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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por fim estudar a responsabilidade civil em 

cirurgias plásticas, tendo por objetivo principal verificar, quais os procedimentos 

a serem seguidos, os requisitos necessários para que se prove a 

responsabilidade, bem como identificar as variadas modalidades de dano 

estético, patrimonial, moral ou social. 

Os direitos e deveres do médico, suas obrigações de meio ou 

de resultado. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Responsabilidade civil. Legislação. 

Pressupostos Erros médicos. Dano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to study civil liability in plastic surgery, with the 

main purpose of verifying, which procedures to follow, the necessary 

requirements for proving responsibility, as well as identifying the various 

modalities of aesthetic, or social. 

The rights and duties of the physician, his obligations of means or 

result. 

 

 

KEYWORDS: Civil liability. Legislation. Assumptions Medical errors. 

Damage. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Na sociedade em que vivemos, tanto homens quanto mulheres estão 

em busca da perfeição do corpo, aumentando assim a procura por cirurgias 

plásticas. 

A mídia também é uma forma de influenciar pessoas, seja com 

anúncios de produtos, tratamentos e os procedimentos estéticos, inclusive a 

cirurgia plástica passando ao telespectador, que ele necessita daquilo. 

Tais procedimentos devem ser realizados com os devidos cuidados, 

existem normas para isso, tanto da parte do profissional, e também da parte do 

paciente, pois qualquer erro pode transformar a vida de uma pessoa que 

buscava melhorar ou reparar algum descontentamento, tornando-a  um 

tormento.    

Com o aumento das cirurgias plásticas cresce também o número de 

ações no judiciário, pleiteando danos morais, estéticos e patrimoniais. 

Diante de tantos processos que derivam de erros em cirurgias 

plásticas, pretende-se nesse trabalho, analisar a responsabilidade civil do 

cirurgião plástico nas cirurgias embelezadoras. 

Ainda, analisar os direitos e deveres de um cirurgião, como podem ser 

responsabilizados civilmente, em relação a um erro médico praticado ou 

mesmo um dano que veio a provocar a outrem. 
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Portanto, o presente trabalho visa mostrar quais são as formas que o 

judiciário analisa para que possa responsabilizar um cirurgião plástico nas 

cirurgias embelezadoras. 
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2 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Atualmente a Responsabilidade Civil está entre os temas mais 

problemáticos no setor jurídico, devido aos reflexos na sociedade e em suas 

atividades, a todo instante é invocada a Responsabilidade ainda que não 

percebamos, quando se tem um dano ao patrimônio ou mesmo a pessoa, 

quem o causou será responsabilizado, ou seja, teremos amparo na 

responsabilidade civil. 

Podemos assim dizer que, a responsabilidade civil faz parte do direito 

das obrigações, uma vez que se forma uma relação jurídica entre a pessoa que 

sofreu o dano seja ele patrimonial ou moral e aquele que tem o dever de 

repará-lo. (GONÇALVES,2014, p. 22). 

Toda atividade que venha a causar prejuízo ou danos a outrem traz 

consigo a responsabilidade, e isso não ocorre somente no meio jurídico, mas 

em nossa vida em sociedade também, tal responsabilidade busca um equilíbrio 

moral e patrimonial podemos até dizer que a uma redistribuição de riquezas 

dentro das conformidades jurídicas, zelando pelo bem e por suas utilidades. 

(Gonçalves,2014, p. 23). 

Para que se possa responsabilizar alguém é necessário que tenha 

ocorrido uma perda ou diminuição de patrimônio, ou ainda que ocorra um dano 

moral, que pode se dar pela ação do autor que veio a causar alguma lesão ou 

pelo risco que veio a expor o outro, sendo assim ocorre um ato ilícito surgindo 

para o causador o dever de indenizar, reparar ou ressarcir o dano. 
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O ato ilícito é fonte de obrigação, é uma infração através de uma ação 

ou omissão, podendo ser culposa ou dolosa e que gera um dano a outrem. 

A ilicitude não é o único fato gerador da responsabilidade, temos as 

responsabilizações sem que haja a culpa do agente, baseando-se assim no 

risco, ainda tem casos que uma atitude lícita causa um dano, nesse caso a 

obrigação de indenizar é da parte que deu permissão para que a atividade 

fosse desenvolvida. 

A principal ideia da responsabilidade civil é a de indenizar para evitar 

um prejuízo injusto a alguém, isso é derivado de lei e não da vontade das 

partes. 

O princípio que domina a responsabilidade Civil é o princípio da 

restitutio in integrum que significa a reposição completa da vítima à situação 

anterior à lesão, essa restituição pode se dar de forma natural de recurso a 

uma situação material ou por meio de uma indenização o mais exato possível 

do valor do prejuízo. 

Em nosso ordenamento jurídico, mais precisamente no Código Civil 

brasileiro, se adota como regra a responsabilidade subjetiva, ou seja, aquela 

que tem a culpa como base, tendo então que provar a culpa do agente em 

sentido amplo, conceito que adiante será melhor desenvolvido. 

A responsabilidade civil integra a parte dos direitos obrigacionais, pois 

para cada ato existe uma responsabilidade e dessa responsabilidade se tem 

uma obrigação. (Fábio Henrique Podestá,2008, p. 234). 

 

O artigo 186 do Código Civil nos diz:  

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 

Tendo como fundamento esse texto legal podemos assim dizer que a 

expressão “ação ou omissão” está ligada a questão do agente de agir ou se 
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omitir caracterizando assim o chamado dolo, então a culpa esta ligada a 

“negligência ou imprudência”. 

Em nosso ordenamento jurídico não se tem um conceito para culpa, foi 

incumbido aos doutrinadores essa tarefa. 

 

 

2.1 – CONCEITO 

 

 

A palavra responsabilidade é oriundo do verbo “respondere” que é o 

fato de ter alguém sido colocado como garantidor de algo, ainda tal palavra nos 

remete a ideia de restauração de equilíbrio, de reparação de dano, como por 

exemplo uma atividade que venha acarretar danos deve ser reparada seja de 

forma moral ou patrimonial. (DINIZ, 2006, p. 39). 

A definição de responsabilidade civil foi tema de longo debate, uma vez 

que tinha amparo somente na culpa, depois de algum tempo começaram a ver 

que eventos danosos e que deixavam desgastes tanto morais quanto 

patrimonial aconteciam independente de culpa, e que as pessoas que ficavam 

no prejuízo deveriam ser ressarcidas mesmo sem culpa do agente. (DINIZ, 

2006, p.39-40). 

Diante de tantas definições podemos dizer então que a 

responsabilidade é o ato de reparar seja por culpa do agente ou por 

circunstâncias de lei, sendo esta culpa presumida ou mesmo culpa objetiva. 

Segundo Maria Helena Diniz : 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que 
obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial 
causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, 
por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela 
pertencente ou de simples imposição legal. (2006, p. 40) 
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A responsabilidade civil é a obrigação ou o dever de ser 

responsabilizado, ou seja, responder por algo tido como ilícito que de alguma 

forma causou dano a outrem. (PARIZATTO, 2011).  

Fabio Henrique Podestá nos diz: 

  A violação de um dever jurídico configura ilícito, que, quase 

sempre acarreta dano para outrem, gerando um novo dever 

jurídico, qual seja, o de reparar o dano. Há, assim, um dever 

jurídico originário, chamado por alguns de primário, cuja 

violação gera um dever jurídico sucessivo, também chamado 

de secundário, que é o de indenizar o prejuízo.  (1996 apud 

Podestá, 2008, p.234). 

A responsabilidade civil é tratada em nosso ordenamento jurídico em 

seus artigos 927 à 954 do Código Civil, que nos traz a obrigação de indenizar, 

e nos fala sobre a indenização em si. 

Somente quando houver um ato tido como danoso é que podemos falar 

em indenização e assim consequentemente em responsabilidade.  

 

 

2.2 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Ao falarmos em responsabilidade civil estamos diante de uma grande 

evolução na sociedade, pois nos primórdios da civilização humana não se tinha 

algo com força para responsabilizar alguém por pelo dano causado a outrem. 

Havia uma forma de punir quem praticasse ato que pudesse prejudicar 

um terceiro, era uma vingança, no início coletiva, que era caracterizado por 

revolta em conjunto, após um tempo houve uma evolução para uma reação 

individual onde a justiça era feita com as próprias mãos, derivando dessa 

época a Lei de Talião tais como: “olho por olho, dente por dente”, “ quem com 
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ferro fere, com ferro será ferido”, era utilizado uma responsabilidade objetiva 

que independe da culpa.(DINIZ, 2006, p. 10) 

O Código Civil de 1916 era um código subjetivista visto que a única 

linha de raciocínio a ser seguida era a de responsabilidade por culpa, não 

aceitando outra responsabilidade que não seja a subjetiva. (Revista de Direito 

do Consumidor | vol. 48/2003 | p. 69 – 84) 

Na idade moderna registrou um momento que era a do princípio da não 

responsabilização sem culpa, e tal princípio foi que se destacou e foi utilizado 

no código civil, desde então a ideia de responsabilidade tem como fundamento 

a culpa. (Revista dos Tribunais | vol. 761/1999 | p. 31 – 44).  

Depois de um longo período começaram a perceber que era melhor 

entrar em um acordo com o autor da ofensa para que ele reparasse o dano 

com pagamento em dinheiro, pois perceberam que uma vingança não reparava 

nenhum dano e sim causava um segundo dano. 

Mais tarde o Estado começou a intervir nos conflitos privados e 

proibindo a vingança, fixando um valor para os prejuízos, e a vítima era 

obrigada a aceitar, desse modo permaneceu no direito romano como uma 

forma de punição e uma reparação, e não havia uma distinção entre a 

reponsabilidade civil e a responsabilidade penal. 

Outro ponto da evolução da responsabilidade é a razão pelo qual se 

deve obrigar alguém a reparar o dano que causou, o que era feito somente 

quando se provava culpa do agente, nesse ponto que houve a evolução que 

desde então não era necessário provar a culpa, passando a ser objetiva com 

ampliação dos danos a indenização sem existência de culpa, mais temos que 

deixar claro que a culpa ainda continua sendo o fundamento da 

responsabilidade civil. 

A responsabilidade civil também teve uma expansão quanto a sua área 

e a sua extensão, podendo responsabilizar mais de uma pessoa por um dano e 

podendo beneficiar mais de um com a indenização. 
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2.3 – ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

2.3.1- Responsabilidade contratual e extracontratual: 

 

 

A responsabilidade contratual como o próprio nome nos sugere deriva 

de um contrato, ou seja, antes de ocorrer um dano já existe um vínculo entre as 

partes.  

O contrato não é somente aquele escrito que é formalizado, ele 

também pode ser um contrato verbal. 

Um exemplo de contrato verbal ocorre quando uma pessoa toma um 

ônibus esta realiza um contrato com a empresa de ônibus que tem a obrigação 

de levar o passageiro são e salvo e se algo acontecer nesse trajeto resta a 

empresa ser responsabilizada. (GONÇALVES,2014. p. 44). 

Este contrato pode ser unilateral ou bilateral, resultando algum ato 

ilícito contratual para que se aplica a responsabilização, diante do 

descumprimento do que fora pactuado. 

 Neste caso não é necessário que se prove a culpa do devedor ou 

causador do dano, basta que se tenha efetuado um contrato e as partes sejam 

legitimas para tanto, além do descumprimento do pactuado entre as partes. 

Para que o causador do dano se exclua da culpa e do dever de 

indenizar este deve provar que o fato ocorreu devido a caso fortuito ou de força 

maior. 

Na responsabilidade extracontratual ou aquiliana não existe nenhum 

vínculo entre as partes até que o ato ilícito aconteça, pois não estão ligadas por 

uma relação obrigacional, o agente causador infringe um dever legal e não um 
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dever contratual como é na responsabilidade contratual. (GONÇALVES,2014, 

p. 44). 

Nesse caso cabe à vítima provar a culpa do agente. 

 

 

2.3.2 – Responsabilidade objetiva e subjetiva: 

 

 

Podemos dizer que a responsabilidade objetiva é aquela que 

independe da culpa, ainda sim existe o dever de indenizar. (GONÇALVES, 

2014, p. 48). 

A teoria da responsabilidade objetiva também chamada da teoria do 

risco, pois aquele profissional assume os riscos inerentes a sua profissão. 

Então em alguns casos independente da culpa, aplica-se a 

responsabilidade objetiva, tendo assim quem causou o dano o dever de repará-

lo mesmo sem a conduta culposa. (GONÇALVES, 2014, p. 48-49) 

Uma vez que bastando a existência do nexo causal entre o prejuízo 

que a vítima veio a sofrer e a ação do agente surgindo assim o dever de 

indenizar. 

De acordo com essa teoria da responsabilidade objetiva o ato que vem 

a prejudicar um terceiro pode derivar de uma conduta licita, ainda sim terá que 

indenizar quem vier a ser prejudicado, nesse caso um dano presumido, por 

exemplo, um patrão que dá uma ordem para que seu funcionário faça 

determinada tarefa e dela decorre um dano, este terá o dever de indenizar 

mesmo que a atividade que desempenhou seja licita. (GONÇALVES,2014, p. 

49). 

Carlos Roberto Gonçalves nos diz a respeito da responsabilidade 

subjetiva: 
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 É a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A 
prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário 
do dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do 
causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou 
culpa (2014, p. 48). 
 

Fábio Henrique Podestá nos diz a respeito da Responsabilidade 
Subjetiva: 

O CC adotou a teoria subjetiva que é regra. É indispensável 
lembrar que, aos poucos, sem abandono da responsabilidade 
em razão da culpa, que continuou sendo sempre o centro de 
referência da imputabilidade, vem prevalecendo cada vez mais 
o tratamento do assunto consoante exigências relacionadas à 
ordem social, que levaram a produzir uma inversão no “ juízo 
de responsabilidade” , substituindo-se o antigo fundamento da 
ação aquiliana por outro de validade objetiva, atentando à 
vítima da lesão, vale dizer, onde há lesão, há reparação.( 2008, 
p. 244)    

 

Quando por culpa de um profissional ocasionou-se dano a outrem, 

exigindo-se assim que seja reparado. 

Para que haja o dever indenizatório aquele que sofreu o dano deve 

provar que o agente causador agiu com dolo ou culpa. 

 

2.3.3- Responsabilidade civil e penal 

 

 

Os romanos não faziam distinção entre a responsabilidade civil e penal 

e as penas aplicadas eram as mesmas para qualquer ato ilícito, mesmo os não 

criminosos. 

Fábio Henrique Podestá nos diz:  

A violação pode estar relacionada a um interesse de ordem 
pública ou privada, ou ambos. Pode-se identificar, assim, a 
existência de duas ordens de responsabilidade, o que não 
impede, por exemplo, que um mesmo ato implique as 
consequências de todas. (2008, p. 242) 
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A responsabilidade civil é quando se tem um prejuízo de terceiro, 

sendo este particular ou do Estado, o principal interesse dessa 

responsabilidade é a reparação do dano para restabelecer um equilíbrio 

jurídico que de algum modo foi prejudicado. 

Nesse tipo de responsabilização muitas vezes o culpado pode não ser 

o responsável pela reparação, como nos mostra o artigo 932 do Código Civil:  

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 
autoridade e em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se 
acharem nas mesmas condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou 
estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para 
fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e 
educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 
crime, até a concorrente quantia.(BRASIL, 2002) 

 

A responsabilidade penal tutela o direito a integridade física ou a vida 

propriamente dita, é um direito intransferível, uma vez provada à autoria do 

crime não se transfere, a punição para o descumprimento de uma norma penal 

diferente da civil pode ser a privação de liberdade ou multa. 

Um mesmo ato ilícito pode ensejar em mais de um ramo do direito, 

podendo ter diversas punições ou reparações, a lei nos diz: 

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, 
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou 
sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se 
acharem decididas no juízo criminal.(BRASIL, 2002) 

 

Carlos Roberto Gonçalves nos diz:  

No caso da responsabilidade penal, o agente infringe uma 
norma de direito público. O interesse lesado é da sociedade. 
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Na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o 
privado. O prejudicado poderá pleitear ou não a 
reparação.(2004, p. 42) 

 

Podemos assim dizer que, diante de um ilícito penal a responsabilidade 

é pessoal e intransferível, pois infringida norma de direito público há interesse 

de que seja punido o responsável pelo dano. 

 

 

2.4- PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Seguindo uma corrente clássica, iremos analisar nesse tópico os 

pressupostos da responsabilidade civil, que são: Conduta humana culposa, 

dano e nexo causal.  

 

2.4.1- Conduta humana 

 

Um dos principais elementos para que se constitua a responsabilidade 

civil é um ato humano, seja este através de uma ação ou até mesmo uma 

omissão que também pode causar um dano.( VENOSA, 2008, p. 23) 

A ação poderá ser ilícita ou lícita, quando esta ocorre de um ato ilícito 

se tem por base a ideia de culpa, já a responsabilidade sem culpa é baseada 

no risco, analisado tal requisito passa a observar a conduta do agente, que 

poderá se dar da seguinte forma, por ação ou comissão e por omissão, a 

comissão (ação) é a prática de um ato que não deveria ser realizado por ferir 

de algum modo um terceiro, já a omissão é quando se deveria agir ou praticar 

algum ato em determinado caso e não o faz, diante da existência de uma 

obrigação convencional ou legal nesse sentido.( DINIZ, 2006, p. 43-44) 
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Iremos abordar mais um pressuposto que é culpa em sentido amplo, 

em nosso ordenamento jurídico a responsabilidade via de regra subjetiva. 

O modo de agir do agente é que vai definir, diante das circunstâncias 

se ele poderia ou deveria ter agido diferente, qualificando assim o ato ilícito 

gerado pela culpa.( Podestá, 2008, p. 251) 

Sendo a culpa um pressuposto fundamental para a responsabilização 

quando ela não estiver presente no ato, não há o que se falar em 

responsabilidade civil. 

A relação de causalidade também é um pressuposto bem importante 

para que se prove a responsabilidade civil, pois é aqui que se prova a relação 

entre a conduta do agente e o dano que foi causado, ou seja, é necessário que 

se fique provado o nexo entre o ato e dano que veio a ocorrer. 

 

 

2.4.2- Dano: 

 

 

Não há o que se falar em responsabilidade civil se não existir algo a ser 

reparado, não há uma indenização sem um prejuízo, ou seja, deve haver um 

dano para que haja a obrigação de reparar. 

 Sergio Cavalieri Filho nos diz: “ Não haverá que se falar em 

indenização, ressarcimento, se não houvesse um dano. ” (2008, p. 70) 

Mesmo que se prove a existência do dano ainda sim deve ser provado 

os outros pressupostos que já vimos, anteriormente. 

O dano vem para representar o prejuízo sofrido pela vítima, esse nem 

sempre tem valor pecuniário, pois ele pode também ser moral. 

O valor que é pago ao terceiro que foi lesionado não é fixo é levado em 

conta a lesão do direito e o interesse da vítima, pois o valor não é para 

enriquecer e sim para cobrir o dano que lhe foi causado. 
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Fábio Henrique Podestá nos diz: “Somente o dano com os requisitos 

da certeza, atualidade e subsistência é que poderá ser ressarcível” (2008, p. 

25) 

Portanto podemos perceber que o dano pode ser tratado como uma 

agressão, visto que pode causar lesões tanto físicas quanto morais. 

 

 

2.4.3 Dano patrimonial 

 

 

O Dano patrimonial o próprio nome já nos sugeri a ideia que ouve uma 

agressão ao bem, ou aos frutos que derivam do mesmo. 

Nehemias Domingos De Melo nos diz:  

O dano material corresponde aquele comumente chamado de 
dano patrimonial, onde se encontram as perdas e danos, que 
engloba o dano emergente e os lucros cessantes. 
Evidentemente que o dano material é aquele que atinge o 
patrimônio da vítima, possível de ser quantificado e reparável 
por meio de uma indenização pecuniária (2008, p. 30). 

O dano que resulta de uma agressão deve ser ressarcido, mas também 

deve ser ressarcido o que a vítima deixou de ganhar em razão do dano que um 

terceiro lhe causou. 

Quando se vai reparar o dano que a vítima sofreu o bom seria se 

pudesse restaurar o bem jurídico agredido, não sendo possível a restauração 

ao status quo ante a reparação é feita em dinheiro. 

 

 

2.4.4- Danos morais, estéticos, individual e social 
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O dano moral está assegurado a todos na Constituição Federal 

brasileira em seu artigo 5º, incisos V e X. 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação; (Brasil, 
1988). 

O conceito de dano moral para Nehemias Domingos De Melo: 

Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito 
em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, 
em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo 
aquilo que não seja suscetível de valor econômico. (2008, p. 
31). 

Maria Helena Diniz estabelece o dano moral como: “A lesão de 

interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo ato 

lesivo”. (2006, p. 92). 

Pablo de Paula Saul Santos em um dos seus artigos nos diz: 

Em primeira análise é possível considerar que o dano moral 
está vinculado à dor, angustia, sofrimento e tristeza. Todavia, 
atualmente não é mais cabível restringir o dano moral a estes 
elementos, uma vez que ele se estende a todos os bens 
personalíssimos.1 

Podemos assim entender que o dano moral atinge a pessoa em seu 

subjetivo, causando-lhe algum sofrimento, alheio ao seu patrimônio pecuniário. 

Maria Helena Diniz nos diz a respeito do dano estético:  

A lesão à integridade física de alguém constitui ilícito, e 
objetiva-se pelo dano anatômico (escoriação, equimose, ferida, 

                                            
1 DISPONÍVEL EM: SANTOS, Pablo de Paula Saul. Dano moral: um estudo sobre 

seus elementos. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 101, jun 2012. Disponível em: < 
http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11819 
>. Acesso em out 2017. 
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luxação, fratura, cicatriz, aleijão, mutilação), que poderá 
acarretar ou não perturbação funcional (2006, p. 78) 

O dano estético atinge a pessoa em seu corpo, nada de patrimonial, é 

aquele que fere de algum modo a pessoa em sua forma física, causando 

consequências. 

Em se tratando de danos individuais, temos o seguinte: 

“Existe sim os casos que ensejam a reparação do dano moral, 
casos esses que ferem os direitos da personalidade do 
indivíduo e que resultam em lesões não patrimoniais, causando 
forte abalo psíquico ao indivíduo. 2 

Os danos individuais, são aqueles que afetam um ser humano em sua 

particularidade, ou seja, o ato ilícito foi causado a uma só pessoa. 

O dano social pode ser definido da seguinte forma:  

O dano social é, portanto, uma nova espécie de dano 
reparável, que não se confunde com os danos materiais, 
morais e estéticos, e que decorre de comportamentos 
socialmente reprováveis, que diminuem o nível social de 
tranquilidade. De igual forma, dano social não é sinônimo de 
dano moral coletivo. 3 

Podemos entender o dano social como, comportamentos sociais que 

se tornam reprováveis perante a sociedade, e que causa um dano a sociedade 

como um todo. 

Temos ainda o nexo causal, que está entre os pressupostos da 

responsabilidade civil.  

Segundo Maria Helena Diniz: 

O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo causal”, 
de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, 
diretamente ou como sua consequência previsível. Tal nexo 
representa, portanto, uma relação necessária entre o evento 
danoso e ação que o produziu, de tal sorte que está é 
considerada como sua causa. (2006, p. 110) 

                                            
2 DISPONÍVEL EM: http://www.processoscoletivos.com.br/index.php/revista-

eletronica/66-volume-6-numero-2-trimestre-01-04-2015-a-30-06-2015/1553-consideracooes-
referentes-ao-dano-moral-individual-e-coletivo > Acesso em out 2017  

3 DISPONÍVEL EM: http://www.dizerodireito.com.br/2015/01/nocoes-gerais-sobre-os-
chamados-danos.html > Acesso em out 2017. 

http://www.processoscoletivos.com.br/index.php/revista-eletronica/66-volume-6-numero-2-trimestre-01-04-2015-a-30-06-2015/1553-consideracooes-referentes-ao-dano-moral-individual-e-coletivo
http://www.processoscoletivos.com.br/index.php/revista-eletronica/66-volume-6-numero-2-trimestre-01-04-2015-a-30-06-2015/1553-consideracooes-referentes-ao-dano-moral-individual-e-coletivo
http://www.processoscoletivos.com.br/index.php/revista-eletronica/66-volume-6-numero-2-trimestre-01-04-2015-a-30-06-2015/1553-consideracooes-referentes-ao-dano-moral-individual-e-coletivo
http://www.dizerodireito.com.br/2015/01/nocoes-gerais-sobre-os-chamados-danos.html
http://www.dizerodireito.com.br/2015/01/nocoes-gerais-sobre-os-chamados-danos.html
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Portanto, deve existir uma relação entre o prejuízo e ação ou fato que 

veio a ocorrer para que assim se responsabilize o responsável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA  

 

 

 

3.1- DIREITOS E DEVERES DO MÉDICO 

 

 

O Código de Ética Médica traz em seu artigo 20 um dos principais 

direitos de um médico: 
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Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de 
religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, 
condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. 

 

Ainda em relação ao Código de Ética temos o artigo 21 e 25 que 

também elenca direitos dos médicos: 

Art. 21 - Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas reconhecidamente aceitas e 
respeitando as normas legais vigentes no País. 

Art. 25 - Internar e assistir seus pacientes em hospitais 
privados com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça 
parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da 
instituição. 

 

O diagnóstico e o tratamento a ser utilizado deve ser de total liberdade 

do médico, claro que com concordância do paciente. 

O Código Civil brasileiro traz em seu artigo 951: 

 O disposto nos arts. 948,949, e 950 aplica-se ainda no caso de 
indenização devida por aquele que, no exercício de atividade 
profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar 
a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou 
inabilitá-lo para o trabalho. (BRASIL, 2002)  

Um dos maiores deveres de um médico é o de qualificar-se e atualizar-

se para o exercício de sua profissão, buscando sempre novas técnicas, 

medicamentos e equipamentos. (MELO, 2008, p. 86) 

Para Sílvio de Salvo Venosa: 

 O médico obriga-se a emprestar toda técnica, diligência e 
perícia, seus conhecimentos, da melhor forma, com honradez e 
perspicácia, na tentativa da cura, mesmo porque vida e morte 
são valores que pertencem a esferas espirituais. Vezes haverá, 
no entanto, em que a obrigação médica ou paramédica será de 
resultado, como no caso da cirurgia plástica e em 
procedimentos técnicos de exame laboratorial e outros, tais 
como radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas 
(2009, p. 128). 
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O médico por sua vez deve utilizar de todas as técnicas e seus 

conhecimentos, mais nunca prometendo salvação ao paciente ou algo que 

esteja fora de seu alcance.  

Para Maria Helena Diniz os deveres dos médicos são: 

 Dar conselhos ao seu cliente, cuidar do enfermo com zelo, 
diligência, utilizando todos os recursos da medicina, abster-se 
do abuso ou do desvio de poder.  (2006, p.320). 

 

Se um médico já experiente, utilizou de todos os meios técnicos 

existente e ainda sim originou uma eventual sequela, não há o que se falar em 

responsabilidade, pois em regra podemos dizer que as obrigações dos serviços 

médicos são de meio e não de resultado. (DINIZ ,2006. p. 313). 

Trata-se de uma profissão de grande responsabilidade, portanto os 

deveres devem ser sempre seguidos corretamente. 

 

3.2-OBRIGAÇÃO DE MEIO 

 

 

Este tipo de obrigação é aquela em que médico não tem que 

apresentar um resultado, e sim exercer corretamente sua função. 

Segundo Nehemias Domingos De Melo: 

 Obrigação de meio é aquela em que o profissional se obriga a 
empregar seus conhecimentos e técnicas disponíveis visando 
um determinado resultado em favor de seu contratante, sem, 
contudo, responsabilizar-se pelo êxito da empreitada. (2008, p. 
67) 

 

A obrigação de meio tem o comprometimento do profissional em se 

dedicar ao máximo ao melhor resultado, mas sem a obrigação de conseguir o 

que é de desejo, um exemplo típico é um acidentado que chega em um 
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hospital em estado grave, há uma obrigação de dedicação do médico, mas não 

uma obrigação de salvar a vida.4 

 Meios e resultados podem se confundir, porque todas as 
obrigações de serviços médicos têm por essência resultado. 
Os resultados podem ser excluídos expressamente do contrato 
médico-paciente. O paciente pleiteia ao médico, em regra, a 
cura de uma moléstia, mas o médico só está obrigado a um 
serviço diligente e tecnicamente idôneo do tratamento, e 
desobrigado de garantir determinado resultado. Tal distinção é 
fundamental para a correta determinação de responsabilidades 
do médico em relação aos efeitos do tratamento ou às suas 
eventuais sequelas.  (Elias Farah, ATOS MÉDICOS - 
REFLEXÕES SOBRE SUAS RESPONSABILIDADES,Revista 
do Instituto dos Advogados de São Paulo | vol. 25/2010 | p. 140 
- 196 | Jan - Jun / 2010). 

 

Portanto podemos entender que nesse tipo de obrigação o médico se 

obriga a prestar seu serviço de forma técnica e profissional, mas não com uma 

obrigação de resultado. 

 

 

 

3.3 OBRIGAÇÃO DE RESULTADO 

 

 

A obrigação de resultado diversamente da anterior é aquela que o 

profissional assume a obrigação de resultado. 

Segundo Nehemias Domingos De Melo: 

 A obrigação de resultado será aquela em que o profissional 

venha a assumir, contratualmente, que determinada 
finalidade será alcançada, comprometendo-se assim, com os 

resultados finais da empreitada (2008, p. 67) 

                                            
4 DISPONÍVEL EM: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABZeMAJ/obrigacoes-

meio-obrigacoes-resultado > Acesso em out  2017 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABZeMAJ/obrigacoes-meio-obrigacoes-resultado
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABZeMAJ/obrigacoes-meio-obrigacoes-resultado
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Se a obrigação de resultado for assumida por parte do profissional ele 

assume também o ônus da prova do não atingimento da meta pactuada. 

(MELO, 2008, p.68)  

 

Hugo Alves da Silva diz que: 

Quando a obrigação é de resultado, o devedor dela se exonera 
somente quando o fim prometido é alcançado de fato. Não o 
sendo, é considerado inadimplente, devendo responder pelos 
prejuízos decorrentes do insucesso5 

 

A obrigação de resultado é muito utilizada nas cirurgias plásticas 

embelezadoras, pois o paciente é saudável e pretende melhorar sua aparência, 

há um fim determinado, buscado pelo paciente e aceito pelo profissional. 

(MELO, 2008. p. 102) 

Entendemos assim que na obrigação de resultado o profissional tem o 

dever de fazer aquilo que foi pactuado, se não o fizer responderá civilmente. 

 

 

3.4-CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

O consentimento é o ato de permitir, de dar anuência ao médico para 

que possa realizar procedimentos, sendo essa permissão essencial para que 

se desenvolva o tratamento pretendido pelo médico. 

O Código de Nuremberg criado em 1947 tem dez princípios básicos 

onde a primeira cláusula relata sobre o consentimento informado ao paciente. 

O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente 
essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas 
ao experimento devem ser legalmente capazes de dar 

                                            
5 DISPONÍVEL EM: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8546/Obrigacao-

natural-de-meio-e-de-resultado > Acesso out 2017 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8546/Obrigacao-natural-de-meio-e-de-resultado
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8546/Obrigacao-natural-de-meio-e-de-resultado
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consentimento; essas pessoas devem exercer o livre direito de 
escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, 
fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição 
posterior; devem ter conhecimento suficiente do assunto em 
estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige 
que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o 
propósito do experimento; os métodos segundo os quais será 
conduzido; as inconveniências e os riscos esperados; os 
efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que 
eventualmente possam ocorrer, devido à sua participação no 
experimento. O dever e a responsabilidade de garantir a 
qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador 
que inicia ou dirige um experimento ou se compromete nele. 
São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser 
delegados a outrem impunemente. (NUREMBERG, 1947). 

 

Para que se realize procedimentos, especialmente de risco ou de 

intervenções cirúrgicas, o profissional deve obter o consentimento informado do 

paciente, na impossibilidade do mesmo dar concordância, pode ser feito pelo 

representante legal ou os parentes próximos. (MELO, 2008, p. 87). 

O Código de Ética Médica proíbe o médico de, “ Efetuar qualquer 

procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do 

paciente ou responsável legal, salvo em iminente perigo de vida” (Res. CFM 

nº1.931/2009, art.46) 

Tendo como base o princípio da dignidade humana, temos a 

Declaração Universal Sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos que 

traz em seu artigo 5º, b: 

Em qualquer caso, deve ser obtido o consentimento prévio, 
livre e esclarecido do indivíduo envolvido. Se este não estiver 
em condição de fornecer tal consentimento, esse mesmo 
consentimento ou autorização deve ser obtido na forma 
determinada pela legislação, orientada pelo maior interesse do 
indivíduo.  (2001, art.5º, b) 

 

Se faz essencial alguns requisitos para que seja válido e eficaz o 

consentimento, são eles: voluntariedade; declarado por quem seja capaz; antes 

deve ter sido informado e esclarecido sobre o procedimento a que será 

submetido. (MELO, 2008, p. 87)  
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Maria Helena Diniz nos diz em quais hipóteses o paciente não poderá 

dar anuência: 

 Quando menor ou doente mental, assim o consentimento será 
dado pelas pessoas sob cuja guarda estiver; 

A operação ou tratamento se imponha como decisão de 
emergência, ante o perigo de vida que corre o doente, sendo 
possível a obtenção do consentimento dos parentes do 
enfermo, o médico procurará consegui-lo” (2008, p. 31) 

 

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º, III, fala sobre o 

consentimento informado: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (BRASIL, 
1990). 

 

O consentimento informado é um elemento essencial, obrigatório e 

deve ser feito previamente, deve ser dado após o médico esclarecer e informar 

sobre o procedimento que planeja, com base na autorização do paciente é que 

inicia os tratamentos. Se um profissional conduz um procedimento sem 

autorização prévia do paciente este assume qualquer responsabilidade.  

 

 

3.5- Responsabilidade Civil do médico à luz do Código de Defesa do 

Consumidor 

 

 

Pelo Código civil incumbe a vítima, a prova da culpa e o nexo causal 

entre a conduta e o dano, tanto nas relações contratuais como nas 
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extracontratuais, claro que se torna menos difícil a prova quando se tem um 

contrato para avaliar e encontrar o inadimplemento. (VENOSA, 2009, p. 135) 

O Código de Defesa do Consumidor nos fornece o que vem a ser 

serviço defeituoso, conforme art. 14 em seu § 1º 

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando -se em consideração 
as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

O modo de seu fornecimento; 

O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;  

A época em que foi fornecido (BRASIL, 1990) 

 

Em relação ao defeito no produto ou no serviço em geral, Sílvio de 

Salvo Venosa no diz: 

No campo dessa responsabilidade, o defeito na prestação de 
serviço médico no sistema do consumidor não difere, em tese, 
do defeito por fato do produto ou dos serviços em gral. Em 
todas as situações, são analisados os danos ocasionados na 
esfera do interesse do consumidor (2009, p.147) 

A jurisprudência confirma a subordinação da responsabilidade civil do 

médico ao CDC: 

 

(TJ-RS - AC: 70062235981 RS, Relator: Túlio de Oliveira 
Martins, Data de Julgamento: 29/04/2015, Nona Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2015) 

DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores 
integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 
recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL - 
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E IRREGULARIDADE NA 
AUSÊNCIA DE MÉDICO NEUROLOGISTA PARA ATENDIMENTO - 
OBRIGAÇÃO DE MEIO DO MÉDICO PREPOSTO DO HOSPITAL - 
ART. 14, § 4º DO CDC - ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE EM 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL APÓS MEDICADA E CESSADA 
AS DORES ABDOMINAIS E CEFALÉIA - PACIENTE GESTANTE 
DE 7 MESES - PERÍCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE NÃO 
INDICAM FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO - ATIVIDADE DE 
MEIO E NÃO DE RESULTADO - ‘EXPERT’ JUDICIAL ESCLARECE 
QUE A CONDUTA MÉDICA FOI CORRETA E ADEQUADA AO 
QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE - AUSÊNCIA DE CENTRO 
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CIRÚRGICO NEUROLÓGICO E DE MÉDICO NEUROLOGISTA NO 
NOSOCÔMIO APELADO - ESPECIALISTA PRESENTE APENAS 
EM CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE - SENTENÇA 
ESCORREITA - DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS 
PREJUDICADAS RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO (TJPR 
- 9ª C.Cível - AC - 1341720-0 - Toledo - Rel.: José Augusto Gomes 
Aniceto - Unânime - - J. 23.07.2015) 

 
(TJ-PR - APL: 13417200 PR 1341720-0 (Acórdão), 

Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 
23/07/2015, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1623 
07/08/2015) 

 
ACÓRDÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 
DECORRÊNCIA DE SEQÜELAS DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 
PARA RETIRADA DE CISTO NO OVÁRIO, EXTRAÇÃO DE 
TROMPAS E CIRURGIA DE PERÍNEO REALIZADA PELO RÉU, 
DEIXANDO A AUTORA INCAPACITADA DE CONTER-SE POR 
QUALQUER PERÍODO, IMPEDINDO-A DE TRABALHAR E 
PREJUDICANDO SUA VIDA SOCIAL. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 300 SM. 
APELAÇÃO COM PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA 
POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. AMPLA OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO 
AO LAUDO PERICIAL, NÃO APROVEITADA PELO APELANTE. 
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LAUDO, AINDA QUE INFORMAL, SEM 
IMPUGNAÇÃO POR OITO MESES. INTIMAÇÃO E SUBSEQÜENTE 
IMPUGNAÇÃO, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DE LAUDO CRÍTICO. FALTA DE JUSTO 
MOTIVO. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA AO JULGAMENTO. 
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA 
QUE SE FUNDA NA PROVA PERICIAL, DE REITERAÇÃO 
DESNECESSÁRIA E INOPORTUNA, DETERMINANTE NA 
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO POR SER 
O ASPECTO FÁTICO DA CONTROVÉRSIA AFERÍVEL SOMENTE 
MEDIANTE SUBSÍDIOS DE ESPECIALISTA MEDICO. ADEQUADO 
ENQUADRAMENTO JURÍDICO. FUNDAMENTAÇÃO 
CONSISTENTE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. A OBRIGAÇÃO 
DO MEDICO É DE MEIO, O QUE NÃO EXCLUI A INCIDÊNCIA DO 
CDC. APURAÇÃO SUBJETIVA DA RESPONSABILIDADE (CDC, 
ART. 14, § 4º). EXCEÇÃO À REGRA DA RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO CAPUT. CULPA CARACTERIZADA POR 
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATO MÉDICO E 
NEGLIGÊNCIA DO DEVER DE INFORMAR. SURPRESA E 
SENTIMENTOS DE VERGONHA E INADEQUAÇÃO SOCIAL E 
PROFISSIONAL DECORRENTES DO INUSITADO AGRAVAMENTO 
DO QUADRO CLÍNICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. DANO 
MORAL. ADEQUAÇÃO DA REPARAÇÃO AOS PARÂMETROS QUE 
VISAM PENALIZAR O OFENSOR SEM ENRIQUECER 
INDEVIDAMENTE O LESADO. PROVIMENTO PARCIAL DO 
APELO, COM REDUÇÃO DO VALOR REPARATÓRIO AO 
EQUIVALENTE A 150 SM. 
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(TJ-RJ - APL: 00985696819998190001 RIO DE JANEIRO 
CAPITAL 35 VARA CIVEL, Relator: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE 
CARVALHO, Data de Julgamento: 09/11/2004, TERCEIRA CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2004) 

 

O médico é considerado um profissional liberal, portanto deve ser feito 

uma avaliação da culpa, é o que nos traz o artigo 14, p.4º do Código de Defesa 

do Consumidor, “§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa. ” 

Bruno Nubens Barbosa Miragem ao tratar sobre a relação de consumo: 

Caracterizando-se como relação de consumo, os danos 
decorrentes da prestação de serviços médicos ensejam a 
responsabilidade do profissional e da instituição a que estiver 
vinculado com fundamento no Código de Defesa do 
Consumidor. Para tanto é necessário que a prestação de 
serviços tenha sido realizada de modo profissional, mediante 
remuneração (direta ou indireta), prestação esta que é 
oferecida no mercado de consumo. Parece estar excluído da 
aplicação do CDC, neste caso, os serviços prestados 
gratuitamente, e que integram as iniciativas de políticas 
públicas de saúde, as quais situam-se, na hipótese de danos 
causados pela ação ou omissão estatal, no âmbito da disciplina 
administrativa da responsabilidade extracontratual do Estado. 
Tais circunstâncias, contudo, embora afastem a aplicação do 
CDC, não eliminam a aplicação das regras do Código Civil à 
espécie.  (2007/2011) 

 

A relação entre médico e paciente é de consumo, visto que se contrata 

um médico ou se procura tal profissional para que ele exerça algum tipo de 

serviço, iniciando nesse momento uma relação de consumo, sendo a paciente 

parte vulnerável e tendo uma desigualdade frente ao profissional, tendo assim 

vantagens em uma eventual ação de indenização. 
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4- RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO 

 

 

Este capítulo trata do objeto do presente trabalho, qual seja, a 

responsabilidade civil do médico cirurgião plástico nos erros em cirurgia 

plástica. 

Abordaremos aqui sobre cirurgias plásticas reparadoras e de estética, 

erros médicos seu conceito e sua espécie, quais os danos que podem ser 

indenizáveis, as excludentes da responsabilidade   civil na cirurgia plástica 

embelezadora e na reparadora e pôr fim a responsabilidade objetiva do médico 

nas cirurgias meramente embelezadoras.   

Em um passado não muito distante a cirurgia plástica que possuía o 

caráter meramente estético já foi muito combatida, “pelo caráter de cirurgia 

posta a serviço das vaidades fúteis ou do processo de rejuvenescimento muitas 

vezes inatingível e desnecessário” (MELO, 2008, p.100). 

Com o passar do tempo a referida intervenção passou a ter uma 

grande importância, visto que em muitas circunstâncias passou a colaborar 
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com pacientes que necessitavam recompor sua autoestima, a confiança e o 

amor próprio. Pessoas que se submeteram a cirurgia plástica e reconquistaram 

a confiança e tornaram-se felizes e saudáveis. (MELO,2008, p. 100) 

Segundo Nehemias Domingos De Melo (2008 p. 101-102), a dúvida é 

diferenciar uma cirurgia de uma pessoa que necessita para que a ajude na 

vida, e uma outra feita por vaidade fútil, como no caso de pessoas que 

procuram cirurgiões para se tornarem parecidos com algum artista, ídolo de 

cinema, ou mesmo porque está na moda tal cirurgia. Mas não podemos 

esquecer daqueles que buscam para melhorar imperfeições, melhorar a 

aparência, muitas vezes até para ser aceito em sociedade, alguns buscam 

auxilio na cirurgia para a vida profissional como é o caso de modelo. 

Assim, serão analisados adiante alguns pontos que possibilitam 

entender sobre as espécies de cirurgias, bem como a responsabilização do 

profissional no caso de erros de médicos. 

 

 

4.1- CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA E ESTÉTICA 

 

 

Para que se entenda a responsabilidade civil do médico na cirurgia 

plástica é interessante que se entenda os procedimentos, e como se dá a 

responsabilização do médico em cada um de seus aspectos. 

A palavra “plástica” é derivada do termo grego plastikos, que 
significa moldar ou modelar, e foi escolhida porque esta ciência 
tem como objetivo manipular e mover tecidos do corpo para um 
fim específico. Em termos gerais, a cirurgia plástica pode ser 
dividida em reconstrutiva e estética, que podem ser divididas 
em diversas outras especialidades. (Sociedade brasileira de 
cirurgia plástica, 2016) 
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Essa profissão é regulamentada pela Resolução 1.621/2001, do 

Conselho Federal de Medicina, que expõe o objetivo da cirurgia plástica como 

sendo:  

Cirurgia Plástica visa tratar doenças e deformidades 
anatômicas, congênitas, adquiridas, traumáticas, degenerativas 
e oncológicas, bem como de suas conseqüências, objetivando 
beneficiar os pacientes visando seu equilíbrio biopsicosocial e 
conseqüente melhoria sobre a sua qualidade de vida; (BRASIL, 
Resolução CFM n° 1.621, 2001) 

 

O artigo 2º da mesma resolução esclarece a finalidade do 

procedimento “O tratamento pela Cirurgia Plástica constitui ato médico cuja 

finalidade é trazer benefício à saúde do paciente, seja física, psicológica ou 

social. ” (BRASIL, Resolução CFM n° 1.621, 2001). 

No que diz respeito a cirurgia plástica é interessante fazer uma 

diferença entre cirurgias reparadoras e as de estética.  

Para Nehemias Domingos De Melo: 

 Na de embelezamento, o paciente é saudável e pretende com 
a cirurgia melhorar sua aparência, já na cirurgia reparadora, o 
que busca é a correção de lesões congênitas ou mesmo 
adquiridas (2008, p. 101). 

 

Nas cirurgias reparadoras o médico age com obrigação de meio, pois o 

paciente chega até ele com algum problema congênito, ou decorrente de um 

acidente, e este usa de toda sua diligência e técnica disponível para eliminar ou 

corrigir o defeito, não caindo sobre o profissional uma obrigação de resultado. 

(MELO,2008, p. 101). 

Carlos Roberto Gonçalves expõe que na cirurgia reparadora: 

A obrigação continua sendo a de meio, como no atendimento a 
vítimas deformadas ou queimadas em acidentes, ou no 
tratamento de varizes e de lesões congênitas ou adquiridas, 
em que ressalta a natureza corretiva do trabalho. (2014, p. 
272). 
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Nos dizeres de Marcelo H. G. Rivera M. Santos a cirurgia reparadora:  

 É aquela que visa recuperar a função e/ou restaurar a forma 
do corpo que fora alterada em razão de alguma enfermidade, 
traumatismo ou defeito.  (2017, p. 53-86).  

 

Ainda assim, se provado por parte do paciente mesmo que na cirurgia 

reparadora que houve o descumprimento do dever de zelo por parte do médico 

ele será responsabilizado civilmente, tendo como base o artigo 14, §4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Já na cirurgia estética o paciente procura um profissional com a 

finalidade de melhorar sua aparência, sem nenhum problema de saúde, e 

busca do médico a garantia de sucesso do procedimento. (MELO,2008, p. 

101). 

Melo explica: 

A cirurgia não vindo atender às expectativas do paciente, 
poderá ensejar a responsabilização do profissional médico que, 
embora continue sendo subjetiva, responderá sem culpa 
presumida, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a ocorrência de 
fatos ou atos que possam ilidir o dever de indenizar. Nesse 
sentido já se decidiu que a relação jurídica travada entre o 
cirurgião plástico e o paciente que visa preponderantemente ao 
embelezamento envolve obrigação de resultado.  (2008, p. 
102). 

 

O cirurgião ao realizar uma cirurgia meramente embelezadora tem a 

ciência de que tem obrigação de resultado, tendo esse de provar que houve 

algo de força maior ou fortuito. 

 A cirurgia plástica cumpre também uma segunda função: a 
função de embelezar, de tornar mais agradável a aparência 
corporal do paciente, que, a princípio, não sofre nenhuma 
doença, não é portador de nenhuma patologia, mas se 
submete ao evento cirúrgico apenas para, após, sentir-se 
estética e psicologicamente melhor. (Joana Graeff-martins, 
2009). 
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Portanto, tanto na cirurgia reparadora quanto na estética tem haver o 

psicológico da pessoa, pois quem tem alguma deformidade quer se sentir 

melhor reparando, e quem se submete por vaidade não quer nenhum defeito 

no que foi prometido pelo profissional. 

Melo diz: 

 Nos dois casos, seja cirurgia corretiva ou de embelezamento, 
a apuração da responsabilidade do médico continua sendo 
subjetiva, isto é, aferida mediante a comprovação da culpa, 
conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 
Ocorre, porém que na corretiva a responsabilidade é subjetiva 
com culpa provada (ônus do lesado), e na de embelezamento a 
responsabilidade continua sendo subjetiva, porém com culpa 
presumida (ônus do médico).  (2008, p. 103) 

 

Existe ainda as cirurgias de natureza mista, que é estética e 

reparadora, a jurisprudência nos traz que a obrigação também será mista: 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
MÉDICO. CIRURGIA DENATUREZA MISTA - ESTÉTICA E 
REPARADORA. LIMITES. PETIÇÃO INICIAL.PEDIDO. 
INTERPRETAÇÃO. LIMITES. 1. A relação médico-paciente 
encerra obrigação de meio, e não de resultado, salvo na 
hipótese de cirurgias estéticas. Precedentes. 2. Nas cirurgias 
de natureza mista - estética e reparadora -, a responsabilidade 
do médico não pode ser generalizada, devendo ser analisada 
de forma fracionada, sendo de resultado em relação à sua 
parcela estética e de meio em relação à sua parcela 
reparadora. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação 
lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo 
o seu conteúdo. Precedentes. 4. A decisão que interpreta de 
forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 
128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com a 
instauração da ação. Precedentes. 5. O valor fixado a título de 
danos morais somente comporta revisão nesta sede nas 
hipóteses em que se mostrar ínfimo ou exagerado. 
Precedentes. 6. Recurso especial não provido. 

(STJ - REsp: 1097955 MG 2008/0239869-4, Relator: Ministra 
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2011, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2011) 

 

Nas cirurgias principalmente nas estéticas é muito importante: 

Em primeiro lugar, apreciar a veracidade das informações 
prestadas pelo paciente, depois verificar a oportunidade da 
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cirurgia. Convencido da necessidade da intervenção incumbe-
lhe expor ao paciente as vantagens e desvantagens, a fim de 
obter seu consentimento. Na cirurgia estética a obrigação de 
informar é extremamente rigorosa, mesmo os acidentes mais 
raros, devem ser relatados. (1994 apud MELO, 2008, p. 104). 

 

Conclui-se que a cirurgia plástica seja ela reparadora ou estética, 

busca modificar o corpo. Se o profissional incorreu em algum erro durante o 

procedimento deve ser responsabilizado, seja de forma presumida como no 

caso da cirurgia estética ou na cirurgia reparadora que o ônus incumbe ao 

lesado. 

 

 

4.2- ERROS MÉDICOS 

 

 

O erro médico pode acontecer por três fatores que é negligência, 

imprudência e imperícia, em todos esses o médico responde pelo dano que 

veio a causar a seu paciente. 

Para João Roberto Parizatto: 

Negligência é a inércia de cautela. É a falta de observação de 
deveres e obrigações exigidas pelas circunstâncias 
momentâneas. É o descuido, desleixo, o atuar do agente de 
modo indolente, podendo agir de uma forma preferiu agir de 
outra. 

Imprudência é o exercício de um ato considerado perigoso sem 
que o agente observe todo zelo, cuidado e atenção que deveria 
possuir. 

A imperícia é a falta de conhecimento, capacidade, aptidão ou 
habilitação para o exercício de determinada profissão.(2011,p 
105)  
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Um erro médico principalmente no que diz respeito ao cirurgião 

plástico, se torna necessário um estudo minucioso para apurar o erro para que 

se possa responsabilizar o profissional. 

 Wanderley Lacerda Panasco conceitua erro grosseiro: 

É a forma inadvertida, imprecisa e incapacitante de quem, por 
falta de mínimas condições profissionais, se permite o erro 
desavisado, tal qual o anestesista que provoca a morte do 
paciente por superdosagem; (1984 apud MELO, p. 83) 

Nesse caso o profissional não se contra apto para exercer o ato, e 

quando o faz acaba trazendo consequências.  

Temos ainda o erro escusável, que segundo Irany Novah Moraes é: 

Aquele decorrente de falhas não imputáveis ao médico e que 
dependam das contingências naturais e das limitações da 
medicina, bem como naqueles em que tudo foi feito 
corretamente, porém o doente havia omitido informações ou 
ainda quando ele não colaborou para o correto processo de 
diagnóstico ou de tratamento. Nesse caso o erro existe, porém, 
será considerado intrínseco à profissão ou decorrente da 
natureza humana, não se podendo atribuir culpa ao médico.  
(apud) 

Em tal tipo de erro  não é imputável ao médico, pois é decorrente de 

circunstâncias naturais ou omissão de informação do próprio paciente.  

João Roberto Parizatto diz: 

Em se tratando de erro médico, aplica-se o Código de Defesa 
do Consumidor, inclusive com referência ao prazo prescricional 
constante no artigo 27 do dispositivo mencionado. (2011.p. 
106). 

Portanto, vemos que um médico por erro pode ser responsabilizado 

penal, ética e civilmente, por se tratar de uma relação de consumo o dispositivo 

a ser usado no caso de responsabilização civil é Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

4.3- DANOS INDENIZÁVEIS  
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O dano de uma forma geral já foi sondado em um capítulo anterior, em 

suas espécies, patrimonial, moral, estéticos, individual e social, agora vamos 

analisar os danos inerentes a cirurgia plástica que é foco do presente trabalho. 

Melo nos apresenta o conceito de dano para melhor entendermos:  

 Dano é a agressão ou a violação de qualquer direito, material 
ou imaterial que, provocado com dolo ou culpa pelo agente, ou 
em razão da atividade desenvolvida, cause a uma pessoa, 
independentemente de sua vontade, uma diminuição de valor 
de um bem juridicamente protegido, seja de valor pecuniário, 
seja de valor moral ou até mesmo de valor afetivo.  (2008, p. 
29). 

 

O dano material ou patrimonial é aquele que engloba o dano 

emergente (prejuízo efetivo) e os lucros cessantes (o que a vítima deixou de 

ganhar). (MELO,2008). 

Em relação ao dano emergente no erro médico, “ pode ser identificado 

no dano ao corpo ou à saúde de que resulte despesas realizadas para 

tratamento, internação, medicamento e outros que visem à recomposição do 

lesado ao status quo ante. ” (MELO,2008. p. 30) 

O dano emergente, aquele que realça à primeira vista, o 
chamado dano positivo, traduz uma diminuição de patrimônio, 
uma perda por parte da vítima: aquilo que efetivamente ela 
perdeu (VENOSA, 2008, p. 38)   

 

Para Maria Helena Diniz o dano emergente: 

  Consiste num déficit real e efetivo no patrimônio do lesado, 
isto é, numa concreta diminuição em sua fortuna, seja porque 
se depreciou o ativo, seja porque aumentou o passivo, sendo, 
pois, imprescindível que a vítima tenha, efetivamente, 
experimentado um real prejuízo.  (2006, p. 72) 

 

Quanto aos lucros cessantes, Venosa diz: 

É o que a vítima deixou de ganhar, trata-se uma projeção 
contábil nem sempre muito fácil de ser avaliada. Nessa 
hipótese, deve ser considerado o que a vítima teria recebido 
senão tivesse ocorrido o dano. (2008, p. 38). 
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Para Maria Helena Diniz, o lucro cessante é “ a privação de um ganho 

pelo lesado, ou seja, ao lucro que ele deixou de auferir, em razão do prejuízo 

que lhe foi causado”. (2006, p. 72). 

Carlos Roberto Gonçalves se manifesta a respeito: 

 Lucro cessante é a frustação da experiência de lucro. É a 
perda de um ganho esperado. Há casos em que a indenização 
já vem estipulada no contrato.  (2014, p. 372). 

 

A indenização por danos patrimoniais ideal seria que pudesse restaurar 

o que foi lesionado podendo retornar a forma anterior, porem nem sempre é 

possível, nesse caso se arbitra uma soma em dinheiro que corresponde ao 

valor do bem deteriorado. (MELO,2008) 

Em relação ao dano moral nos diz Melo: 

É aquela que atinge o âmago do indivíduo, causando-lhe dor, 
sofrimento, angústia, vexame ou humilhação e, por se passar 
no íntimo das pessoas, torna-se insusceptível de valoração 
pecuniária adequada, razão por que o caráter da indenização é 
o de compensar a vítima pelas aflições sofridas e de lhe 
subtrair o desejo de vingança pessoal.  (2008, p. 31). 

 

Sobre o dano moral explica Carlos Roberto Gonçalves: 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não 
lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos 
da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a 
imagem, o bom,etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, 
da Constituição Federal, e que acarreta ao lesadodor, 
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.  (2014, p. 387) 

 

O próximo dano que iremos abordar é o dano estético, para Venosa: 

O dano estético, portanto, que afeta diretamente a 
personalidade, é modalidade do dano moral. Pode ser 
cumulado com danos patrimoniais, como, por exemplo, 
diminuição da capacidade de trabalho.  (VENOSA, 2008, p. 45) 
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A reparação de um dano em uma cirurgia estética vai além dos danos 

materiais, que são inerentes ao tratamento médico, podendo até ser outras 

cirurgias plásticas, lucros cessantes quando houver, e também o dano moral. 

(PARIZATTO, 2011) 

João Roberto Parizatto ainda nos explica: 

 Caberá a indenização do dano moral quando for impossível a 
correção do dano estético através de cirurgia plástica, pois 
sendo possível tal correção, elidindo o mencionado dano, 
caberá tão somente a reparação das despesas médico e 
hospitalares atinentes à respectiva cirurgia. (2011, p. 101) 

 

O dano estético não objetiva somente a proteção de uma aparência 

física,  

 Mas a incolumidade física do indivíduo que constitui seu 
patrimônio subjetivo, não podendo ser agredido impunemente. 
Tanto é assim, que justifica-se indenizar mesmo as cicatrizes 
ou marcasse situem em locais do corpo que dificilmente seriam 
expostos em público.  (MELO,2008, p. 37). 

 

Assim sendo, no campo da cirurgia plástica pode ocorrer dano material, 

moral e estético, tendo o profissional a obrigação de indenizar, podendo ser 

cumulativo ou não a reparação aos danos sofridos por este. 

 

 

4.4- EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA CIRURGIA 

PLÁSTICA EMBELEZADORA E REPARADORA 

 

 

Em se tratando da responsabilidade civil do médico, principalmente na 

cirurgia plástica embelezadora ou reparadora, existem situações que excluem a 

responsabilidade do profissional em indenizar o dano causado ao paciente. 
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A responsabilidade civil de um profissional da medicina, sendo estes 

profissionais liberais, será apurada mediante verificação da culpa (imprudência, 

negligência ou imperícia), nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

(MELO,2008). 

Excludente por inexistência do defeito, 

O dever de indenizar, quando falamos do fato do produto ou de 
serviço, tem como pressupostos a existência de um “defeito” e 
a ocorrência de um “dano” relacionado ao defeito apontado. 
Por conseguinte, se o produto não apresentar nenhum defeito 
que possa diminuir-lhe as qualidades ou quantidades, não 
causando nenhum dano ao consumidor, não se poderá falar 
em indenização.  (Nehemias Domingos de Melo,2005) 

 

A exclusão por nexo causal, ou seja, deve existir uma ligação entre o 

dano e o comportamento, a conduta do agente causador. 

“ O nexo causal é a relação de causa e efeito que liga o dano ao 

causador ou ao responsável pela atividade” (MELO,2008, p. 46). 

Outra excludente é a culpa exclusiva da vítima, “ que elide o dever de 

indenizar, porque impede o nexo causal. (VENOSA, 2008, p.49). 

Carlos Roberto Gonçalves diz:  

Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da 
vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, 
deixa de existir a relação de causa e feito entre o seu ato e o 
prejuízo experimentado pela vítima. Pode-se afirmar que, no 
caso da culpa exclusiva da vítima, o causador do dano não 
passa de mero instrumento do acidente. (2014, p. 473). 

 

Não há em que se falar em indenização se o agente nada fez para 

colaborar na ocorrência do evento danoso, tendo sido somente o instrumento 

pelo qual se materializou. (MELO,2008, p. 55)  

E por fim, a culpa de terceiro, que é o evento em que nem a vítima nem 

o agente, deram causa ao ocorrido. (MELO, 2008, p. 55). 

Wilson Melo Da Silva nos relata sobre o fato de terceiro: 
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 Se tal fato, referentemente ao que ocasiona um dano, envolve 
uma clara imprevisibilidade, necessidade e, sobretudo, 
marcada inevitabilidade sem que, para tanto, intervenha a 
menor parcela de culpa por parte de quem sofre o impacto 
consubstanciado pelo fato de terceiro, óbvio é que nenhum 
motivo haveria para que não equiparasse ele ao fortuito. (1962 
apud GONÇALVES, 2014, p. 476). 

 

Portanto, as excludentes da responsabilidade civil na cirurgia plástica 

são as apresentadas: as de inexistência de defeito, culpa exclusiva da vítima e 

fato de terceiro, as quais excluem o nexo causal, e assim o médico não tem a 

obrigação de reparação. 

 

4.5- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MÉDICO NAS CIRURGIAS 

MERAMENTE EMBELEZADORAS 

 

 

Nesse tópico iremos abordar de forma breve, sobre a possibilidade de 

responsabilizar o médico de forma objetiva nas cirurgias meramente 

embelezadoras, que tem obrigação de resultado e vem causar danos ao 

paciente. 

Nesse tipo de cirurgia o paciente é saudável pretende com a cirurgia 

melhorar sua aparência. (MELO,2008, p. 101) 

Melo ainda nos diz: 

 Quando alguém busca os serviços de um cirurgião plástico 
com a finalidade de melhorar sua aparência, não irá se 
submeter aos riscos de uma cirurgia a e ao pagamento de 
vultosa quantia, se não tiver do profissional as garantias de 
sucesso quando ao fim colimado” (2008, p. 102). 

 

Já vimos no decorrer do trabalho que a relação entre o médico e 

paciente é uma relação contratual. 
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Ainda se o resultado esperado não for atingido pelo médico cirurgião 

plástico, sendo este um profissional liberal, será norteado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 4º, nos diz que a culpa será 

subjetiva, com base na culpa presumida, e terá a inversão do ônus da prova, 

assim caberá ao médico provar que não agiu com imprudência, imperícia ou 

negligência. (MELO,2008). 

A jurisprudência pátria nos traz seu entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA 
PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 
SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DE O PROFISSIONAL DE 
SAÚDE ELIDIR SUA CULPA MEDIANTE PROVA. PERÍCIA 
QUE COMPROVA O NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME 
DE PROVAS. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo 
com vasta doutrina e jurisprudência, a cirurgia plástica estética 
é obrigação de resultado, uma vez que o objetivo do paciente é 
justamente melhorar sua aparência, comprometendo-se o 
cirurgião a proporcionar-lhe o resultado pretendido. 2. A 
reforma do aresto no tocante à comprovação do nexo de 
causalidade entre a conduta médica e os danos 
experimentados pela recorrente, demandaria, 
necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório 
dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A 
revisão da indenização por danos morais só é possível em 
recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 
exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, 
incide a Súmula n. 7/STJ a impedir o conhecimento do recurso. 
4. No caso vertente, verifica-se que o Tribunal de origem arbitra 
o quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
pelos danos morais que a recorrida experimentou em 
decorrência do erro médico produzido pelo recorrente, que 
além de ter contrariado as expectativas da paciente com os 
resultados alcançados na cirurgia íntima de natureza estética a 
que foi submetida, gerou-lhe prejuízos em sua saúde. 5. 
Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 328110 RS 2013/0110013-4, 
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
Julgamento: 19/09/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 25/09/2013) 

 

EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. COLOCAÇÃO DE 
PRÓTESES MAMÁRIAS. RESULTADO INDESEJADO. 
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MAMAS TUBULARES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL 
CONCLUSIVA. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. A 
cirurgia plástica de natureza estética não caracteriza obrigação 
de meio, mas de resultado. Esta afirmação altera a avaliação 
da responsabilidade médica e a culpa passa a ser presumida, 
cabendo ao cirurgião comprovar que o resultado considerado 
inadequado pela paciente não decorreu de conduta negligente, 
imperita ou imprudente. O direito à informação é um dos 
direitos básicos do consumidor (art. 6º, III, do CDC), e tem por 
finalidade dotar o paciente de elementos objetivos de realidade 
que lhe permitam dar, ou não, o consentimento. Hipótese em 
que a informação adequada foi transmitida previamente à 
paciente. Caso dos autos em que a prova técnica realizada e 
documentos juntados não amparam a pretensão indenizatória. 
Restou esclarecido que o médico demandado se valeu da 
técnica correta ao efetuar a mamoplastia na autora. O conjunto 
probatório colhido no processo não se revela suficiente para 
configurar o dever de indenizar. Ausente, in casu, elementos a 
comprovar a imperícia do serviço prestado, não havendo falar, 
portanto, no dever de indenizar. EMBARGOS INFRINGENTES 
DESPROVIDOS, POR MAIORIA. (Embargos Infringentes Nº 
70063425367, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira... Martins, Julgado em 
15/05/2015). 

(TJ-RS - EI: 70063425367 RS, Relator: Túlio de Oliveira 
Martins, Data de Julgamento: 15/05/2015, Quinto Grupo de 
Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
01/06/2015) 

    A doutrina e a jurisprudência, portanto defendem a responsabilidade 

subjetiva do cirurgião plástico. 

Melo instrui: 

O legislador pátrio foi feliz ao inserir no novo Código Civil, a 
obrigação de reparação do dano, independentemente de culpa, 
nos casos expressamente previstos em lei, como também em 
razão de danos decorrentes das atividades que possam ser 
consideradas de risco que venham a causar prejuízos a outrem 
(art. 927, parágrafo único). Assim, podemos afirmar que é 
possível nascer a obrigação de indenizar independentemente 
da prática de qualquer ato ilícito. Havendo previsão legal de 
responsabilização ou, sendo a atividade considerada de risco, 
o responsável pela reparação pode até não ter praticado 
nenhum ilícito, porém, ainda assim, será o responsável pela 
reparação em razão da determinação legal. Atente-se para o 
fato de que o dever de indenizar independe da apuração da 
culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade e a 
identificação do agente responsável pela atividade.  (2008, p. 
24). 
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Diante de tal explicação, a responsabilidade objetiva no caso dos 

médicos, poderia prejudicar a profissão, pois se trata de uma profissão de risco 

porém temos que enquadra-los no artigo 927 do Código Civil. 

Ainda assim, algumas jurisprudências mesmo que minoritárias trazem 

a responsabilidade objetiva: 

DANO MORAL – Responsabilidade civil – Erro médico – 
Cirurgia plástica – Autora portadora de gigantomastia com grau 
elevado de ptose – Contratação do profissional demandado 
para a realização de mastoplastia redutora – Falha no serviço 
prestado – Submetida a mais duas cirurgias em decorrência da 
necrose nos mamilos, deiscência da sutura e dor na mama 
direita, e a terceira com a finalidade de modelagem das mamas 
e reconstrução bilateral do complexo aréolo-papilar – 
Necessidade de nova cirurgia para a correção do mamilo 
direito que restou atrofiado – Laudo pericial do CREMESP 
concluindo pela culpa do cirurgião pelo resultado obtido, a par 
da falta de informação sobre a técnica utilizada naquele 
procedimento – Cirurgia plástica de caráter estético a ensejar 
obrigação de resultado e não de simples meio – 
Responsabilização objetiva do réu caracterizada – Indenização 
devida – Incidência da Súmula 54 do STJ – Sentença 
reformada somente nesse ponto – Sem alteração no 
sucumbimento – Recurso do réu improvido e parcialmente 
provido o adesivo da autora. 

 

(TJ-SP - APL: 00185712520058260008 SP 0018571-
25.2005.8.26.0008, Relator: Luiz Ambra, Data de Julgamento: 
16/11/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
17/11/2015) 

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. NULIDADE DA 
SENTENÇA. DESRESPEITO AOS LIMITES DA CAUSA DE 
PEDIR. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO 
EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADOS. MULTA. EMBARGOS 
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 
SUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
MÉDICO PELO RESULTADO NÃO OBTIDO. 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA DE MANUTENÇÃO DA SANIDADE DA 
PACIENTE. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
COMPROVADOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE 
CAUSALIDADE NÃO VERIFICADAS. DEVER DE INDENIZAR 
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENSURAÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se 
o acolhimento da pretensão formulada na inicial se dá por 
fundamentos jurídicos diversos dos alegados pelo autor, mas 
sem reflexos na instrução do feito, é possível a aplicação dos 
princípios da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, não 
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havendo que se falar em julgamento extra ou ultra petita, ou 
em cerceamento do direito de defesa do réu. 2. Restando clara 
a mera intenção de rediscutir a causa e, consideradas ainda as 
demais circunstâncias dos autos, o caráter meramente 
protelatório dos embargos de declaração interpostos, imperiosa 
a manutenção da multa proferida em primeiro grau. 3. Dado o 
atual grau de evolução da ciência na área da cirurgia plástica 
embelezadora, a perfeita condição de saúde do paciente ao 
procurar tal serviço, e as características dos contratos firmados 
neste âmbito, a obrigação assumida pelo cirurgião da 
especialidade é resultado, e não de meios, pelo que responde 
objetivamente pelo fim não atingido e os demais danos daí 
decorrentes. 4. No entanto, não se aplica este mesmo regime 
jurídico à lesão inesperada e anormal causada à paciente por 
força da cirurgia realizada, pois o dever de manutenção de sua 
saúde é acessório e implícito no contrato por força do princípio 
da boa-fé, não se diferenciando, em nada, das obrigações 
assumidos pelos médicos de outras áreas da medicina, em 
regra, de meio. 5. Comprovadas a ação, o dano e o nexo de 
causalidade no caso da responsabilidade objetiva, e ainda a 
culpa, no caso da responsabilidade subjetiva, e não verificada 
nenhuma excludente do nexo causal (culpa exclusiva da vítima, 
de terceiro, caso fortuito ou força maior), sobressai de forma 
inconteste o dever de indenizar. 6. A indenização por danos 
morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, 
devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento 
ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita, o 
nível econômico das partes e o grau de culpa do agente 
infrator, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade 
e as peculiaridades do caso concreto. 7. Valor da indenização 
por danos morais reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
em consideração às caracaterísticas especiais do caso 
concreto, e tendo em consideração a necessidade de não se 
comprometer gravemente a situação econômico-financeira do 
ofensor. 

(TJ-PR - AC: 3700398 PR 0370039-8, Relator: José Sebastiao 
Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 09/08/2007, 8ª Câmara 
Cível, Data de Publicação: DJ: 7436) 

Portanto, é possível sustentar posição no sentido que o cirurgião 

plástico tem a obrigação de resultado no momento da cirurgia, mas se algum 

dano vier a ocorrer sua  responsabilidade é subjetiva, e ocorre a inversão do 

ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Atualmente, nossa sociedade impõe padrões de beleza através da 

mídia, uma busca pela perfeição, fazendo com que a grande maioria busque 

algum tipo de tratamento estético, entre tais a cirurgia plástica. 

O paciente quando procura um procedimento de cirurgia plástica é por 

que possui alguma insatisfação com seu corpo, tentando por meio desta 

concerta alguma imperfeição que diz ter. 

Quando se procura um profissional para efetuar um procedimento de 

cirurgia plástica deve se ter muita atenção, ele deverá estar apto para devolver 

essa atividade e deve ainda esclarecer todas as dúvidas do paciente, 

mostrando a este os riscos da cirurgia, os pontos positivos e negativo. 

Alguns profissionais prometem resultados, e por falta de cuidados, ou 

mesmo falta de esclarecer os cuidados ao paciente, ou agindo com 

negligência, imprudência ou imperícia, não atingem o resultado esperado, e 

muitas vezes causam até danos maiores ao paciente. 

Tendo como base tais situações, o presente trabalho buscou fazer uma 

análise nas cirurgias plásticas, temos a cirurgias plásticas embelezadoras e as 

reparadoras, na primeira existe uma obrigação de resultado por parte do 

profissional, já nas reparadoras uma obrigação de meio. 

Com o crescimento de cirurgias, cresce também o número de erros 

médicos nesses procedimentos, tendo que responsabilizar o profissional que 

na hora da contratação garantiu o serviço ao paciente.  



53 
 

 
 

O médico tem a responsabilidade civil, uma vez que prometeu ao 

paciente um resultado e não alcançou, torna-se ações corriqueiras no 

judiciário, pedido de ressarcimento de danos, seja eles estético, moral e 

material. 

Em nossas doutrinas e jurisprudências, muito se fala da 

responsabilidade presumida por parte do médico, que é um profissional liberal 

sendo este regida pelo Código de Defesa ao Consumidor, que diz ser 

presumida a culpa de profissionais liberais e tendo a inversão do ônus da 

prova, ou seja, cabe ao profissional demostrar que não ocorreu imprudência, 

imperícia ou negligência. 

O que vem ocorrendo  muito é que os profissionais que cometem erros, 

que muitas vezes marcam seus pacientes para a vida toda, ficam ilesos, ou 

pagam indenizações, que não puni verdadeiramente e não o afeta de modo a 

inibi-lo de ter novamente uma conduta inadequada. 

No caso de cirurgias plásticas meramente embelezadoras, a obrigação 

do médico deve ser de resultado, já que o paciente procura o profissional com 

a intenção de modificar algo que lhe desagrada, porém com a saúde perfeita, 

portanto deve ser aplicado a responsabilidade independente de culpa. 
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