danos morais configurados, pois os requerentes – esposa, filhos e netos – 
viram-se privados do convívio com o de cujus . 
8. QUANTUM  REPARATÓRIO. O prudente arbítrio do juiz deve examinar a 
tríplice função da indenização por dano moral – compensatória, punitiva e 
pedagógica –, de modo a sopesar, com razoabilidade, as peculiaridades do 
caso concreto e a realidade econômica das partes, com o fito de chegar a um 
valor que recompense o sofrimento das vítimas sem implicar enriquecimento 
sem causa, ao mesmo tempo em que puna o infrator. Manutenção do 
quantum  indenizatório fixado no voto majoritário, pois em conformidade com 
as particularidades do evento.
PRELIMINAR CONTRA-RECURSAL AFASTADA, à unanimidade. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE, à unanimidade, E DESPROVIDO, NO QUANTO 
CONHECIDO, por maioria. (fls. 1.806/1.806v)

Novos embargos de declaração foram opostos e rejeitados (fls. 1.8491.858).

Sobreveio recurso especial interposto pela Souza Cruz S/A, com supedâneo 
nas alíneas "a" e "c" do preceito constitucional autorizador, no qual deduz as seguintes 
insurgências:

a) ofensa aos arts. 165, 458, II, 463 e 535, incisos I e II, todos do CPC, ao 
argumento de ocorrência de diversas omissões, contradições e ausência de 
fundamentação no acórdão recorrido;

b) dissídio jurisprudencial em relação a acórdãos de diversos tribunais, no 
que concerne à aplicação do prazo prescricional à espécie, bem como em torno dos art. 
159 do Código Civil de 1916, art. 945 do Código Civil de 2002 e arts. 6º, III, 8º, 9º, 10, 12, 
§ 3º, e 118, todos do CDC;

c) ofensa aos arts. 130, 131, 368 e 398, todos do CPC, tendo em vista que 
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o acórdão ora hostilizado teria, de ofício, adotado como suporte fático textos extraídos da 
internet ;

d) violação aos arts. 2º, 128 e 131, todos do CPC, porquanto ao valer-se de 
fundamento não trazido aos autos pelos autores (internet ), o acórdão recorrido acabou 
por incluir nova causa de pedir, sem ter oportunizado à recorrente a defesa em relação 
aos fatos encartados ao acórdão;

e) maltrato aos arts. 159 e 160, I, do Código Civil de 1916, art. 1º da Lei n.º 
9.294/96 e art. 927 do Código Civil de 2002, porquanto faltaria à hipótese tratada nos 
autos um dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, qual seja, a ilicitude; ao 
reverso, argumenta a recorrente que a atividade de comercialização de cigarros é lícita e 
autorizada pelo Estado;

f) ferimento dos arts. 8º, 9º, 12, § 1º, inciso II, e § 3º, incisos II e III, todos do 
Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de não constituir o cigarro um produto 
defeituoso, mas um produto de periculosidade inerente, cujo risco decorre do próprio uso;

g) ofensa aos arts. 36 e 37 do CDC, à alegação de ausência de propaganda 
enganosa;

h) violação ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), arts. 4º, 
inciso III, 9º, 30, 31 e 118, do CDC, porquanto as informações alusivas ao consumo de 
cigarro somente tornaram-se necessárias após 1988, com a edição de diversas portarias 
e leis; em décadas passadas, não havia o dever jurídico de a recorrente prestar 
informações acerca dos riscos decorrentes do tabagismo, agindo, por isso mesmo, 
segundo a boa-fé;

i) maltrato ao art. 334, inciso I, do CPC, arts. 159 do CC/02 e art. 12, § 3º, 
inciso III, do CDC, sob a alegação de notório conhecimento sobre os males 
potencialmente causados pelo cigarro, bem como culpa exclusiva da vítima;

j) negativa de vigência dos arts. 186 e 403 do Código Civil, diante da 
ausência de dano e de nexo causal entre o tabagismo e a doença desenvolvida pelo 
falecido;

l) ofensa aos arts. 6º, inciso VIII, do CDC, e 125, inciso I, do CPC, diante da 
impossibilidade de inversão do ônus da prova;

Sem contrarrazões, o especial foi admitido (fls. 2.115/2.120).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.113.804 - RS (2009/0043881-7)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A 
ADVOGADO : IVO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SÔNIA MARIA HOFFMANN MATTIAZZI E OUTROS
ADVOGADO : ROBERTO PERIUS E OUTRO(S)

EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. TABAGISMO. AÇÃO REPARATÓRIA 
AJUIZADA POR FAMILIARES DE FUMANTE FALECIDO. 
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PRODUTO DE PERICULOSIDADE 
INERENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO 
RELATIVO À INFORMAÇÃO. NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO. 
TEORIA DO DANO DIREITO E IMEDIATO (INTERRUPÇÃO DO 
NEXO CAUSAL). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão, de forma 
explícita, rechaça todas as teses do recorrente, apenas chegando a 
conclusão desfavorável a este. Também inexiste negativa de 
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia a questão 
de forma fundamentada, enfrentando todas as questões fáticas e 
jurídicas que lhe foram submetidas.
2. A pretensão de ressarcimento do próprio fumante (cuja prescrição é 
quinquenal, REsp. 489.895/SP), que desenvolvera moléstias 
imputadas ao fumo, manifesta-se em momento diverso da pretensão 
dos herdeiros, em razão dos alegados danos morais experimentados 
com a morte do fumante. Só a partir do óbito nasce para estes ação 
exercitável (actio nata), com o escopo de compensar o pretenso dano 
próprio. Preliminar de prescrição rejeitada.
3. O cigarro é um produto de periculosidade inerente e não um produto 
defeituoso, nos termos do que preceitua o Código de Defesa do 
Consumidor, pois o defeito a que alude o Diploma consubstancia-se 
em falha que se desvia da normalidade, capaz de gerar uma frustração 
no consumidor ao não experimentar a segurança que ordinariamente 
se espera do produto ou serviço. 
4. Não é possível simplesmente aplicar princípios e valores hoje 
consagrados pelo ordenamento jurídico a fatos supostamente ilícitos 
imputados à indústria tabagista, ocorridos em décadas pretéritas - a 
partir da década de ciquenta -, alcançando notadamente períodos 
anteriores ao Código de Defesa do Consumidor e a legislações 
restritivas do tabagismo.
5. Antes da Constituição Federal de 1988 - raiz normativa das 
limitações impostas às propagandas do tabaco -, sobretudo antes da 
vasta legislação restritiva do consumo e publicidade de cigarros, aí 
incluindo-se notadamente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 
n.º 9.294/96, não havia dever jurídico de informação que impusesse às 
indústrias do fumo uma conduta diversa daquela por elas praticada em 
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décadas passadas.
6. 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.
7. A boa-fé não possui um conteúdo per se, a ela inerente, mas 
contextual, com significativa carga histórico-social. Com efeito, em mira 
os fatores legais, históricos e culturais vigentes nas décadas de 
cinquenta a oitenta, não há como se agitar o princípio da boa-fé de 
maneira fluida, sem conteúdo substancial e de forma contrária aos 
usos e aos costumes, os quais preexistiam de séculos, para se chegar 
à conclusão de que era exigível das indústrias do fumo um dever 
jurídico de informação aos fumantes. Não havia, de fato, nenhuma 
norma, quer advinda de lei, quer dos princípios gerais de direito, quer 
dos costumes, que lhes impusesse tal comportamento.
8. Além do mais, somente rende ensejo à responsabilidade civil o nexo 
causal demonstrado segundo os parâmetros jurídicos adotados pelo 
ordenamento. Nesse passo, vigora do direito civil brasileiro (art. 403 do 
CC/02 e art. 1.060 do CC/16), sob a vertente da necessariedade, a 
“teoria do dano direto e imediato”, também conhecida como “teoria do 
nexo causal direto e imediato” ou “teoria da interrupção do nexo 
causal”. 
9. 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.
10. 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, 
álcool, carga genética e o modo de vida. Assim, somente se fosse 
possível, no caso concreto, determinar quão relevante foi o cigarro 
para o infortúnio (morte), ou seja, qual a proporção causal existente 
entre o tabagismo e o falecimento, poder-se-ia cogitar de se 
estabelecer um nexo causal juridicamente satisfatório.
11. As estatísticas - muito embora de reconhecida robustez - não 
podem dar lastro à responsabilidade civil em casos concretos de 
mortes associadas ao tabagismo, sem que se investigue, 
episodicamente, o preenchimento dos requisitos legais.
12. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 
2. Aprecio, de início, as nulidades processuais suscitadas no recurso.

2.1. Inexistem as propaladas ofensas aos arts. 165, 458, II, 463 e 535, 
incisos I e II, todos do CPC.

Não á violação aos art. 535 e 463 do Código de Processo Civil, pois o 
Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que 
venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta 
ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo 
exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais.

De todo modo, os pontos supostamente omissos ou contraditórios foram 
explicitamente apreciados pelo acórdão ora hostilizado.

No que concerne à inversão do ônus probatório, cito o seguinte trecho:

Nesse passo, considero acertada, no caso concreto, a inversão do ônus da 
prova. 
E isso porque a situação delineada nos autos amolda-se perfeitamente ao 
disposto no art. 6º, VIII, do CDC, pois, presentes a hipossuficiência da parte 
autora e a verossimilhança da alegação, compete à demandada demonstrar 
que os produtos que fabrica não são aptos a desencadear as moléstias que 
vitimaram Vitorino Mattiazzi. 
De outro lado, não vejo como se possa pretender tratar-se de prova 
impossível, pois a ré, na qualidade de fornecedora, dispõe (como se verá 
mais adiante) de sobejas informações a respeito dos riscos inerentes ao 
produto.
(...)
Cujus commudum, ejus periculum ! Quem recebe o bônus, isto é, os 
estrondosos lucros que a indústria do tabaco proporciona, deve 
suportar o ônus (de provar)! Tal o princípio que, segundo penso, deve 
orientar a aplicação do direito no caso em apreço. Nesse sentido, 
observo que o acórdão recorrido valorou adequadamente a prova 
produzida nos autos, como se constata de fl. 1476 e verso, 
oportunidade em que foram apreciados os atestados e prontuários 
médicos do de cujus , bem como a prova oral (fls. 993-995). 
Além disso, o voto majoritário considerou (fl. 1487v) que a 
documentação carreada pela ré não se mostrou apta a elidir as 
alegações postas na inicial – percepção de que também compartilho. 
(fls. 1.808v/16809v)

Em relação à prescrição, também o acórdão foi explícito:

(...) não conheço do recurso no quanto pretende o reconhecimento da 
prescrição, nos termos do art. 530 do CPC. Com efeito, trata-se de questão 
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que, embora seja de ordem pública (art. 219, § 5º, do CPC), restou afastada, 
por unanimidade, no órgão a quo, o que inviabiliza o seu reexame em sede 
de embargos infringentes.

Também explicitamente se manifestou o voto vencido:

Afasto a prescrição por uma razão simples: o Código do Consumidor 
estabelece que o prazo prescricional de 5 anos passa a correr a partir do 
momento em que a pessoa toma conhecimento da doença de que é 
portadora. A legislação consumerista refere-se ao momento em que a própria 
pessoa, doente, toma conhecimento e vai então exercer o seu direito dentro 
dos 5 (cinco) anos. Entretanto, no caso de óbito, e se tratando dos  
sucessores a parte postulante, como é o caso em apreço, o prazo 
prescricional passa a correr da data da morte do fumante.
Circunstância em que se me afigura evidente que a prescrição, seja a do 
Código Civil, seja a do Código do Consumidor, na hipótese em exame, só 
passou a correr a partir da data da morte do Senhor Mattiazzi.

Com efeito, aplica-se a jurisprudência da Casa segundo a qual não há 
ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão, de forma explícita, rechaça todas as teses 
do recorrente, apenas chegando a conclusão desfavorável a este. 

Confira-se:

(...)
1. Não há omissão em acórdão que, apreciando explicitamente as questões 
suscitadas, decide a controvérsia de forma contrária àquela desejada pela 
recorrente. 
(...) 
(REsp 1057477/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 04/09/2008, DJe 02/10/2008) 
_________________________ 

De mais a mais, como se percebe, o acórdão ostenta fundamentação 
robusta, explicitando as premissas fáticas adotadas pelos julgadores e as conseqüências 
jurídicas daí extraídas. O seu teor resulta de exercício lógico, restando mantida a 
pertinência entre os fundamentos e a conclusão, não se havendo falar, portanto, em 
ausência de fundamentação, razão pela qual afasto também a alegada ofensa aos arts. 
165 e 458, II, do CPC.

Esta Corte possui jurisprudência sólida sobre o assunto:

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem 
aprecia a questão de forma fundamentada, enfrentando todas as questões 
fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.
(...)
(REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009)
_________________________

1. Não há violação dos artigos 131, 165 e 458, II do Código de Processo Civil 
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quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e 
fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 
(...)
(REsp 1090861/PA, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 21/05/2009, DJe 01/06/2009)
_________________________

3. Afasto, outrossim, a arguida prescrição da pretensão dos autores.

3.1. Primeiramente, a tese da prescrição foi decidida à unanimidade no 
acórdão de apelação, sendo por isso não-conhecidos os embargos infringentes no 
particular, de vez que a questão desafiaria recurso especial ou extraordinário.

Consectariamente, o recurso é inoportuno, porquanto a matéria decidida à 
unanimidade, em relação à qual foram opostos embargos infringentes incabíveis, não 
pode ser, uma vez mais, suscitada em recurso especial, porque operada a preclusão 
consumativa e em respeito mesmo ao princípio da unirrecorribilidade.

3.2. Por outro lado, a interposição de recurso incabível não suspende ou 
interrompe o prazo para o aviamento do recurso próprio, conforme reiterada 
jurisprudência, verbis :

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
ESPECIAL. PROTOCOLO ILEGÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. RESSALVA. 
EMBARGOS INFRINGENTES. OPOSIÇÃO INDEVIDA. RECURSO 
ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
(...)
- A oposição indevida de embargos infringentes contra acórdão de apelação 
revela preclusão consumativa a impedir o conhecimento de posterior recurso 
especial.
(AgRg no Ag 833.931/SP, Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 14/05/2007 p. 292)
_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 
INFRINGENTES NÃO-CONHECIDOS, POR INCABÍVEIS. 
NÃO-OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
RECURSAL. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos infringentes, quando não-conhecidos, por incabíveis, não 
interrompem o prazo para a apresentação do recurso especial.
2. "A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo 
para a apresentação do recurso próprio, bem como não impede o trânsito em 
julgado de acórdão impugnado inadequadamente" (AgRg no Ag 641.241/MG, 
4ª Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias - Juiz Federal Convocado do 
TRF 1ª Região -, DJe de 29.9.2008) .
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1119247/SC, Rel. Ministra  DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 24/08/2009)
_________________________
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3.3. Ainda que se não fosse assim, efetivamente, não ocorreu a prescrição.

No julgamento do REsp. n.º 489.895/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro 
FERNANDO GONÇALVES, em que se discutia o prazo prescricional aplicável à 
pretensão ressarcitória ajuizada pelo próprio fumante, que fora acometido por diversos 
males supostamente associados ao produto (cigarro), restou firmado o entendimento de 
ser quinquenária a prescrição, contada da ciência do dano, nos termos do art. 27 do 
Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, o caso ora examinado - malgrado se aplique a orientação 
firmada pela Seção - merece solução diversa, tendo em vista que a pretensão de 
ressarcimento do próprio fumante, que desenvolvera moléstias imputadas ao fumo, 
manifesta-se em momento diverso da pretensão dos herdeiros, em razão dos danos 
morais experimentados com a morte do fumante. Só a partir do óbito nasce para estes 
ação exercitável (actio nata), com o escopo de compensar o dano próprio, mas não os 
danos experimentados pelo falecido, cuja dimensão patrimonial é transferida com a 
abertura da sucessão.

Com efeito, verifico que o dano (morte) ocorreu em dezembro de 2001, 
tendo a ação sido ajuizada em março de 2005, antes de escoado o prazo de cinco anos 
do art. 27 do CDC.

Assim, rejeito também a preliminar de prescrição e passo à análise das 
demais questões meritórias suscitadas, o que tornará prejudicado o exame quanto a 
violação do art. 6, VIII, CDC e 125-I, CPC, no tocante a alegada impossibilidade de 
inversão do ônus da prova.

4. Cuida-se aqui de saber se a indústria fabricante de cigarros, ora 
recorrente, responsabiliza-se pelos danos e, no caso, pela morte de fumante, 
alegadamente decorrentes do tabagismo.

Noticiam os autos que o falecido, nascido em 1940, fora fumante habitual 
desde meados da década de 50, vitimando-se em 2001 por câncer de pulmão 
(adenocarcinoma pulmonar), após evolução do quadro clínico inicialmente de doença 
bronco-pulmonar obstrutiva crônica, acrescida de enfisema pulmonar avançado.

Argumentam os autores ter havido, por parte da ré, durante décadas, 
propaganda "aliciante, cooptante e massificante", supostamente a causa de iniciação da 
vítima no hábito tabaqueiro, somando-se a isso o poder viciante do produto, que impedira 
o falecido de abandonar o vício, mesmo após várias tentativas.

Em relação ao nexo causal, sustentaram que a morte do querido ente foi 
decorrência do consumo do cigarro, pois a doença pela qual foi acometido, 
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"indiscutivelmente, a par dos vários documentos acostados e segundo a mais recente e 
abalizada orientação extraída da literatura Médica, está associada ao tabagismo - 
responsável pela mutação genética do gene P 53". Aparelharam a inicial, ademais, com 
trechos de literatura médica e de reportagem veiculada na mídia impressa, ambas 
trazendo estatísticas que relacionam o consumo de cigarro com risco de desenvolvimento 
de câncer.

Com efeito, as teses autorais emergem, essencialmente, de duas vertentes: 
a) informação inadequada prestada pela ré durante décadas, a qual, a um só tempo, 
omitira os males possivelmente decorrentes do fumo e incentivara o consumo de cigarro 
mediante propagandas enganosas; b) existência de nexo de causalidade entre a morte  
por câncer de pulmão e os vícios do produto, os quais seriam conhecidos pela ré desde 
muitas décadas atrás.

5. Convém iniciar o desenvolvimento do raciocínio deste voto pelo exame 
acerca da natureza do cigarro, porquanto de elevada importância quanto à definição do 
alcance e da modalidade de eventual responsabilidade das indústrias produtoras, mesmo 
porque doutrinas de renome oscilam em afirmar ora ser o cigarro produto defeituoso, 
agitando a incidência do art. 12, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, ora um 
produto potencialmente nocivo ou perigoso à saúde, de modo a fazer incidir o disposto no 
art. 9º do mesmo Diploma. Há também aqueles que prelecionam ser o cigarro produto 
com "alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança", cuja 
comercialização é proibida pelo art. 10 do CDC. 

5.1. Não se me afigura possível, todavia, afirmar que o cigarro é um produto 
com "alto grau de nocividade ou periculosidade", nos moldes do que preceitua o art. 10 
do CDC, o que teria como consequência a proibição de sua comercialização.

Em realidade, a própria Constituição Federal de 1988, no art. 220, § 4º, de 
forma explícita chancela a comercialização do cigarro no território nacional, impondo 
restrição apenas à publicidade do produto, ciente o legislador constituinte dos riscos do 
seu consumo, verbis :

"A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do 
inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 
sobre os malefícios decorrentes de seu uso".

A prosperar o argumento, estar-se-ia a interpretar a Constituição à luz do 
Código de Defesa do Consumidor, o que é, à evidência, impraticável.

Ademais, tal solução, em última análise, ressuscita o art. 11 do CDC 
(vetado), que previa providência análoga: "o produto ou serviço que, mesmo 
adequadamente utilizado ou fruído, apresenta alto grau de nocividade ou periculosidade 
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será retirado imediatamente do mercado pelo fornecedor [...]".

Nesse sentido, as razões do veto são claras e consentâneas com princípios 
maiores adotados pela República:

"O dispositivo é contrário ao interesse público, pois, ao determinar a retirada 
do mercado de produtos e serviços que apresentem "alto grau de nocividade 
ou periculosidade", mesmo quando "adequadamente utilizados", impossibilita 
a produção e o comércio de bens indispensáveis à vida moderna (e.g. 
materiais radioativos, produtos químicos e outros). Cabe, quanto a tais 
produtos e serviços, a adoção de cuidados especiais, a serem disciplinados 
em legislação específica".

De resto, a história também nos mostra os efeitos desastrosos de se proibir 
a comercialização de produtos intimamente ligados ao cotidiano de um país, como 
ocorreu nos Estados Unidos da América com a chamada "Lei Seca", ocasião em que 
houve significativo domínio do crime organizado pela "Máfia Italiana".

5.2. Por outro lado, não parece possível que o cigarro seja considerado um 
produto defeituoso, nos termos do que imaginara o Diploma Consumerista, no § 1º do art. 
12, que está assim redigido:

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 
legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em circulação.

Deveras, o defeito a que alude o dispositivo consubstancia-se em falha que 
se desvia da normalidade, capaz de gerar uma frustração no consumidor ao não 
experimentar a segurança que ordinariamente se espera do produto ou serviço. Assim, o 
defeito previsto no artigo não pode dizer respeito a uma capacidade própria do produto 
de gerar danos, presente em todas as unidades, mas a algo que escapa do razoável, 
discrepante do padrão de outros produtos congêneres ou de outros exemplares do 
mesmo produto.

Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:

(...)
Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço 
apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima 
expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, 
quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua 
prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de 
segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, 
sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou 
de terceiros.
(...)
(REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
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julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009)
_________________________

Em relação aos defeitos de concepção (ou criação) e de produção, a 
doutrina consumerista se posiciona no mesmo sentido:

Na prática, os defeitos de concepção costumam, de forma mais freqüente, 
determinar o recolhimento preventivo do produto (recall ), expediente muito 
utilizado na moderna sociedade de consumo pela indústria automobilística e 
farmacêutica, para substituição dos produtos defeituosos.
Os defeitos de produção, por sua vez, são aqueles que se manifestam em 
alguns exemplares do produto, como decorrência de falha instalada no 
processo produtivo, mecânico ou manual, e cuja incidência, portanto, 
encontra-se numa relação imediata com o controle de qualidade desenvolvido 
pela empresa. (DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. Ada Pelegrinie Grinover ... [et al]. 9 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, pp. 192/193)

Lembro, ademais, o magistério de Gustavo Tepedino, para quem "o defeito 
que gera acidente, comumente chamado de vício de insegurança, relaciona-se não 
propriamente à capacidade intrínseca ao produto - de provocá-lo -, senão à sua 
desconformidade com uma razoável expectativa do consumidor, baseada na natureza do 
bem ou serviço e, sobretudo, nas informações veiculadas, particularmente exigidas 
quando os possíveis efeitos danosos não são naturalmente percebidos" (Temas de direito 
civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 269/270).

Até porque, em sendo acolhida a tese e considerado o produto defeituoso, 
seria possível a troca do produto viciado por outro em perfeitas condições de uso, o que é 
impossível de se imaginar no caso do cigarro, pela simples razão de que todos os demais 
exemplares ostentam os mesmos problemas apontados (por exemplo, a nicotina viciante, 
ou as muitas alegadas substâncias tóxicas e potencialmente cancerígenas), sendo 
incontornável a conclusão de que o cigarro é um produto de risco inerente.

É essa a conclusão que se chega, inclusive ao se interpretar o CDC à luz da 
Constituição Federal de 1988 - o que é absolutamente recomendável. Não por acaso a 
Carta Maior agrupou, no art. 220, § 4º, "tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias", mas precisamente porque se cuida de produtos e serviços de 
categorias assemelhadas, de periculosidade inerente, cujos riscos de dano decorrem do 
seu próprio uso. 

Equivale dizer, pois, que é inerente ao tabaco a circunstância de ser ele 
fator de risco de diversas enfermidades, tal como o álcool o é em relação a tantas outras 
moléstias, inclusive patologias de impacto social, como o alcoolismo, além de ser fator 
intimamente relacionado a acidentes de trânsito.

A nicotina, por sua vez, é inerente não só ao cigarro. Mais que isso, é 
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inerente à própria folha do tabaco, recebendo essa planta o nome científico de nicotiana 
tabacum , em homenagem a Jean Nicot, diplomata francês em Lisboa, que ministrara à 
Rainha Maria Catarina de Médicis a inalação de sua queima, como paliativo à enxaqueca 
(DELFINO, Lúcio. Responsabilidade civil e tabagismo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 30).

Vale dizer, não há cigarro que não seja um fator de risco à saúde, assim 
como não há bebida alcoólica que não embriaga e possa causar danos ao usuário e a 
terceiros, assim como não há medicamento fármaco ou agrotóxico que não tenha a 
aptidão de causar intoxicação.

No particular, valho-me do magistério de Cláudia Lima Marques, para quem 
"o art. 9º refere-se a produtos e serviços 'potencialmente nocivos ou perigosos à saúde 
ou segurança', daí incluir, segundo a doutrina (Denari, p. 149), bebidas alcoólicas, 
tabaco, agrotóxicos, fogos de artifício, material radiativo, pilhas, dedetização de prédios, 
serviços, como piscinas, esportes radicais, ou serviços públicos, como energia elétrica" 
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p.243).

5.3. Com efeito, à luz da legislação vigente, a meu juízo resta firmada a 
premissa de ser o cigarro um produto de periculosidade inerente, seguindo-se que o 
fornecedor somente se responsabilizará por eventuais danos causados pelo uso do 
produto em caso de informação inadequada alusiva aos seus riscos, se também, por 
outro lado, o dano figurar como consectário da implementação do risco (nexo).

Sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a doutrina é clara em 
prever o dever de informação do fornecedor acerca dos riscos que potencialmente o 
produto pode causar ao usuário:

Nas hipóteses elencadas, o fornecedor deverá informar de maneira ostensiva 
e adequada a respeito da respectiva nocividade e periculosidade.
Uma informação é ostensiva  quando se exterioriza de forma tão manifesta e 
translúcida que uma pessoa, de mediana inteligência, não tem como alegar 
ignorância ou desinformação. É adequada  quando, de uma forma apropriada 
e completa, presta todos os esclarecimentos necessários ao uso ou consumo 
de produto ou serviço.
A ostensividade e adequação da informação, previstas neste dispositivo, 
remontam, historicamente, à decisão da Corte de Cassação francesa 
prolatada em 11 de outubro de 1983. (DENARI, Zelmo. Código brasileiro de 
defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Ada 
Pelegrinie Grinover ... [et al]. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2007, p. 177)

6. Bem por isso, na seqüência do raciocínio, cumpre analisar a suposta 
responsabilidade do réu sob o ângulo do “dever de informação”.

O acórdão ora hostilizado firmou premissa de que, por parte da ré, indústria 
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do fumo, houve violação ao dever legal de informar os consumidores sobre os riscos do 
tabagismo, alicerçando sua fundamentação, em síntese, nos seguintes termos:

Tratando-se de relação de consumo, não vejo como afastar a 
responsabilização objetiva do fornecedor, desde que demonstrados o dano e 
o nexo causal. 
Não afasta o dever de indenizar as alegações de que a atividade 
desenvolvida seria lícita e, embora perigosa, admitida pelo sistema 
consumerista. 
Como ponderou com acerto o Relator em seu voto majoritário (fl. 1484):

“Já no caso do tabaco, o defeito não está nessa ou naquela partida de 
cigarros ou charutos. Está em si mesmo, na composição química de seus 
elementos ― tal como são comercializados ― que causam dependência, 
envenenam e matam!”

O fato de a atividade ser legal, como bem explicitou o Des. Scarparo, não 
exime a demandada de observar os deveres decorrentes da boa-fé objetiva, 
verdadeira fonte de standards  de conduta a serem observados na relação 
negocial (fl. 1484v):

“Contudo, isso não enseja a conclusão de que ela foi ou é exercida com a 
observância do princípio da boa-fé objetiva. Até porque, as fantasias de 
prazer e ventura apregoadas em suas sedutoras propagandas contrastam, 
umbilicalmente, da realidade maléfica que, indubitavelmente, advém da 
cultura e do consumo de fumo, seja em nível pessoal ou social.”

Como bem recorda Zelmo Denari (in Ada Pellegrini Grinover et alii, Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor : comentado pelos autores do 
anteprojeto , Rio de janeiro : Forense Universitária, 8ª ed., 2005, p. 169), em 
se tratando de produtos potencialmente nocivos ou perigosos “o fornecedor 
deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da respectiva 
nocividade ou periculosidade”. 
Justamente esse dever anexo entendo tenha sido flagrantemente 
descumprido. Com efeito, é bem documentada a sonegação de informações 
relativas aos riscos inerentes ao tabagismo, conduta alterada somente em 
tempos mais recentes e por imposição de lei. 

No mesmo sentido, extrai-se o seguinte excerto do voto que acompanhou o 
relator, de lavra do Des. Artur Arnildo Ludwig:

A prova colacionada, especialmente, as propagandas efetuadas pela ré, 
SOUZA CRUZ, dão conta das alegações da exordial, demonstrando que 
fumar era charmoso e sinônimo de status . 
Os documentos juntados aos autos e as pesquisas realizadas trazem à 
evidência a similitude entre o tabaco e as drogas em geral, a dificuldade em 
parar de fumar, a dependência, os problemas e doenças causadas pelo 
fumo.
(...)
Na realidade, o autor nem ao menos teve a possibilidade de escolha em 
assumir o risco de desenvolver qualquer doença, porquanto sequer tinha 
conhecimento dos problemas que poderiam ser causados pelo uso do 
cigarro.
Corrobora o entendimento, o fato de que 20 anos atrás a empresa ré apesar 
de conhecer os efeitos nocivos do cigarro nada esclareceu aos consumidores 
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e possíveis usuários.
E, mais grave, o intuito da empresa demandada era o lucro, a venda do 
produto independente de suas conseqüências, basta observar que conhecia 
os malefícios do produto oferecido.
O falecido, efetivamente, foi provocado a consumir os cigarros em sua 
adolescência pela massiva e indutiva publicidade realizada pela fabricante.

6.1. Percebe-se, com efeito, que o e. Tribunal de Justiça Gaúcho valeu-se, 
quase que exclusivamente, de normas e princípios consagrados na legislação 
consumerista, para chegar-se à conclusão acerca da violação de dever legal relativo à 
informação sobre o produto. Para logo se vislumbra o equívoco dessa posição, porque os 
fatos supostamente ilícitos imputados à indústria tabagista teriam ocorrido em décadas 
pretéritas - a partir da década de ciquenta -, alcançando notadamente períodos anteriores 
ao Código de Defesa do Consumidor e a legislações restritivas do tabagismo, não sendo 
possível, simplesmente, aplicar ao caso os princípios e valores hoje consagrados pelo 
ordenamento jurídico. 

A indagação principal, diria mesmo a questão central no que toca ao dever 
de informação, é saber se, em décadas pretéritas - tal como hoje se exige pelo Código de 
Defesa do Consumidor e por leis esparsas -, havia dever jurídico de as indústrias do 
fumo informar os usuários acerca dos riscos do tabaco, dever jurídico este que não se 
extrai nem da letra fria da lei, nem do subjetivismo do hermeneuta do direito, mas, 
eventualmente, do ordenamento jurídico, entendido este como sistema coerente e dotado 
de regras e princípios próprios, de conteúdos variáveis com o tempo e com o espaço. 

6.2. As restrições acerca do consumo, propaganda e venda de produtos 
fumígenos remontam a 1988, a partir da promulgação da Carta Maior que, em capítulo 
dedicado à comunicação social, estabeleceu:

"A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do 
inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 
sobre os malefícios decorrentes de seu uso".

Não tardou e a legislação infraconstitucional seguiu na mesma esteira: a 
Portaria n.º 1.050/90 do Ministério da Saúde advertia sobre os malefícios do cigarro à 
saúde, dispunha sobre publicidade e restrição do fumo em determinados ambientes, bem 
como a proibição da venda de cigarros, cigarrilhas, charutos ou similares a menores de 
18 anos; a Lei n.º 9.294/96, com diversas alterações posteriores, regulamenta o art. 220, 
§ 4º, da Constituição Federal, dispondo minuciosamente acerca de restrições à 
propaganda e ao consumo de cigarros, bem como informações necessárias aos usuários; 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 81, também proíbe a venda de cigarros a 
menores de 18 anos. 
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O principal Diploma sobre o tema, a Lei n.º 9.294/96, estabelece, por 
exemplo, a proibição de consumo "em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área 
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento 
conveniente", impõe às propagandas "não sugerir o consumo exagerado ou 
irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações 
cívicas ou religiosas", "não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos 
propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou qualquer 
efeito similar", "não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das 
pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes", "não 
associar o uso do produto à prática de atividades esportivas, olímpicas ou não, nem 
sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas, abusivas ou ilegais", 
"não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo" e "não incluir a 
participação de crianças ou adolescentes" (art. 3º, § 1º, incisos).

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, editado em 1990, 
estabelecendo princípios gerais sobre informação e propaganda de produtos postos a 
venda, preleciona ser direito do consumidor "a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" e "a 
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 
produtos e serviços".

Ademais, as próprias Unidades Federativas possuem normas de combate e 
restrição ao fumo, a exemplo da Lei n.º 2.516/96, do Estado do Rio de Janeiro, que 
proíbe o uso de cigarros, charutos, cachimbos e afins, por professores e funcionários nas 
salas de aula de todos os estabelecimentos de ensino localizados no Estado e da Lei n.º 
2.947/98, que dispõe sobre a proibição de fumar ou portar cigarro aceso ou similares, nas 
creches, maternais e jardins de infância.

A pletora de normas restritivas de propagandas e de consumo de cigarros, 
além de ser um comando impositivo atualmente, denota a adoção de uma postura ética e 
compromissada com a saúde pública pelo próprio Estado, em realidade, um dos maiores 
prejudicados pelos males alegadamente associados ao tabagismo, em especial diante 
dos elevados gastos com os hospitais públicos.

6.3. Não obstante a farta legislação hoje existente, é certo que, ao menos 
em sede legislativa, nas décadas de cinquenta, sessenta e setenta, é forçoso reconhecer, 
não havia norma legal no Brasil que impusesse às indústrias do fumo qualquer restrição 
em relação a propagandas, ou a prestação de esclarecimentos aos usuários acerca dos 
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males que poderiam advir do hábito tabagista.

6.4. Ainda que a questão seja analisada por outro ângulo, no sentido de que 
o ordenamento jurídico é um sistema que vai além da letra da lei, mas que também é 
integrado por princípios próprios, de conteúdos variáveis no tempo e no espaço, ainda 
assim a tese relativa ao dever de informar não viceja.

Com efeito, parece correto indagar, então, se muito embora inexistisse lei 
ou ato normativo infralegal que impusesse esse dever de informação, poder-se-ia extrair 
do sistema então vigente, notadamente de seus princípios, algum comando contemplador 
do dever de informar.

Afirmei em outra oportunidade (Resp. 1.112. 796/PR) mostrar-se 
impensável que o direito pretérito não reverenciava princípios e valores hoje 
contemplados, como a boa-fé ou a lealdade contratual, tendo em vista que tais diretivos, 
em análise última, fincam raízes em singelo adágio advindo dos nossos antepassados 
romanos, segundo o qual honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere  
(viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu).

Conforme noticia doutrina autorizada, a boa-fé, no sistema revogado, era 
princípio geral de direito, regra de conduta cujo descumprimento sinalizava a ocorrência 
de dolo na celebração do contrato, sendo este, por essa razão, anulável (NERI JUNIOR, 
Nelson. Código civil comentado (...), 6 ed. p. 504).

Em realidade, estritamente no âmbito da responsabilidade civil, o ilícito não 
respeita a uma tipicidade estrita, como no direito penal. Ora se configura um ilícito civil 
por uma violação a uma regra expressa, específica, descritiva de uma conduta, ora o 
ilícito se aperfeiçoa por violação de uma cláusula aberta, do tipo "aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 
outrem, fica obrigado a reparar o dano" (art. 159/CC16).

Realmente, o direito civil não se compadece não só com a prática de atos 
contrários ao direito positivo (ilícito stricto sensu ). Ao reverso, ainda que tenha o ato sido 
praticado no exercício de um direito reconhecido, há ilicitude se o fora em manifesto 
abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se 
praticado com ofensa aos usos e costumes.

Conclui-se, então, que a "ilicitude", que rende ensejo à responsabilidade 
civil, não é sinônimo de "ilegalidade", mas de violação a um dever jurídico contemplado 
pelo sistema, quer por meio de lei, quer por meio de princípios da lei decorrentes.

O princípio da boa-fé, como é sabido, manifesta-se em tripla dimensão, qual 
cânone hermenêutico-integrativo, de criação de deveres jurídicos - no qual se inclui o 
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dever acessório de informação - e de limitação ao exercício de direitos subjetivos.

Porém, o dever acessório de informação - que é o que nos interessa -, tal 
como os princípios de direito e, de resto, qualquer norma jurídica, não possui forma 
senão diante da realidade social, dos costumes e das demais normas que eventualmente 
lhe dão relevo. 

No caso, o princípio da boa-fé e, consequentemente, o dever acessório de 
informação, não restariam sequer arranhados se examinados conforme os costumes e 
adotada a visão do homem médio daqueles tempos.

É que a boa-fé não possui um conteúdo per se, a ela inerente, mas um 
conteúdo contextual, com significativa carga histórico-social. Como apregoado por 
doutrina de peso, é necessário "isolar a boa-fé como norma técnica dotada de um 
específico - embora alargado - domínio de aplicação. Esta necessidade, repito, advém da 
constatação segundo a qual, se vista apenas como norma de reenvio a padrões éticos, 
tanto faria o apelo à boa-fé, como ao abuso de direito, quanto a um vago juízo de 
eqüidade, a uma cláusula geral de exceção de dolo ou conceitos similares, pois, em 
todos os casos, se estaria apenas ampliando a extensão dos poderes do juiz e não se 
permitindo um juízo com base em certo conteúdo substancial" (MARTINS-COSTA, 
Judith. A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 456).

Firmadas essas diretrizes, é importante lembrar que, nas décadas de 
quarenta a setenta, era corrente a relação do fumo com estética, glamour , charme e 
beleza, consubstanciando também prática habitual o paralelismo entre tabagismo e 
intelectualidade e arte. Somente mais recentemente, notadamente a partir da década de 
noventa, que se emergiu o desvalor do cigarro como forma depreciativa do próprio corpo. 
Não que já não se sabia dos efeitos deletérios do fumo. Porém, outrora, a consciência de 
uma saúde corporal cedia vez à busca dos prazeres propiciados pelo tabaco.

Porém, este é apenas o retrato recente do fumo. 

O hábito de fumar, todavia, possui raízes históricas mais longínquas, que 
em nada se relacionam com glamour  ou sucesso. Na região que viria a ser o Brasil, há 
relatos de jesuítas datados de 1556 que fazem menção ao uso do tabaco por tribos 
tupinambás , estando relacionado a cerimônias místico-religiosas e a benefícios 
medicinais. Também na Europa, com a chegada do tabaco pelas mãos de Colombo, a 
planta logo ganhou feição farmacológica, sendo prescrita por médicos da época como 
capaz de curar mais de 50 tipos de enfermidades. Na esteira dessa "descoberta", 
grandes lavouras de tabaco se ergueram, também com o desiderato de lucro. 

O cigarro, como é hoje conhecido, é subproduto do charuto, tanto que a 
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origem da palavra "cigarro" é espanhola e possui o mesmo significado de "charuto", do 
inglês cheroot  - tabaco preparado para fumar. O mais aceito é que o cigarro surgiu, 
inicialmente, entre marinheiros que faziam o transporte de produtos das Américas para a 
Europa, proliferando-se daí por todo o Velho Continente e pelo mundo (Fumaça da 
discórdia. In. Leituras da história , n.º 28. Editora Escala, p.33).

No Brasil, deveras, não foi diferente. Exemplo maior do reconhecimento da 
importância cultural do tabaco é o Brasão das Armas Nacionais, também conhecido 
como Brasão da República. Concebido em 1889, a pedido do Marechal Deodoro da 
Fonseca, o escudo central é ladeado, à direita, por ramo de café frutificado e, à 
esquerda, por um ramo de fumo florido, atados um ao outro, denotando realmente que o 
fumo ocupava posição análoga à do café, na cultura e na economia do país no alvorecer 
do século XX.

Com efeito, data venia , afigura-se-me equivocada a posição doutrinária e 
jurisprudencial a respeito de suposta "criação" de um hábito pela indústria do tabaco, 
hábito este que, como visto, sempre existiu no seio das mais diversas sociedades, quer 
por crença em seus benefícios medicinais, quer por crença religiosa, ou até mesmo pelos 
efeitos bioquímicos provocados pelo cigarro. 

Não me parece possível imputar apenas a indústria do fumo - de forma tão 
singela e sem nenhuma investigação antropológica - a formação do perfil social das 
pessoas, mormente no que diz respeito a comportamentos herdados de ancestrais 
europeus e presentes até mesmo nas primitivas tribos indígenas.

6.5. Definitivamente, o hábito não foi criado pela indústria fumígena e não 
surgiu nas décadas de quarenta a sessenta, com superproduções Hollywoodianas , como 
pretende demonstrar parte da doutrina - muito embora as feições do hábito tenham 
mudado nessa época. Também não é criação da indústria do café o hábito de saborear 
tal produto, assim como não é o "chá das cinco" inglês criação da indústria do chá.

Na verdade, cotidianamente a humanidade leva a efeito seu projeto de vida 
privada, o qual, até décadas muito próximas, foi encabeçado sim pelo cigarro, pelo álcool, 
assim como pelo sal, pela gordura animal e pela vida sedentária, todos relacionados a 
malefícios notoriamente reconhecidos. Quem desconhece que os computadores, além de 
todo o progresso para a humanidade, atuam também como incremento no 
desenvolvimento de síndromes oculares, as indústrias que aquecem o planeta, passando 
pelos veículos automotores que lançam toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, 
tudo representa uma opção humana e moderna.

Nesse passo, diante dos antecedentes históricos aqui citados, e também 
levando-se em conta o projeto de vida em sociedade criado pelo próprio homem, não se 
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pode emprestar às propagandas de cigarro, praticadas há décadas, um valor 
absolutamente decisivo na escolha da pessoa em se enveredar pelo tabagismo. É negar 
que o homem é protagonista de sua própria vida, relegando-o a posição de somenos 
importância, de simples massa de manobra em prol de desideratos de indústrias 
sedentas por lucros.

Em realidade, afirmar que o homem não age segundo o seu livre-arbítrio em 
razão de suposta "contaminação propagandista" arquitetada pelas indústrias do fumo, é 
afirmar que nenhuma opção feita pelo homem é genuinamente livre, porquanto toda 
escolha da pessoa, desde a compra de um veículo a um eletrodoméstico, sofre os 
influxos do meio social e do marketing.  É desarrazoado afirmar-se que nessas hipóteses 
a vontade não é livre.

Portanto, em mira esses fatores legais, históricos e culturais vigentes nas 
décadas de cinquenta a oitenta, não há como se agitar o princípio da boa-fé de maneira 
tão fluida, sem conteúdo substancial e de forma contrária aos usos e aos costumes, os 
quais, como dito, preexistiam de séculos, para se chegar então à conclusão de que era 
exigível das indústrias do fumo um dever jurídico de informação aos fumantes. Não havia, 
de fato, nenhuma norma jurídica, quer advinda de lei, quer advinda de princípios gerais 
de direito, quer advinda dos costumes, que lhes impusesse tal comportamento. 

Em síntese, antes da Constituição Federal de 1988 - raiz normativa das 
limitações impostas às propagandas do tabaco -, sobretudo antes da vasta legislação 
restritiva do consumo e publicidade de cigarros, aí incluindo-se notadamente o Código de 
Defesa do Consumidor e a Lei n.º 9.294/96, não havia dever jurídico de informação que 
impusesse às indústrias do fumo uma conduta diversa daquela por elas praticada em 
décadas pretéritas.

Decerto, seria um completo desprestígio ao próprio arcabouço normativo 
advindo a partir da Constituição de 1988, que regulamentou de forma minuciosa a 
matéria, sustentar que tudo se resolveria a partir da invocação da boa-fé, porquanto se 
assim fosse, seria desnecessária a regulamentação normativa. Em realidade, as diversas 
normas regulamentadoras vieram exatamente suprir uma lacuna então existente.

7. A ausência de violação a dever jurídico por parte da indústria do fumo, 
como acima proclamado, seria o bastante para negar-se a indenização pleiteada pelos 
autores.

Porém, diante do alcance para além do caso concreto que decerto possuem 
os precedentes desta Corte, é recomendável que a análise da celeuma envolvendo o 
tabagismo seja mais ampla.

E nesse passo, não vislumbro também, no caso concreto, a configuração de 
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nexo causal entre o falecimento do familiar dos autores e o fumo, uma vez que somente 
rende ensejo à responsabilidade civil o nexo causal demonstrado segundo os parâmetros 
jurídicos adotados pelo ordenamento, o que, no caso, não ocorreu.

Isso porque, em relação ao nexo causal, vigora do direito civil brasileiro (art. 
403 do CC/02 e art. 1.060 do CC/16), sob a vertente da necessariedade, a “teoria do 
dano direto e imediato”, também conhecida como “teoria do nexo causal direto e 
imediato” ou “teoria da interrupção do nexo causal” (CRUZ, Gisela Sampaio da. O 
problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 96).

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.

Nas palavras de Agostinho Alvim, "é indenizável todo 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 dano" (Da inexecução das obrigações e suas 
conseqüências. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1955, pp. 380/381).

Também no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
adotou-se essa teoria, no paradigmático RE n.º 130.764-1, de relatoria do e. Ministro 
Moreira Alves, quando aquela Corte foi provocada a manifestar-se acerca de eventual 
responsabilidade do Estado por assalto realizado por quadrilha da qual participava um 
fugitivo de penitenciária local.

Naquela ocasião, o relator asseverou que:

"(...) em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do 
Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade é a teoria do 
dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo 
causal. Não obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito à 
impropriamente denominada responsabilidade contratual, aplica-se ele 
também à responsabilidade extracontratual, inclusive a objetiva (...).
Essa teoria, como bem demonstra AGOSTINHO ALVIM (Da Inexecução das 
Obrigações , 5ª ed., nº 226, pág. 370, Edição Saraiva, São Paulo, 1980), só 
admite o nexo de causalidade quando o dano é efeito necessário de uma 
causa, o que abarca o dano direito e imediato sempre, e, por vezes, o dano 
indireto e remoto, quando, para a produção deste, não haja concausa 
sucessiva.

Também no âmbito desta Corte Superior restou firmado o entendimento de 
que se adota a teoria do dano direito, ou da interrupção do nexo causal:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE A NEGLIGÊNCIA DO ESTADO E O ATO ILÍCITO 
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PRATICADO POR FORAGIDO DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL. AUSÊNCIA.
1. A imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, supõe a 
presença de dois elementos de fato (a conduta do agente e o resultado 
danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque 
consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os 
elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos 
pelo sistema de direito).
2."Ora, em nosso sistema, como resulta do disposto no artigo 1.060 do 
Código Civil [art. 403 do CC/2002], a teoria adotada quanto ao nexo 
causal é a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria 
da interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da 
codificação civil diga respeito à impropriamente denominada 
responsabilidade contratual, aplica-se também à responsabilidade 
extracontratual, inclusive a objetiva (...). Essa teoria, como bem 
demonstra Agostinho Alvim (Da Inexecução das Obrigações, 5ª ed., nº 
226, p. 370, Editora Saraiva, São Paulo, 1980), só admite o nexo de 
causalidade quando o dano é efeito necessário de uma causa" (STF, 
RE 130.764, 1ª Turma, DJ de 07.08.92, Min. Moreira Alves).
3. No caso, não há como afirmar que a deficiência do serviço do Estado 
tenha sido a causa direta e imediata do ato ilícito praticado pelo foragido. A 
violência contra a recorrida, que produziu os danos reclamados, ocorreu mais 
de dez meses após o foragido ter se evadido do presídio. Ausente o nexo 
causal, fica afastada a responsabilidade do Estado. Precedentes do STF (RE 
130.764, 1ª T., Min. Moreira Alves, DJ de 07.08.92; RE 369.820-6, 2ª T., Min. 
Carlos Velloso, DJ de 27.02.2004;  RE 341.776-2, 2ª T., Min. Gilmar Mendes, 
DJ de 17.04.2007) e do STJ (REsp 858.511/DF,  1ª T., relator para acórdão 
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 19.08.2008) .
4. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 719.738/RS, Rel. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 22/09/2008)
_________________________

7.1. 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.

Por exemplo, não se pode concluir, senão mediante a análise casuística, 
que um motorista alcoolizado foi, só por isso, o causador de um determinado acidente de 
trânsito, mesmo as estatísticas revelando que o álcool está relacionado com grande 
parcela das mortes no trânsito. Mutatis mutandis : REsp 780.757/SP, Rel. Ministro  JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009; REsp 341.372/MG, 
Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2003.

Os dados estatíticos revelam que o câncer de pulmão é a mais grave e 
fulminante doença associada ao tabagismo, sendo que a maioria dos casos registrados 
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no Brasil (quase 90%) a moléstia se desenvolveu em fumantes (DELFINO, Lúcio. 
Responsabilidade civil e tabagismo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 50).

Todavia, não há comprovadamente ainda na arte médica uma causalidade 
necessária, direta e exclusiva entre o tabaco e o desenvolvimento do câncer - tal como 
exigida pelo art. 403 do Código Civil de 2002 -, o que também afasta o dever de 
indenizar. Isso porque se mostra relevante para o mundo jurídico, no tocante à 
determinação do nexo causal, o fato de que diversos fumantes notórios nunca 
desenvolveram qualquer tipo de câncer, ao passo que pessoas de vida saudável - 
mesmo crianças -, que nunca fumaram, também são acometidas por esse terrível mal.

Definitivamente, isso não sugere a inexistência de relação entre o tabaco e 
o câncer, ou até outras enfermidades, como infarto ou doenças pulmonares crônicas. Na 
verdade, somente sugere que outras causas que não o cigarro são também, em alguns 
casos, determinantes para o desenvolvimento do câncer, podendo mesmo 
consubstanciar-se como causas exclusivas.

Diante desse cenário de incertezas - ou certezas apenas estatíticas -, 
somente se fosse possível, no caso concreto, determinar quão relevante foi o cigarro 
para o infortúnio que ceifou a vida do ente querido dos autores, ou seja, qual a 
proporção causal existente entre o tabagismo e o falecimento, poder-se-ia cogitar de se 
estabelecer um nexo causal juridicamente satisfatório, o que, no caso, somente com o 
aprimoramento médico e mediante um exame post mortem  seria possível determinar-se.

Em realidade, tal como dito alhures, as estatísticas - muito embora de 
reconhecida robustez - não podem dar lastro à responsabilidade civil em casos concretos 
de mortes associadas ao tabagismo, sem que se investigue, episodicamente, o 
preenchimento dos requisitos legais.

8. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial pela 
divergência e, na extensão, dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido 
indenizatório deduzido na inicial.

Julgo prejudicadas as demais teses deduzidas no recurso, em especial a 
que se refere à impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A cargo dos recorridos, custas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em R$ 2.000,00, à luz dos parâmetros insculpidos no art. 20, § 4º, do CPC, 
assegurados, se for o caso, os benefícios previstos na Lei n.º 1.060/50.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.113.804 - RS (2009/0043881-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP) (Relator):  Sr. Presidente, 

cumprimento o eminente Ministro Luis Felipe Salomão pelo  voto, que 

esgotou a matéria. 

  Acompanho-o integralmente quanto às preliminares de 

nulidade e prescrição e inversão no dano da prova. 

  No que diz respeito à fundamentação de nexo de 

causalidade, eu havia trazido os fundamentos para expor meu ponto de 

vista, mas, diante do brilhante voto de S. Exa., dispenso-me de 

acrescentar qualquer coisa, senão mais um pensamento do eminente 

Ministro Professor Humberto Theodoro Júnior, ainda sob a égide do 

Código Civil de 1916, que diz o seguinte: 

“Viver em sociedade sob o impacto constante de 
direitos e deveres, tanto jurídico como éticos e 
sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e inevitáveis 
conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos 
psicológicos, que, em muitos casos, chegam mesmo 
a provocar abalos e danos de monta. Para, no 
entanto, chegar-se à configuração do dever de 
indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar 
sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se 
se reunirem todos os seus elementos essenciais: 
dano, ilicitude e nexo causal. Se o incômodo é 
pequeno em relevância, e se, mesmo sendo grave, 
não corresponde a um comportamento indevido, 
ilicitude, obviamente não se manifestará o dever de 
indenizar. Ausência de responsabilidade civil, 
cogitada no art. 159 de Código Civil de 1916.” 

Extraído da obra “Dano Moral”. Editora Revista de Oliveira 
Mendes, 1998, p.8.
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Com esses ligeiros fundamentos, acompanho 

integralmente o voto do eminente Ministro Relator, conhecendo em 

parte do recurso especial e, nessa parte, dando-lhe provimento.
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Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial pela divergência e, 
nessa parte, deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do 
TJ/AP) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior. .

 Brasília, 27  de abril  de 2010

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
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