ENTRE AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE: DA IMPUTAÇÃO
DE DANOS ÀS TABAQUEIRAS NO DIREITO COMPARADO

BETWEEN AUTONOMY AND ACCOUNTABILITY:
TORTS AND TOBACCO COMPANIES IN COMPARATIVE LAW

DARIO MOURA VICENTE
Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Recebido em: 26.09.2014
Aprovado em: 29.09.2014

ÁREA DO DIREITO: Civil
RESUMO: O artigo tem por objeto o estudo da responsabilidade civil da indústria do tabaco sob a óptica
do direito comparado. O estudo revelou que a maior
parte dos países rejeita a tese da imputação de danos
à indústria do tabaco com base na violação de obrigações contratuais. A jurisprudência dos tribunais
de um vasto número de países tende a considerar
que não se encontram preenchidos os pressupostos
da responsabilidade pela violação de deveres de informação ou pela prestação de informações falsas,
maxime a ocorrência de um facto ilícito e de um
nexo de causalidade entre este e o dano sofrido pela
vítima. Mesmo que esses pressupostos se encontrem
preenchidos, essa responsabilidade é, ainda assim,
excluída em vários sistemas jurídicos pela conduta da
vítima, em virtude da aceitação voluntária dos riscos
inerentes aos produtos do tabaco ou da censurabilidade dessa conduta. A responsabilidade fundada no
caráter defeituoso do produto é também rejeitada.
Conclui-se, assim, que os danos causados por produtos de tabaco cujas características não sejam objeto
de informações falsas ou erradas por parte dos respectivos fabricantes são, em princípio, insuscetíveis
de imputação a estes últimos.
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civil liability of the tobacco industry from the
perspective of comparative law. The study revealed
that most countries reject the thesis of the
imputation of damage to the tobacco industry
on the basis of breach of contractual obligations.
The courts jurisprudence of several countries
tends to disconsider the assumptions of liability
for breach of information duties or for providing
false information. At most, it is considereded
the occurrence of an unlawful act and a causal
link between this and the harm suffered by the
victim. Even if these assumptions are met, such
responsibility is still excluded in various legal
systems for the conduct of the victim, due to the
voluntary acceptance of risks inherent to tobacco
products or the reprehensibility of that conduct.
Liability based on defective character of the product
is rejected. Thus, it is concluded that the damage
caused by tobacco products whose characteristics
are not subject to false or erroneous by the
respective manufacturers information is in principle
insusceptible of liability by such producers.

SUMÁRIO: I. Introdução: 1. Posição do problema; 2. Objeto e âmbito da investigação – II. Dos fundamentos de imputação de danos às tabaqueiras no direito comparado; 3. Incumprimento de

RDCC_1.indb 209

03/11/2014 09:42:42

