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“O controle do tabaco, no Brasil, precisa ser vivenciado como dois lados de uma mes-
ma moeda. De um lado, o indivíduo fumante, que é vulnerável, seja por idade, in-
capacidade, dependência ou informação; e, de outro, a indústria e suas estratégias, 
que buscam acobertar o que de mais importante aí se encontra: a saúde de milhões 
de pessoas no mundo.”

VULNERABILIDADE  
E ESTRATÉGIA

OS DOIS LADOS DE UMA MESMA MOEDA

 � POR RENATA DOMINGUES BALBINO MUNHOZ SOARES

Nas lições de Robert Proctor, da Universidade 
de Stanford, “A soberania do consumidor 
tão frequentemente santificada pelos eco-
nomistas coloca toda a responsabilidade 

pela morte – ou o abandono do tabaco – na escolha 
do consumidor, dando à indústria um passe livre. 
Nós temos a tendência de esquecer que os fabrican-
tes de cigarro também têm escolhas, que são as de 
manter a nicotina no tabaco fomentando o vício, ti-
rando dos fumantes a sua capacidade de fazer uma 
livre escolha”.1

No debate que se reacende em relação ao con-
trole do tabaco no Brasil, especialmente com a en-
trada em vigor da regulamentação da Lei Antifumo 
nacional (nº 12.546/11)2, o que inclui o “fomento a 
investigações médicas e educação em matéria de 
saúde, assim como na organização de campanhas 
de informação”3 e “o dever de lançar campanhas de 
informação e conscientização pública voltadas a de-
sencorajar o consumo de tabaco”, deve-se conside-
rar, sobretudo, a vulnerabilidade das crianças e ado-
lescentes e a necessidade de sua especial atenção4, e 
as novas estratégias da indústria de cigarros.

No mundo globalizado, é importante comparti-
lhar instrumentos que superem as fronteiras políti-
cas, em busca da eficiência de programas desenvol-
vidos em diversas áreas, como, no caso do tabaco, os 
já desenvolvidos por diversos países como Estados 
Unidos5, Uruguai6, Austrália7, e pelo Brasil8, sob a 
esteira da Constituição Federal e da Convenção-
-Quadro para o Controle do Tabaco (OMS), primeiro 
Tratado Internacional de Saúde Pública, de 2003, ra-
tificado pelo Brasil em 2005.

A VULNERABILIDADE DO FUMANTE
O indivíduo tem liberdade quando tem pleno e 

prévio conhecimento da informação. Se não tem  

informação completa sobre determinado produto, 
não tem liberdade de escolha efetivamente. 

A Convenção-Quadro para o Controle do Ta-
baco afirma, expressamente, no seu Preâmbulo, 
que: o cigarro é um problema de saúde pública; é 
epidemia e causa doenças e morte nos seus consu-
midores; os cigarros foram desenhados intencio-
nalmente para fazer viciar ou criar dependência e 
que contêm compostos farmacologicamente ativos, 
tóxicos e cancerígenos, fato não identificado pelo 
fumante; a publicidade repercute em muito nos 
consumidores, mesmo crianças e adolescentes; há 
um direito à informação sobre os riscos precisos do 
tabaco, inclusive o risco morte, direito à informação 
que é viciante e que o grau de exposição tem conse-
quências diferentes na saúde.9

O alegado livre-arbítrio do fumante, portanto, não 
está plenamente presente no hábito de fumar, tam-
pouco no momento em que se inicia tal hábito.

Como se vê, aquele indivíduo que normalmen-
te começa a fumar ainda criança ou adolescente10 
não possui discernimento pleno capaz de propor-
cionar-lhe condições de entender e de determi-
nar-se de acordo com esse entendimento (vontade 
consciente). O Código Civil brasileiro reza que so-
mente os maiores de 18 anos é que são plenamen-
te capazes de exercer os atos da vida civil. É nessa 
faixa etária que as indústrias fumígenas depositam 
seus maiores investimentos, como, por exemplo, a 
adição de sabores nos cigarros e a publicidade que 
estimula aventura, desafios e a seguir seus pró-
prios instintos.

Tanto a liberdade daquele que se inicia no hábi-
to de fumar, quanto a liberdade do já fumante (para 
parar de fumar) são manifestações de vulnerabili-
dade, seja em decorrência da não capacidade plena 
(vulnerabilidade por idade ou incapacidade), seja 
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em decorrência da dependência da nicotina (vulne-
rabilidade por dependência), ou em decorrência da 
falta de informação (vulnerabilidade informacional), 
como ocorreu durante o século XX, quando a indús-
tria tabagista sabia dos efeitos maléficos da nicotina 
e omitia tais dados. 

No final do século XX e início do século XXI, a 
informação da indústria ainda não atende o que 
denominamos de tripé informacional11, ou seja, 
informação clara, completa e de credibilidade.

A mínima informação existente de que o cigar-
ro faz mal à saúde e causa doenças, como câncer, 
é resultado de apenas uma década de imposição 
pelo Estado de advertências nos pacotes, sem, 
contudo, impedir a estratégia da indústria de esti-
mular a dúvida nos indivíduos, embasada até pela 
Ciência que patrocinou.

O fundamental, hoje, é que se possa exigir dos 
fabricantes informações sobre o consumo, os cui-
dados, os efeitos colaterais, inclusive aquelas con-
trárias aos seus próprios interesses, já que estamos 
na esfera de um problema de saúde pública (como 
nos medicamentos).12

Como bem ressalta Franzolin, “as informa-
ções devem ser redimensionadas de modo que 
possam, cada vez mais, racionalizar a decisão 
dos consumidores”.13

AS ESTRATÉGIAS DA INDÚSTRIA DE CIGARROS
Lembra Lucia A. Dias que a publicidade é “o con-

junto de atividades de comunicação de massa que 
informa o consumidor sobre a existência de pro-
dutos e serviços com o objetivo de fixar a marca ou 
promover estilos de vida, bem como – e sobretudo 
– estimular sua aquisição”, ressaltando que, no pe-
ríodo pós-Segunda Guerra Mundial, as mudanças 
sociais exigiram da publicidade uma nova função: a 
de orientação e incentivo do consumo.14

Nas estratégias publicitárias da indústria taba-
gista, o protagonista da história, lugar já ocupado 
pelas mulheres no século XX, hoje é encenado por 
jovens e crianças, já denominados de “vulneráveis 
em razão da idade”.

Os fabricantes de cigarros não cumprem integral-
mente o dever de informar e utilizam-se de estraté-
gias de marketing cooptantes, além de adicionarem 
substâncias nos cigarros que aniquilam o livre-arbí-
trio do usuário, neutralizando as advertências cons-
tantes dos pacotes.15

Aditivos de sabor, como o cravo e o mentol, e 
substâncias que conferem sabor doce potencializam 
a ação da nicotina no organismo e são utilizados 
como estratégia para conquistar o público adoles-
cente e as mulheres.

O cigarro eletrônico tem constituído em nova 
estratégia da indústria tabagista, com técnicas de 
marketing já por ela utilizadas nas décadas passa-
das. A venda, importação e propaganda do cigarro 
eletrônico foram proibidas no Brasil, em razão das 

incertezas dos efeitos do produto sobre a saúde 
(princípio da precaução), segundo a Resolução da 
Diretoria Colegiada nº 46/02, da Anvisa.16 Estudo re-
cente, realizado nos Estados Unidos, pelo Instituto 
do Câncer Roswell Park, mostra que o vapor emiti-
do pelo cigarro eletrônico contém substâncias can-
cerígenas, como o formaldeído (para conservação de 
cadáveres e em fertilizantes), o benzeno (pesticidas), 
nitrosamina NNK (quando associado ao álcool, seu 
efeito carcinogênico é ampliado) e nitrosamina 
NNN, ainda que em quantidades menores em rela-
ção ao cigarro comum.17

Alguns países, como Canadá, Irlanda e Austrália, 
implementaram medidas para banir a propaganda e 
a exposição dos cigarros nos pontos de venda, como 
a venda debaixo do balcão ou a utilização de emba-
lagens genéricas nos maços18, com possível redução 
do número de “fumantes”.

OS NOVOS DESAFIOS  
NO CONTROLE DO TABACO
UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE  
BRASIL E ESTADOS UNIDOS

A decisão final no processo em que os Estados 
Unidos move em face da Philip Morris, fabricante de 
cigarros acusada de fraude, proferida pela Juíza Gla-
dys Kessler, da Vara Federal de Columbia, em 2006, 
constitui marco fundamental para o esclarecimento 
de fatos ocultados pela indústria tabagista por déca-
das e que se constitui em arcabouço teórico paradig-
mático para o julgamento das demais ações no uni-
verso jurídico global do tabagismo.

Na r. sentença, diversos pontos são considerados 
incontroversos pela Juíza Kessler, dentre eles: fumar 
cigarros causa doenças, sofrimento e morte; a nicoti-
na tem propriedades viciantes e causa dependência; 
os níveis de nicotina são manipulados pela indústria 
para sustentar a dependência no fumante; o marke-
ting da indústria é voltado ao público jovem, a fim 
de recrutar “fumantes substitutos” que garantam o 
lucro e o futuro da empresa.19

Os novos desafios para o Brasil consistem em es-
tabelecer um paradigma para o caso do tabaco que 
una a preocupação mundial com o valor vida/saúde 
ao atual estágio científico global de comprovação 
inequívoca da relação cigarro-câncer-morte.

A decisão americana trata-se de um importante 
ponto de partida, nesse aspecto.

CONCLUSÃO
O controle do tabaco, no Brasil, precisa ser vi-

venciado como dois lados de uma mesma moeda. 
De um lado, o indivíduo fumante, que é vulne-
rável, seja por idade, incapacidade, dependên-
cia ou informação; e, de outro, a indústria e suas 
estratégias, que buscam acobertar o que de mais 
importante aí se encontra: a saúde de milhões de 
pessoas no mundo.                  
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NOTAS
 1 “The ‘consumer sovereignty’ so often sanctified by economists place all responsibility for tobacco death – or quiting – on consumer choice, giving the industry 

a free pass. We tend to forget that cigarette makers also have choices, that they are the ones keeping nicotine in tobacco, fomenting addiction, robbing 
smokers of their ability to make a free choice. So ‘full disclosure is not enough; we should not be satisfied with a highly addicted, even if highly informed, citi-
zenry. And we don’t have to grant unlimited freedom to manufacturers. The manufacture or sale of cigarettes is not an inalienable right or the sine qua non 
of freedom.” (PROCTOR, Robert N. Golden Holocaust – Origins of the cigarette catastrofe and the case for abolition. Berkeley and Los Angeles: University 
of California Press, 2011, p. 339.)

2  Em 31 de maio deste ano foi regulamentada a Lei nº 12.546/11 – que altera a Lei nº 9.294/96 no que se refere à propaganda de produtos derivados do 
tabaco e aos ambientes livres do fumo –, em consonância com as diretrizes do Decreto nº 5.658/06 (ratificação da Convenção-Quadro da OMS para o 
Controle do Tabaco). O Decreto entrou em vigor 180 dias em 1º de dezembro de 2014.

3  OLIVEIRA, Aline Albuquerque S. de. Direito à saúde: conteúdo, essencialidade e monitoramento. Revista CEJ, Brasília. Ano XIV, nº 48, jan.-mar. 2010, p. 
96. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br>. Acesso em: 23.07.13.

4  PIOVESAN, Flávia; SUDBRACK, Umberto Guaspari. Direito à saúde e o dever de informar: direito à prova e a responsabilidade civil das empresas de 
tabaco. In: HOMSI, Clarissa Menezes (Coord.). Controle do tabaco e o ordenamento jurídico brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 133.

5  O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sancionou, em 22 de junho de 2009, uma lei histórica, denominada de Family Smoking Prevention 
and Tobacco Control (Lei para Prevenção do Fumo nas Famílias e Controle do Tabaco), que ficou conhecida como Lei Obama. Assinada em 2012, a 
Lei nº 111-31 dá ao governo amplo poder regulatório sobre os cigarros e outros produtos oriundos do tabaco. O Governo dos Estados Unidos, em 
17 de janeiro de 2014, ampliou a lista de doenças vinculadas ao tabaco, considerando o tabagismo como causa de outras doenças (câncer de fígado, 
de cólon, diabetes melito de tipo dois, degeneração macular associada à idade, disfunção erétil, artrite reumatoide, perda da visão, aumento do 
risco de tuberculose e de gravidez extrauterina) e lançou a primeira campanha educativa nacional de prevenção do tabagismo para os jovens norte-
-americanos, realizada pela Food and Drug Administration (FDA), chamada O verdadeiro custo. Em setembro de 2013, a Anvisa, do Brasil, e o Centro 
de Produtos de Tabaco (CPT), da agência norte-americana de regulação de alimentos e medicamentos FDA, definiram cooperação para controle do 
tabaco. A estratégia tem por objetivo a definição da linha de trabalho conjunta que será adotada entre as duas agências sobre o tema. No encontro 
foi reforçada a possibilidade de intercâmbio de informações derivadas dos estudos científicos que estão sendo realizados pelos dois países com base 
no Acordo de Confidencialidade que Anvisa e FDA mantêm desde 2011. Na ocasião, foi reafirmado o apoio político e a disponibilidade técnica em 
estreitar cada vez mais os laços entre as duas agências, em especial no tema de controle do tabaco.

6  O Uruguai foi citado pelo Banco Mundial como exemplo na América Latina, em razão de política antitabaco implantada, em 2005, pelo Oncologista 
Tabaré Vázquez, que era o Presidente na época. A medida apresentou resultados surpreendentes nos anos seguintes. Em 2004, o Congresso do 
Uruguai foi o primeiro da América do Sul a ratificar a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. Em 2006, o Uruguai tornou-se o primeiro país 
das Américas a proibir o cigarro em ambientes coletivos fechados, públicos ou privados. Deixou de instalar “fumódromos” em estabelecimentos 
comerciais e passou diretamente a banir o cigarro em áreas comuns. Hospitais e clínicas foram obrigados a dar tratamento gratuito a fumantes contra 
o vício. A propaganda foi vetada completamente. Os impostos subiram, elevando o preço dos maços em mais de 200%.

7  Recentemente, a Austrália adotou legislação que prevê a venda de cigarros em pacotes sem logomarcas, mas com advertência e imagens que ilus-
trem os malefícios para a saúde associados ao fumo, como úlceras na boca, pulmões cancerosos e membros gangrenados. Outras estratégias uti-
lizadas na Austrália são: (i) a pesada carga tributária do cigarro (fumantes gastam cerca de 16 dólares australianos, ou US$ 14.70, por um maço de 
cigarros); e (ii) a proibição de uso em quase todos os espaços públicos fechados no país, incluindo restaurantes, bares, instalações desportivas e locais 
de negócios. Em parte, como resultado, as taxas de tabagismo na Austrália diminuíram.

8  O controle no Brasil tem sido feito a partir da década de 1980, e de forma mais intensa a partir de 1990 e 2000. Recentemente, e após a ratificação da 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco pelo País, foi regulamentada a Lei Antifumo federal (nº 12.546/11), que entrou em vigor em dezembro 
de 2014. 

9  Veja Convenção-Quadro para Controle do Tabaco. In: OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Direito de (não) fumar. Uma abordagem humanista. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 213-253. Veja também: MARQUES, Cláudia Lima. Violação do dever de boa-fé de informar corretamente, atos negociais omissivos 
afetando o direito/liberdade de escolha. Nexo causal entre a falha/defeito de informação e defeito de qualidade nos produtos de tabaco e o dano 
final morte. Responsabilidade do fabricante do produto, direito a ressarcimento dos danos materiais e morais, sejam preventivos, reparatórios ou 
sastisfatórios. Revista dos Tribunais. Fasc. Civ., ano 94, v. 835, maio 2005, p. 99-100.

10  No Brasil, em 1988, 75% dos fumantes iniciavam no vício na idade de 10 e 18 anos. Veja: OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Op. cit., p. 102.
11  Ver nossa tese de doutorado Cidadania e dirigismo estatal. O paradigma do tabaco, defendida em 14 de fevereiro de 2014, no Programa de Direito 

Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie (414 p.).
12  A informação “pode se manifestar por intermédio de conselhos, recomendações, divulgação de dados, orientações, mesmo que seu teor apresente 

mensagens contrárias aos interesses econômicos dos que têm o dever de fornecê-la; o que aparentemente, pode até ressoar paradoxal a um Estado 
capitalista. Sucede que o Estado é também, e acima de tudo, Democrático e Social, e, por isso, a liberdade de mercado concorre com outros valores e 
princípios”. (FRANZOLIN, Cláudio José. Assimetria informacional na relação entre o consumidor e o fabricante de produtos de tabaco. HOMSI, Clarissa 
Menezes (Coord.). Op. cit., p. 167.)

13  FRANZOLIN, Cláudio José. Op. cit., p. 167.
14  DIAS, Lucia Ancona Lopes de Magalhães. Publicidade e Direito. São Paulo: RT, 2010, p. 35-36.
15  FRANZOLIN, Cláudio José. Op. cit., p. 173.
16  Disponível em: <http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=45&data= 31/08/2009> Acesso em: 13.11.13.
17  FELITTI, Chico; PEREIRA, Elvis; TEIXEIRA, Regiane. O bafo da vez. Cigarro eletrônico se dissemina na cidade, apesar da proibição. Folha de S. Paulo, 13 a 

19 de outubro de 2013, p. 27-31.
18  Disponível em: <http://actbr.org.br/comunicacao/campanha-dia-mundial-sem-tabaco-2013.asp> Acesso em: 08.10.13.
19  O veredicto final: trechos do processo Estados Unidos x Philip Morris. Edição Aliança de Controle do Tabagismo (ACTbr) e Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS). Tradução Renata Galhanone. All Type Assessoria Editorial Ltda., 2008, p. 48-53.
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Não dá para adivinhar 
como será o futuro.
Mas o Malote dos 
Correios já está 
preparado para ele.

Por trás de cada Malote dos Correios, existe a tecnologia 
necessária para que suas remessas possam ir e voltar com 
segurança e para que você consiga gerenciar cada entrega 
ou recebimento pela internet. E mais: os Correios fornecem
os malotes gratuitamente, em material impermeável 
e ecologicamente correto, para que sua empresa mande
tudo que precisar para fi liais e representantes em todo o Brasil.

Acesse correios.com.br/malote, 
conheça as novidades e contrate 
agora mesmo o serviço de 
malotes para sua empresa.
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