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RESUMO 
 
 
MORAES, Fabiana Cristina de. Responsabilidade Civil por Erro Médico em 
Cirurgia Plástica Estética Embelezadora. 79 p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia –Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 
 
Atualmente é possível observar a busca incessante por cirurgias plásticas 
embelezadoras e o aumento de litígios diariamente levados ao Judiciário, pleiteando 
indenizações em decorrência de erros médicos cometidos. Deste modo, o presente 
estudo buscou fazer uma abordagem sobre a responsabilidade civil do médico na 
cirurgia plástica estética embelezadora, tendo como ponto de partida para tal, a 
explanação sucinta da teoria geral da responsabilidade civil, especificamente, das 
espécies de responsabilidade, pressupostos essenciais para sua caracterização e 
suas excludentes. Na sequência foi analisada a responsabilização civil do médico, 
enquanto profissional liberal sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, 
discorrendo acerca da natureza jurídica da relação médico/paciente, esclarecendo 
sobre a obrigação de meio e de resultado, quais os direitos e deveres do médico, bem 
como os pressupostos da responsabilidade civil inseridos no campo da medicina. 
Como objeto do presente trabalho foi realizado o estudo sobre a cirurgia plástica 
estética, diferenciando-se a reparadora da embelezadora e qual o tipo de obrigação 
assumida pelo cirurgião plástico em cada uma. Foram abordados acerca do erro 
médico, quais os danos indenizáveis, as excludentes que isentam o profissional da 
responsabilização e, ainda, sobre a aplicação da responsabilidade objetiva ao 
cirurgião plástico. Por fim, ilustrativamente, foram trazidas casuísticas de erros 
médicos em cirurgias plásticas estéticas embelezadoras. 
 
 

Palavras-chave: Cirurgia plástica embelezadora. Responsabilidade civil. Reparação 
dos danos.  Erro médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Nowadays is possible to observe the incessant search for beautifying plastic surgery 
and the increase of litigation brought daily to the courts, claiming damages as a result 
of committed medical errors. This way, this study sought to make an approach on the 
doctor's liability in beautifying aesthetics plastic surgery, having as the starting point 
for it, a brief explanation of the general theory of civil liability, specifically, of the many 
species of responsibility, the presuppositions to the characterization and his 
excludents. In sequence was analyzed civil responsibility of the doctor as self-
employed under the aegis of the Consumer Protection Code, discoursing about the 
legal nature of the doctor / patient relationship, clarifying on the obligation of means 
and results, what are the rights and duties of doctor as well as the presuppositions of 
liability inserted in the medical field. As the object of this research, was conducted a 
study over the plastic surgery, differentiating the repair surgery of the beautifying 
plastic surgery and what kind of obligation assumed by the plastic surgeon in each 
one. Were approached about the medical error, what are the compensable damages, 
the exclusionary witch exempting the professional accountability, and also on the 
application of strict liability to the plastic surgeon. Finally, illustratively, were brought 
concrete cases of medical errors in the beautifying cosmetic surgery. 
 
 
Keywords: beautifying plastic surgery. Civil responsability. of Reparations. Medical 
error. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos dias atuais existe uma grande procura por cirurgias plásticas estéticas 

embelezadoras, seja por mulheres ou homens, em razão da sociedade que estamos 

inseridos no qual impera o culto ao corpo, a beleza e as formas. Também são 

influenciados pela mídia, seja ela televisiva ou digital, que lhes apresentam todos os 

tipos de anúncios de produtos, tratamentos ou procedimentos estéticos, inclusive 

cirurgias plásticas estéticas embelezadoras, transmitindo a certeza de que qualquer 

pessoa ficará linda. 

Por conta dessas influências, qualquer descontentamento com alguma parte 

do corpo faz com que as pessoas recorram aos cirurgiões plásticos para realizar 

alguma cirurgia estética, de modo a melhorar aquele problema, o que muitas vezes 

só piora, visto serem realizadas sem os devidos cuidados ou práticas necessárias que 

acabam por lesionar o paciente. 

Ocorre que devido a essa busca incessante por cirurgias plásticas 

embelezadoras, também é possível observar que muitos são os litígios diariamente 

levados ao Judiciário, pleiteando indenizações de cunho patrimonial ou moral, em 

decorrência de erros médicos cometidos pelos referidos profissionais, ou mesmo em 

razão de danos sem culpa. 

Assim, diante da situação antagônica, onde de um lado existe uma grande 

procura por cirurgias plásticas e de outro o número de processos aumenta no 

Judiciário, pretende-se com esse estudo analisar como objetivo geral a 

responsabilidade civil do cirurgião plástico nas cirurgias estéticas embelezadoras. 

O problema central desta pesquisa é saber como são analisados os direitos e 

deveres dos cirurgiões plásticos até que sejam responsabilizados civilmente ou não, 

em decorrência dos erros médicos praticados ou mesmo sem eles e danos 

provocados aos pacientes. 
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Como objetivo específico, este estudo pretende contribuir com os acadêmicos 

e operadores de Direito para que todos possam tomar conhecimento do tipo de 

natureza jurídica da responsabilidade civil desse profissional, como é caracterizado o 

erro médico, quais são os danos indenizáveis, bem como quais as excludentes da 

responsabilidade civil e, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da 

responsabilidade objetiva nos casos de cirurgias estéticas embelezadoras. 

O presente estudo utilizará a pesquisa de caráter documental, através de 

consultas doutrinárias, revistas jurídicas, legislações e jurisprudências brasileiras. 

E, por fim, o resultado pretendido com a temática é expor quais são os aspectos 

que serão considerados pelo Judiciário para que o cirurgião plástico possa ser 

responsabilizado em decorrência do erro médico cometido na cirurgia estética 

embelezadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

O instituto da responsabilidade civil é de suma importância na atualidade, pois 

o que outrora foi pouco explorado passou a tomar dimensões inimagináveis, cuja 

comprovação ocorre através dos vários litígios que são submetidos diariamente ao 

Judiciário nas mais diversas ações indenizatórias, sejam de cunho patrimonial ou 

moral. 

A finalidade da responsabilidade civil é a “restauração de um equilíbrio moral e 

patrimonial desfeito e à redistribuição da riqueza de conformidade com os ditames da 

justiça, tutelando a pertinência de um bem, com todas as suas utilidades, presentes e 

futuras, a um determinado sujeito [...]” (GONÇALVES, 2013, v. 4, p. 22).  

Desta forma, vê-se que o objetivo principal do referido instituto é ressarcir a 

vítima dos danos oriundos de atos ilícitos ou lícitos, como veremos adiante, praticado 

por outra(s) pessoa(s).  

 

 

1.1 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

O entendimento do que seja a responsabilidade civil é o primeiro passo para a 

compreensão deste instituto jurídico. Contudo, antes de conceituá-lo é necessário 

fazer a diferenciação entre ato ilícito e ato lícito. 

Segundo Roberto Senise Lisboa (2012, v. 02, p. 224) “o ato ilícito é aquele 

cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico”. 

Já nas lições de Sérgio Cavalieri Filho (2014), o ato ilícito ocorre com a violação 

de um dever jurídico, todavia, é analisado sob o duplo aspecto da ilicitude, tanto 

objetivo quanto subjetivo. No aspecto objetivo, é levado em consideração somente a 

conduta contrária à norma jurídica, mesmo que não tenha se originado de uma 
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vontade consciente e livre; já no aspecto subjetivo, a conduta ilícita decorre da vontade 

do agente.  

Ainda, em nosso ordenamento jurídico, a noção de ato ilícito abrange o abuso 

de direito, disposto no artigo 1871, do Código Civil de 2002, no qual adota-se a 

orientação objetiva, em que somente é analisada a existência de excesso no exercício 

do direito aliado ao prejuízo sofrido pela vítima, sem a apreciação do elemento culpa 

(LISBOA, 2012). 

No tocante ao ato lícito, este se apresenta contrário aos conceitos descritos 

acima, e pode ser definido como a conduta praticada sob o amparo da lei, ou seja, é 

toda ação permitida pelas normas jurídicas que não atente contra interesses alheios 

ou segurança coletiva, bem como é aquele ato praticado com a atenção ordinária para 

que não ocorra a imperícia, imprudência ou falta de observação das prescrições legais 

(DE PLÁCIDO E SILVA, 2014).  

Adentrando na noção de responsabilidade civil, essa tem raiz em sua 

etimologia, cuja ideia é de obrigação, encargo ou contraprestação. Se um dever 

jurídico originário for violado estará configurado o ato ilícito que, na maioria das vezes, 

acarretará dano para outra pessoa, gerando assim, um dever jurídico sucessivo, 

visando a indenização do prejuízo. Todavia, para entender os referidos deveres 

jurídicos é preciso distinguir obrigação de responsabilidade, no qual a primeira é 

sempre um dever jurídico originário e a segunda, por conta da violação da primeira, é 

um dever jurídico sucessivo (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Inclusive Carlos Roberto Gonçalves (2013) pactua da mesma ideia do autor 

supracitado quanto a distinção entre obrigação e responsabilidade, reafirmando que 

a obrigação se trata de um dever jurídico originário e a responsabilidade um dever 

jurídico sucessivo, decorrente da violação do primeiro. 

Deste modo, a responsabilidade civil, segundo Cavalieri Filho (2014, p. 14), 

pode ser conceituada como “um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o 

dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”.  

Também é interessante mencionar a conceituação trazida por Pablo Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2014) acerca da noção de responsabilidade, em 

                                                           
1 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 30 jan. 
2016). 
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que explica que alguém ao praticar uma atividade danosa, a princípio ilícita, irá infringir 

uma norma jurídica legal ou contratual preexistente, cuja consequência será a 

obrigação de reparar o dano. 

Diante disto, conclui-se que responsabilidade civil é a prática de um ato ilícito, 

qual seja a violação de um dever jurídico originário, que acarreta prejuízos a vítima, e 

consequentemente, gera o dever de reparação do dano por parte do ofensor. 

 

 

1.2 ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

A partir do conceito de responsabilidade civil é possível verificar que a violação 

de um dever jurídico originário, que poderá ocasionar um dano, pode ser realizada 

através de uma conduta voluntária, sendo este um dos pressupostos da 

responsabilidade, que será discutido posteriormente.  

Entretanto, o referido instituto não se limita a um único dever jurídico originário 

e somente uma conduta, já que vários podem ser os deveres e condutas, inclusive 

levando em conta a culpa, o que acaba por originar várias espécies de 

responsabilidades, conforme breve explicação na sequência. 

 

 

1.2.1 Responsabilidade civil e penal 

 

 

Merece destaque dentro desta temática a distinção entre responsabilidade civil 

e responsabilidade penal, de modo a entender em que esfera jurídica cada uma será 

enquadrada, visando evitar confusões em sua aplicabilidade. 

A diferenciação entre responsabilidade civil e penal, segundo Gonçalves (2013) 

deve ser analisada a partir das suas características. Na responsabilidade civil o 

interesse lesado é o privado, já na penal o agente viola uma norma de ordem pública, 

pois o interesse violado é o da sociedade.  

No primeiro instituto o dever é patrimonial, existindo várias hipóteses de 

responsabilidade por ato de outrem, onde qualquer conduta que violar direito e causar 
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prejuízo pode gerar responsabilidade (art. 186, CC/02)2. Neste caso, a culpabilidade 

é bem ampla, pois, ainda que a culpa seja levíssima3 haverá a obrigação de indenizar, 

bem como admite-se no caso da imputabilidade4 que os menores de dezoito anos 

sejam responsabilizados, caso as pessoas encarregadas de sua vigilância ou guarda 

não possam fazê-lo, todavia, estes não podem ser privados do necessário para sua 

subsistência, de acordo com o art. 928, parágrafo único, do Código Civil de 20025 

(GONÇALVES, 2011). 

Nessa mesma linha de raciocínio, continua explicando Gonçalves (2013) que a 

responsabilidade penal é pessoal, intransferível, no qual o agente responde com a 

privação de liberdade. Este instituto requer a existência da tipicidade, onde o fato 

concreto deve se adequar perfeitamente ao tipo penal; da culpa, que deve ter certo 

grau ou intensidade para que o réu possa ser condenado; bem como somente os 

maiores de 18 anos são responsáveis criminalmente por seus atos, já que aos 

menores de idade são aplicadas as medidas protetivas e socioeducativas do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). 

Com isto, nota-se que a responsabilidade civil adentra na esfera do Direito Civil, 

responsabilizando o causador do dano a repará-lo por meio de indenização. Já a 

responsabilidade penal, inclui-se na esfera criminal, em que o sujeito responde pela 

infração que cometeu com a privação de sua liberdade. Importante ser esclarecido 

que um sujeito que comete determinados atos, pode ser responsável tanto civil quanto 

criminalmente, ou ainda, nas duas esferas, desde que preenchidos os requisitos 

inerentes a cada uma delas. 

                                                           
2 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 (BRASIL. 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 30 jan. 
2016). 
3 O elemento culpa e seus graus correspondentes a culpa grave, leve e levíssima serão 
abordados em tópico posterior. 
4 Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 
legislação especial (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao /Constituicao.htm>. Acesso 
em: 31 jan. 2016 
5 Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar 
se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem (BRASIL. Lei 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002: Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/ 
leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 31 jan. 2016). 
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1.2.2 Responsabilidade contratual e extracontratual 

 

 

 A responsabilidade extracontratual e contratual são duas espécies inerentes da 

responsabilidade civil, tendo cada uma sua própria particularidade, o que torna 

relevante a breve exposição de suas diferenças. 

 O ponto em comum entre elas é a “violação de um dever jurídico preexistente. 

A diferença está na sede desse dever” (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Assim, acerca da distinção, leciona Gonçalves (2013, v. 4, p. 44) que: 

 
 

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, 
e, na contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. 
Nesta, existe uma convenção prévia entre as partes que não é 
cumprida. Na responsabilidade extracontratual, nenhum vínculo 
jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, quando este pratica 
o ato ilícito. 

 
 
Nas lições de Cavalieri Filho (2014), a responsabilidade contratual, também 

chamada ilícito contratual ou relativo, ocorrerá quando o dever jurídico violado 

(inadimplemento) estiver previsto no contrato, e na extracontratual ou aquiliana6 

quando o dever jurídico encontrar previsão na lei.  

 Então, verifica-se que estas duas responsabilidades tratam da violação de um 

dever jurídico já existente, no qual uma incide na seara contratual e a outra no âmbito 

legal, gerando a obrigação de reparação pelo dano causado. 

 

 

1.2.3 Responsabilidade subjetiva e objetiva 

 

 

A responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva são outras de duas 

espécies deste instituto, e dentre todas, podem ser consideradas como as de maior 

relevância, pois é por meio delas que se estabelece como será aplicada o pressuposto 

da culpa em caso de violação de um dever jurídico. 

                                                           
6 Aquiliano(a) – (adj) Relativo à responsabilidade civil legalmente fundada na culpa (CUNHA, 
Sérgio Sérvulo da. Dicionário compacto do direito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 36).  



19 
 

 Quando se discute acerca delas, o elemento culpa poderá ser considerado ou 

não para efeitos de reparação de danos. Na teoria da culpa ou responsabilidade 

subjetiva, a culpa do agente é um pressuposto necessário para que exista a obrigação 

de reparar o dano. Assim, o causador do prejuízo somente será responsabilizado se 

agiu com dolo ou culpa. Todavia, em certos casos, a reparação do dano não levará 

em consideração a culpa, sendo chamada de responsabilidade objetiva ou teoria do 

risco, pois dispensa a mesma e analisa apenas o dano e o nexo de causalidade. Por 

fim, existem os casos de culpa presumida que são classificados como 

responsabilidade subjetiva, pois se baseiam na culpa, ainda que presumida 

(GONÇALVES, 2013).  

Ainda, de acordo com o mesmo autor, ora citado, a responsabilidade objetiva 

tem por base a teoria do risco, em que a pessoa ao exercer alguma atividade que 

possa criar risco de dano para terceiros, independentemente de culpa, deverá ser 

obrigada a reparar o mesmo (GONÇALVES, 2011). 

Nos ensinamentos de Lisboa (2012), as responsabilidades subjetiva e objetiva 

serão analisadas a partir do elemento culpa. Desta forma, na responsabilidade 

subjetiva será apurada a culpa do agente causador do dano, para que se possa falar 

em reparação, bem como a culpa deve ser provada pela vítima, pois o ônus da prova 

é de quem alega. Contudo, existe a responsabilidade subjetiva com presunção de 

culpa na qual a lei, de forma relativa, presume a existência da culpa do sujeito 

causador do dano, ou seja, a lei permite que a vítima não precise demonstrar a culpa 

do agente ora referido, pois esta presume-se. Já quanto a responsabilidade objetiva, 

será apurada independente de culpa do causador do dano, devido a atividade 

perigosa que este desempenha. 

Segundo Gonçalves (2013), embora o Código Civil Brasileiro regule vários 

casos de responsabilidade objetiva, possui como regra a teoria da responsabilidade 

subjetiva em conformidade com o artigo 186, no qual estabeleceu o dolo e a culpa 

como fundamentos para a obrigação de reparar o dano. 

Importante ressaltar que Lisboa (2012, vol. 2, p. 242) também se filia a ideia de 

Gonçalves quando dispõe que “o Código Civil de 2002 contempla o sistema da 

responsabilidade civil subjetiva e o sistema da responsabilidade civil objetiva”. 

 Com isto, percebe-se que o elemento essencial para verificar qual das 

modalidades de responsabilidade (subjetiva ou objetiva) será adotada é a culpa, que 

no âmbito subjetivo precisa ser provada para gerar o dever de indenização pelos 
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danos causados pelo infrator, ao contrário da objetiva, que responsabiliza o causador 

do dano a indenizar a vítima independente de culpa. E por mais que o Código Civil de 

2002 adote a teoria do risco em certos casos, a regra geral no ordenamento jurídico é 

a aplicação da responsabilidade subjetiva para a maioria das situações cíveis. 

 

 

1.2.4 Responsabilidade nas relações de consumo 

 

 

 A responsabilidade civil era prevista no Código Civil para tratar todas as 

situações que chegavam ao Judiciário diariamente, seja nas lides cíveis, seja nas lides 

consumeristas, contudo, com a crescente demanda por parte dos consumidores, 

elaborou-se uma legislação própria para esta categoria de relações, que teve como 

um de seus principais pontos tratar da responsabilidade civil nas relações de 

consumo.  

Com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990, 

houve uma verdadeira revolução no instituto da responsabilidade civil brasileira, pois 

o referido diploma legal é composto de normas de ordem pública e interesse social 

aplicáveis a todas as relações de consumo, sejam nas esferas do Direito Público ou 

Privado, contratual ou extracontratual, material e processual, ou seja, objetiva tutelar 

os direitos de todos os consumidores do País (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Ainda, segundo Cavalieri Filho (2014), o CDC trouxe uma nova área da 

responsabilidade civil, qual seja: a responsabilidade nas relações de consumo, que se 

mostra objetiva, pois tem como fundamento o dever e a segurança que o fornecedor 

precisa ter em relação aos produtos e serviços colocados à disposição dos 

consumidores. 

Cumpre informar que o CDC traz uma exceção em relação a responsabilidade 

objetiva que será melhor tratada em capítulo posterior. 

Deste modo, é possível verificar que o Código de Defesa do Consumidor 

ampliou de forma significativa as áreas abrangidas pela responsabilidade civil, o que 

no passado era bem restrito. 
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1.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

A responsabilidade civil é o dever que o agente causador do dano tem de 

indenizar a vítima que sofreu prejuízos por conta de sua conduta. Entretanto, para sua 

configuração é necessário que os pressupostos inerentes a ela sejam preenchidos, 

pois na falta de um, não haverá a responsabilidade de reparação do dano. 

Este instituto tem como pressupostos quatro elementos essenciais, a saber: 

ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, dano e nexo de causalidade 

(GONÇALVES, 2013).  

Contudo, é importante mencionar, sem discorrer acerca do assunto, que 

existem autores que falam em três pressupostos de responsabilidade civil, como 

Arnoldo Wald e Brunno Pandori Giancoli (2012) que os apresentam em: conduta do 

agente, dano e o nexo causal. 

Outros autores que também consideram três elementos da responsabilidade 

civil, leia-se pressupostos, é Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2014) que 

consideram “a conduta humana (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, e o nexo 

de causalidade, [...]”. 

Todavia, para o presente trabalho serão estudados os quatro pressupostos já 

supracitados, para melhor compreensão do que seja a responsabilidade civil em sua 

integridade.  

 

 

1.3.1 Ação ou omissão 

 

 

O primeiro pressuposto a ser analisado é a ação ou omissão. 

Esta constitui o comportamento do agente, que na visão de Gagliano e 

Pamplona Filho (2014, v. 3, p. 50) “é a conduta humana, positiva ou negativa 

(omissão), guiada pela vontade do agente, que desemboca no dano ou prejuízo”. 

O núcleo fundamental deste elemento seria a voluntariedade, em que o sujeito 

imputável tem liberdade de escolha e discernimento, ou seja, importa dizer que, tanto 

na responsabilidade subjetiva ou objetiva, o agente causador do dano age de forma 

voluntária (GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2014). 
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Ainda, a conduta pode apresentar-se de duas formas: positiva e negativa. A 

conduta humana positiva acontece por meio de uma ação que se concretiza através 

de movimentos corporais, sendo a forma mais comum de exteriorização da conduta. 

Em contrapartida, a conduta negativa é aquela em que o sujeito viola “um dever 

jurídico especial de praticar um ato” que poderia impedir o dano, uma vez que, 

somente existirá a responsabilização do agente se este tivesse a obrigação de praticar 

o ato omissivo com vistas a impedir o dano (WALD E GIANCOLI, 2012). 

Ademais, nas lições de Carlos Roberto Gonçalves (2013, v. 4, p. 53), “a 

responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro que esteja sob a 

guarda do agente e, ainda de danos causados por coisas e animais que lhe 

pertençam”. 

A responsabilidade por ato próprio é aquela em que o agente através de uma 

conduta própria causou danos a vítima (WALD E GIANCOLI, 2012).  

Quanto a responsabilidade civil por ato de terceiro, consiste naquela em que o 

responsável está ligado ao agente causador do dano por um dever de guarda, 

vigilância e cuidado, devendo reparar o dano que este último der causa. Por fim, o 

indivíduo também pode ser responsabilizado por prejuízo causado por animal ou coisa 

que esteja sob sua guarda (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Em suma, o primeiro elemento da responsabilidade civil é caracterizado pela 

conduta voluntária do agente, que pode ser: positiva (ação), em que se tem a prática 

de um ato que ocasione um dano a vítima; ou negativa (omissão), na qual o agente 

deveria ter praticado uma ação, mas se abstém, o que gera prejuízos. 

 

 

1.3.2 Culpa 

 

 

 O segundo elemento que compõe a responsabilidade civil, e o que influi nela 

de forma mais expressiva, é a culpa, pois é por meio de sua análise que irá se verificar 

como o agente será responsabilizado pelo dano que causou. 

A culpa é vista em sentido amplo e estrito, cuja conceituação é bem clara nas 

palavras de Gagliano e Pamplona Filho (2014, v. 3, p. 127), no qual: 
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a culpa (em sentido amplo) deriva da inobservância de um dever de 
conduta, previamente imposto pela ordem jurídica, em atenção à paz 
social. Se esta violação é proposital, atuou o agente com dolo; se 
decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, a sua atuação é 
apenas culposa, em sentido estrito. 

 
 
Assim, observa-se a partir do conceito supracitado, que a culpa pode ser 

classificada em sentido amplo, quando existentes o dolo e a culpa e, em sentido 

estrito, quando ausente o dolo. 

A culpa em sentido amplo é composta dos seguintes elementos, a saber: a) o 

comportamento do agente de maneira voluntária. Se esta conduta for direcionada a 

um resultado pretendido estará caracterizado o dolo. Por sua vez, a culpa em sentido 

estrito, caracteriza o dano pela violação de um dever de cuidado, que pode se 

manifestar através da negligência, imprudência ou imperícia, no qual o agente não 

pretendia causar nenhum prejuízo a vítima; b) a previsibilidade, no qual o dano 

causado era previsível e; c) o dever de cuidado violado pelo agente, que se 

intencional, configurará o dolo (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2014). 

Não existindo o dolo, a culpa passa a ser classificada como culpa em sentido 

estrito, com base na negligência, imprudência ou imperícia, que de acordo com Rui 

Stoco (2001 apud GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2014, p. 129-130, grifo do autor) 

apresenta três graus:  

 
 

a) culpa grave – embora não intencional, o comportamento do agente 
demonstra que o mesmo atuou “como se tivesse querido o prejuízo 
causado à vítima”, [...]; 
b) culpa leve – é a falta de diligência média que um homem normal 
observa em sua conduta;  
c) culpa levíssima – trata da falta cometida por força de uma conduta 
que escaparia ao padrão médio, mas que um diligentíssimo pater 
famílias, especialmente cuidadoso e atento, guardaria. 

 

 
Em relação as suas formas, a culpa em sentido estrito se manifesta através da 

negligência, que consiste na falta de cuidado por conduta omissiva, como no caso do 

veículo que não possui condições de trafegar por problemas nos freios; por 

imprudência, em que existe a falta de cuidado na conduta comissiva, leia-se ação, 

como no exemplo em que o motorista avança o sinal vermelho; e, por fim, a imperícia, 

caracterizada pela falta de habilidade para realizar uma atividade técnica, como no 
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fato em que o motorista causa um acidente por falta de habilitação (CAVALIERI 

FILHO, 2014).  

Ainda, quanto a culpa é importante apresentar suas espécies classificadas pela 

doutrina. Em regra, dependendo do dever jurídico violado, poderá haver a culpa 

contratual, no qual o agente violou uma norma contratual, ou extracontratual, em que 

foi violada a própria lei (GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2014).  

Aponta Gagliano e Pamplona Filho (2014) a classificação da culpa quanto ao 

seu modo, composta pela: culpa in vigilando, decorrente da falta de vigilância em 

relação a conduta do terceiro sob a responsabilidade do agente; a culpa in eligendo, 

relativa a má escolha, como por exemplo, a culpa que recai sobre o patrão devido ao 

dano provocado por seu empregado; a culpa in custodiendo, caracterizada pela culpa 

decorrente da guarda de coisas ou animais sob custódia do agente; a culpa in 

comittendo ou in faciendo, no qual através de um ato positivo ocorre a violação de um 

dever jurídico; a culpa in omittendo, culpa in negligendo ou in no faciendo, em que o 

agente negligencia um dever de cuidado e pratica uma abstenção culposa; e, 

finalmente, a culpa in contrahendo, no qual o agente pratica um ato danoso quando 

nega-se a celebrar o contrato esperado e causa prejuízos ao interesse da outra parte. 

Diante disto, percebe-se a importância da culpa para a reponsabilidade civil, 

em suas várias classificações, pois é por meio dela que irá se verificar como o agente 

responderá pelos seus atos. 

 

 

1.3.3 Dano 

 

 

 O dano é o terceiro elemento integrante da responsabilidade civil. 

Nos dizeres de Roberto Senise Lisboa (2012), pode ser definido como o 

prejuízo que o agente causou a outra pessoa ou a seu patrimônio. Contudo, a 

inexistência de prejuízo não caracteriza a responsabilidade civil, já que o dano é 

elemento essencial para que exista a obrigação de indenizar. 

Geralmente o dano é reparável, sendo aquele que permite o ressarcimento em 

favor da vítima, mas deverá ser provado por esta, ou seja, o ônus da prova é de quem 

alega. Entretanto, é admitida uma exceção, que consiste no dano presumido, no qual 

não é necessária a comprovação do prejuízo pela vítima, pois a prova é a existência 
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do fato alegado pela mesma. Por fim, importante ressaltar que o dano pode ser 

patrimonial ou moral, sendo a prova deste último apenas a demonstração do fato que 

ensejou o prejuízo (LISBOA, 2012). 

Em suma, a responsabilidade civil somente existirá, e consequentemente a 

obrigação de indenizar, se a conduta do agente gerar prejuízos para a vítima, podendo 

ser de ordem patrimonial ou moral. 

 

 

1.3.3.1 Dano patrimonial 

 

 

O dano patrimonial é figura integrante do elemento dano da responsabilidade 

civil. Antes de adentrar em sua discussão, é interessante mencionar o que vem a ser 

perdas e danos. 

Perdas e danos trata-se de uma indenização pela inexecução de uma 

obrigação legal ou voluntária, no qual estão abrangidos os danos emergentes e os 

lucros cessantes. Os primeiros são os prejuízos sofridos pela vítima de forma efetiva, 

e os lucros cessantes são os ganhos que esta deixou de auferir, por conta dos danos 

sofridos, inclusive, sendo o entendimento do art. 402, do Código Civil de 2002, em que 

“[...], as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Os danos emergentes e os lucros 

cessantes estão inseridos na esfera do dano patrimonial, visto que são passíveis de 

avaliação pecuniária (LISBOA, 2012). 

Em relação ao dano patrimonial, este pode ser entendido como o “prejuízo 

causado aos bens que compõem o acervo da vítima” (LISBOA, 2012, v. 2, p. 263). 

De acordo com Gonçalves (2013, v. 4, p. 364), “é o dano que afeta somente o 

patrimônio do ofendido”. 

Complementando o estudo sobre o referido instituto, dispõe Lisboa (2012) que 

o dano patrimonial pode ser direto ou indireto. Em relação ao direto, trata-se de todo 

prejuízo econômico sofrido pela vítima de forma imediata e o bem ou direito violado 

deve possibilitar a avaliação ou mensuração econômica. 

Leciona Gonçalves (2013) que o dano indireto, reflexo ou em ricochete, 

ocorrerá “quando uma pessoa sofre o reflexo de um dano causado a outrem”. Temos 

como exemplo, o ex-marido que em decorrência de um dano sofrido, ficou 
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incapacitado, e não consegue mais pagar a pensão alimentícia aos filhos e ex-mulher. 

Nesta situação, os prejudicados poderão propor ação contra quem causou o dano, 

porque é evidente o prejuízo.  

É preciso mencionar que o dano indireto somente será cabível quando a lei, 

expressamente, determinar o pagamento da indenização (LISBOA, 2012). 

Assim, percebe-se que o dano patrimonial, composto pelas perdas e danos, 

pode ser definido como o prejuízo que afetou a esfera patrimonial da vítima. É o 

elemento que mensura o valor pecuniário da indenização em relação a materialidade 

dos danos causados.  

 

 

1.3.3.2 Dano moral, estético, individuais e sociais 

 

 

O pressuposto dano também é composto pelo dano moral ou extrapatrimonial. 

Este em sentido lato ou amplo, pode ser conceituado como “o prejuízo causado 

a algum direito personalíssimo da vítima” (LISBOA, 2012, v. 2, p. 265). 

O dano supracitado, de acordo com Lisboa (2012) compreende o dano moral 

em sentido estrito, no qual não é possível a avaliação pecuniária, além dos danos 

físicos e psíquicos caracterizados como biológicos. Cumpre mencionar, ainda, sobre 

a existência do dano moral direto e indireto, onde no primeiro a violação foi de um 

direito extrapatrimonial e no segundo, o prejuízo recaiu sobre um bem de valor 

pessoal. 

Quanto a natureza jurídica da reparação do dano moral, surgiram várias 

discussões doutrinárias, mas de acordo com Gonçalves (2013, v. 4, p. 402):  

 
 

Tem prevalecido, no entanto, o entendimento de que a reparação 
pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a 
vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de 
lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação 
do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de 
desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à 
personalidade de outrem. 

 
 

Além do dano ora mencionado, também existe o dano estético que na visão de 

Lisboa (2012, v. 2, p. 274) trata-se de um “prejuízo extrapatrimonial decorrente da 
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violação de direito físico da personalidade, que proporciona um desvalor social da 

imagem ou da integridade física da vítima”.  

Ensina Tereza Ancona Lopez (1999) que o dano estético pode ser considerado 

como qualquer modificação definitiva e durável que ocorra na aparência exterior da 

pessoa, mas que lhe “acarreta um ‘enfeamento’ e lhe causa humilhações e desgostos, 

[...]”.  

Em relação a qualquer modificação, é aquela na qual a aparência externa da 

pessoa sofreu modificações para pior, devido a presença de deformidades, cicatrizes 

ou marcas (LOPEZ, 1999). Este assunto será melhor abordado posteriormente. 

 Por fim, existem os danos individuais que atingem certa quantia de pessoas e 

os danos sociais, nos quais os prejuízos afetam um número indeterminado de vítimas, 

ou seja, os danos causados atingem uma coletividade (LISBOA, 2012). 

Em suma, o dano moral é aquele auferido pela ofensa aos direitos de 

personalidade do ofendido, compreendendo os danos físicos e psíquicos que não 

podem ser mensurados. 

Também existe o dano estético que viola a imagem ou integridade física da 

vítima, e, por fim, existem os danos individuais que atingem certo número de pessoas 

e os sociais que afetam uma coletividade. 

 

 

1.3.4 Nexo de causalidade 

 

 

O próximo pressuposto da responsabilidade civil a ser estudado é o nexo de 

causalidade. 

Também denominada relação de causalidade ou nexo causal, que consiste em 

um liame entre a ato ilícito e o dano produzido, pois sem essa relação não é admitida 

a obrigação de indenizar, inclusive sendo a exigência expressa do art. 186 do Código 

Civil de 2002, que atribui “a obrigação de reparar o dano àquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, 

conforme leciona Gonçalves (2013). 

O nexo de causalidade é definido por Lisboa (2012) como “a relação entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela vítima”, sendo cabível a responsabilidade 

civil, somente, quando ficar estabelecido que o agente foi o causador do dano. 
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Convêm informar que no âmbito do nexo causal são várias as dificuldades 

encontradas para se identificar a verdadeira causa do dano, já que podem aparecer 

concausas simultâneas ou sucessivas. Nas primeiras, existe um só dano provocado 

por mais de uma causa, diferentemente das concausas sucessivas, nas quais existe 

uma cadeia de causas e efeitos, que torna dificultoso saber qual delas provocou os 

danos (GONÇALVES, 2013). 

Deste modo, diante dos problemas encontrados para se identificar qual a 

verdadeira causa do dano, surgiram três teorias que tentaram justificar o nexo de 

causalidade e possibilitar uma melhor compreensão sobre o assunto. A primeira é a 

teoria da equivalência das condições ou do histórico dos antecedentes (sine qua 

non7), em que todos os fatos relacionados ao dano geram a obrigação de indenizar, 

ou seja, surge a responsabilidade civil. Entretanto, não foi adotada pelo Direito 

Brasileiro, pois amplia exageradamente o nexo de causalidade (TARTUCE, 2016). 

Mesmo entendimento acerca da teoria é o de Gonçalves (2013), de que “toda 

e qualquer circunstância que haja concorrido para produzir o dano é considerada 

como causa”. Contudo, tal teoria recebeu críticas, pois os resultados no âmbito jurídico 

podem ser absurdos. 

A segunda teoria é a da causalidade adequada, criada por Von Kries, que para 

Flávio Tartuce (2016), consiste em identificar a causa que, potencialmente, gerou o 

dano. 

Finalmente, a terceira teoria é a do dano direito e imediato ou interrupção do 

nexo causal, que nas lições de Tartuce (2016, p. 515): 

 
 

havendo violação do direito por parte do credor ou do terceiro, haverá 
interrupção do nexo causal com a consequente irresponsabilidade do 
suposto agente. Desse modo, somente devem ser reparados os danos 
que decorrem como efeitos necessários da conduta do agente. Essa 
teoria foi adotada pelo art. 403 do CC/2002, sendo a prevalecente 
segundo parcela considerável da doutrina, [...]. 

 
 

                                                           
7 Traduzindo-se ‘sem a qual, não’, é esta locução empregada para aludir à condição que, em 
caráter absoluto, se estabelece. Sine qua non é a imposição, pelo que, sem que se registre a 
condição instituída, não é possível a realização ou a legitimidade do que se quer (SILVA, De 
Plácido e. Vocabulário jurídico. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 2966). 
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Inclusive, sendo o mesmo entendimento do doutrinador Carlos Roberto 

Gonçalves (2013), cuja afirmativa é de que o Código Civil de 2002, em seu art. 4038, 

expressamente adotou a teoria do dano direito e imediato, de modo a não sujeitar o 

autor do dano a ter que indenizar todas as consequências do seu ato, quando estas 

não forem causadas diretamente por ele. 

Logo, é possível analisar que as três teorias buscaram simplificar a pesquisa 

acerca da causa que ensejou o dano a vítima. Contudo, a teoria adotada pelo Código 

Civil de 2002 foi a última, qual seja a teoria do dano direto e imediato.  

 E conclui-se, por fim, que para haver a responsabilidade civil é necessário que 

haja o nexo de causalidade, ou seja, a ligação entre a conduta do agente e o dano 

sofrido, gerando, desta forma, a obrigação de indenizar a vítima. 

 

 

1.4 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Outro aspecto da responsabilidade civil que deve ser entendido diz respeito as 

suas excludentes, pois no caso concreto será analisado se o agente agiu ou não com 

respaldo em alguma delas, modificando a forma de aplicação da responsabilidade no 

tocante ao dever de indenizar.  

As excludentes de responsabilidade isentam o agente causador do dano da 

obrigação de indenizar a vítima. São situações que afastam o nexo de causalidade ou 

qualquer outro pressuposto, como a conduta, o dano e a culpa, de modo a excluir a 

responsabilidade civil (WALD E GIANCOLI, 2012). 

A primeira excludente é a legítima defesa, inserida no art. 188, I, do Código 

Civil de 2002 (BRASIL, 2002), cuja disposição é de que “Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”; 

Neste caso, leciona Roberto Senise Lisboa (2012) que a legítima defesa se 

trata de “uma repulsa a mal injusto, grave e atual ou iminente à pessoa da vítima ou a 

                                                           
8 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem 
os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do 
disposto na lei processual (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: Código Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. 
Acesso em: 10 fev. 2016). 
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seus bens”, no qual mal injusto pode ser entendido como uma agressão sem causa 

jurídica; grave é aquele que acarreta prejuízo a vítima e tem relevância jurídica; 

iminente, pois está prestes a ocorrer e atual, porque está se verificando no momento. 

Entretanto, somente se configurará se for realizada de forma moderada e imediata, 

com vistas a repelir o ato ilícito, pois se for excessiva a vítima deverá reparar o dano 

provocado. 

Oportuno salientar, que se o ato da legítima defesa atingir terceiro ou os bens 

deste (aberratio ictus9) existe o dever de reparar, todavia, futuramente poderá ser 

ajuizada uma ação regressiva contra o ofensor (VENOSA, 2013). 

Ainda, a legítima defesa putativa não exclui a obrigação de indenizar o dano, 

pois de acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2013), nesta circunstância “somente 

exclui a culpabilidade e não a antijuridicidade do ato”. 

A próxima excludente é o estado de necessidade, cuja disposição legal 

encontra-se no Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), a saber: 

 
 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, 
a fim de remover perigo iminente. 
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente 
quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não 
excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. 

 
 

Assim, o estado de necessidade pode ser compreendido como “a situação em 

que o sujeito viola direito alheio, com a finalidade de remover perigo iminente de um 

direito seu” (LISBOA, 2012, v. 2, p. 322). 

Mas, com vistas a uma melhor compreensão do instituto, será exposto o 

comparativo entre o estado de necessidade e a legítima defesa feito por Rui Stoco 

(2007, p. 187): 

 
 

A situação é análoga à legítima defesa, embora ofereça alguns 
aspectos diferenciais. Na primeira, há uma agressão dirigida à pessoa 
ou aos bens. No estado de necessidade não se configura uma 
agressão, porém desenha-se uma situação fática, em que o indivíduo 
vê uma coisa sua na iminência de sofrer um dano. A fim de removê-lo 
ou evitá-lo, sacrifica a coisa alheia. Embora as situações se distingam, 

                                                           
9 Resulta do ato praticado por alguém que, pretendendo ofender a outrem, atinge a um terceiro 
não visado (SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014, p. 29). 
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há uma similitude ontológica no dano causado a outrem, para 
preservação dos seus próprios bens. 

 
 

Importante também esclarecer que se o estado de necessidade for excessivo, 

assim como a legítima defesa, haverá a responsabilização do ofensor pelo dano, “pois 

o sacrifício de bem alheio deve ser feito de modo razoável ou suficiente para a defesa 

do patrimônio”. Ainda, expõe o mesmo autor, que se a pessoa lesada ou dono da 

coisa for inocente quanto ao perigo, deverá ser indenizado, ou mesmo, se o perigo for 

culpa de terceiro, o autor do dano terá direito de regresso contra este para reaver os 

valores desembolsados (LISBOA, 2012). 

O exercício regular de direito também é classificado como excludente de 

responsabilidade civil e pode ser conceituada como a ação humana desenvolvida 

conforme o ordenamento jurídico, ou seja, trata-se de um dever imposto pela lei, que 

se ultrapassado os limites, caracterizará abuso de direito (WALD E GIANCOLI, 2012). 

Leciona Rui Stoco (2007), que a pessoa ao exercer seu direito deve fazê-lo 

com razoabilidade, pois se excedido, causará mal desnecessário e injusto semelhante 

ao ato ilícito, o qual incidirá o dever de indenizar. 

Outra excludente é o estrito cumprimento do dever legal, em que o sujeito 

observará o dever jurídico que lhe foi estabelecido pela lei, não podendo ultrapassar 

os limites fixados para o seu cumprimento, sob pena de ser responsabilizado por 

excesso ou abuso de poder (WALD E GIANCOLI, 2012).  

Ademais, temos como excludentes o caso fortuito e a força maior que 

apresentam divergências doutrinárias acerca de seus conceitos, mas que foram 

esclarecidas com simplicidade por Rui Stoco (2007, p. 181), a saber: 

 
 

[...], cabe observar que o nosso Direito consagra em termos gerais a 
isenção da responsabilidade quando o dano resulta de caso fortuito e 
de força maior. Em pura doutrina, distinguem-se estes eventos 
dizendo que o caso fortuito é o acontecimento natural, derivado da 
força da natureza, ou o fato das coisas, como o raio, a inundação, o 
terremoto ou o temporal. Na força maior há um elemento humano, a 
ação das autoridades (factum principis), como ainda a revolução, o 
furto ou roubo, o assalto ou, noutro gênero, a desapropriação. 

 
 

Também se classifica como excludente da responsabilidade civil o fato 

exclusivo de terceiro, no qual o dano foi causado exclusivamente pelo terceiro ou este 

foi copartícipe concorrente com o agente na produção do dano. Somente no primeiro 
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caso será excluída a responsabilidade civil do agente, todavia, na segunda situação 

este deverá reparar os prejuízos causados à vítima juntamente com o terceiro (WALD 

E GIANCOLI, 2012). 

Expõe Arnoldo Wald e Bruno Pandori Giancoli (2012), que o Código de Defesa 

do Consumidor contempla a referida excludente em seus arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, 

II, isentando, assim, o fornecedor de produtos e serviços da responsabilidade civil, 

caso verificado o dano pela culpa exclusiva do terceiro. 

Dentre as várias hipóteses de exclusão da responsabilidade civil, ainda, tem-

se a cláusula de não indenizar que consiste em uma “previsão contratual pela qual a 

parte exclui totalmente a sua responsabilidade” (TARTUCE, 2016, p. 589). 

A cláusula de não indenizar também é denominada cláusula de 

irresponsabilidade, sendo aplicável somente nos casos de responsabilidade 

contratual, e torna-se nula se ofender o princípio da boa-fé objetiva, se contrária a 

norma jurídica de ordem pública e interesse social (WALD E GIANCOLI, 2012). 

Por fim, passe-se ao estudo acerca da culpa exclusiva da vítima, em que o 

dano ocorre por culpa exclusiva desta, acarretando o desaparecimento da ligação 

entre o ato e o prejuízo sofrido, ou seja, não existe “liame de causalidade entre o seu 

ato e o prejuízo da vítima” (GONÇALVES, 2013). 

Nas lições de Wald e Giancoli (2012), a excludente acima mencionada interfere 

na ligação entre a ação do agente e o prejuízo, de modo a excluir o agente da 

obrigação de indenizar, pois desapareceu o nexo causal. 

Em suma, as excludentes supracitadas têm o condão de isentar o agente da 

obrigação de reparar o dano pois sua conduta está respaldada nesta vertente do 

instituto da responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

 

O capítulo desenvolvido tem por objeto discorrer acerca da responsabilidade 

civil do médico, pois é necessário entender quais pontos relevantes configurarão a 

obrigação de indenizar, todavia, o presente estudo será delimitado ao exercício da 

medicina pelo profissional liberal, pois em capítulo posterior, será analisada a 

responsabilidade do cirurgião plástico em face de seus pacientes. 

Na atualidade, segundo Nehemias Domingos de Melo (2014), existe uma 

grande ‘mercantilização’ da medicina, seja com a criação de muitos cursos e baixa 

qualidade de ensino, a remuneração péssima dos profissionais e má qualidade dos 

serviços médicos prestados, o aumento no número de planos de saúde com 

mensalidades altíssimas e a baixa remuneração dos profissionais credenciados. 

Ainda, Castro (2005, p. 23, apud MELO, 2014, p. 112) dispõe que: 

 
 

todo o desenvolvimento tecnológico à disposição da medicina criou 
oportunidades, gerou novas especialidades profissionais, e aumentou 
os riscos tendo em vista que os mesmos aparelhos e técnicas 
colocados a serviço do homem pode também funcionar mal, ou ser 
inadequadamente utilizado, gerando por via de consequência, danos 
extraordinários, podendo culminar em lesões de toda ordem e até o 
evento morte. 

 
 

Além dos fatores acima expostos, neste contexto inserem-se, ainda, o aumento 

populacional nas cidades, a conscientização das pessoas acerca de seus direitos e a 

criação de leis que visam proteger o consumidor, como o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), que contribuíram para a superlotação do Judiciário com 

demandas pleiteando a indenização por erro médico (MELO, 2014). 

Nas lições de Genival Veloso de França (2014, p. 319) “já se disse até, com 

certa razão, que a profissão médica estaria seriamente ameaçada pelo risco dos 

pleitos demandados pelos pacientes”. Ainda, destaca que das acusações a mais 

frequente é o erro presumido. 
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Observa-se, que diante da complexidade de fatores que circundam o exercício 

da medicina, é necessário a análise criteriosa dos casos que chegam ao Judiciário 

com base nos elementos que serão explicados na sequência, de forma a não ocorrer 

injustamente a responsabilização do médico. 

 

 

2.1 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL? 

 

 

A responsabilidade civil do médico já apresentou questionamentos acerca de 

sua natureza, se poderia ser classificada como contratual ou extracontratual. 

Preleciona Bruno Nubens Barbosa Miragem (2007, 2011, p. 3), que as 

discussões consideraram os aspectos relacionados a:    

 
 

[...] natureza da relação jurídica originária estabelecida entre o médico 
e o paciente, de espécie contratual, e a ampliação do campo da 
responsabilidade extracontratual, seja porque os danos sofridos se 
descolem da violação de deveres necessariamente expressos no 
contrato, assim como a ampliação da incidência da boa-fé objetiva 
sobre as obrigações em geral, vem conduzindo a que a violação dos 
deveres dela decorrentes, seja considerada como causa de 
responsabilidade extracontratual. 

 
 

Carlos Roberto Gonçalves (2014) entende ser de natureza contratual a 

responsabilidade médica, pois para o autor quando este profissional liberal atende o 

paciente forma-se um legítimo contrato entre as partes. 

Contudo, ainda que o doutrinador supracitado se posicione pela natureza 

contratual da responsabilidade do médico, interessante as lições de Aguiar Júnior 

(1995 apud MIRAGEM, 2007, 2011, p. 3-4), no qual aponta que a relação obrigacional 

entre o profissional médico e o paciente trata-se de: 

 
 

uma obrigação de fazer visando à preservação da vida, a cura ou 
prevenção da doença ou moléstia, assim como a melhoria das suas 
condições pessoais, vincula-se diretamente à vida e à integridade 
física e moral da pessoa, espécies de direitos subjetivos cuja violação 
remete à hipótese de responsabilidade extracontratual. A 
responsabilidade médica, contudo, não segue um regime unitário, uma 
vez que a prestação de serviços médicos tanto poderá decorrer de um 
contrato previamente estabelecido, quanto simplesmente de uma 
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atuação profissional independente de prévio acordo das partes (um 
atendimento de emergência, ou a assistência pública de saúde). Em 
qualquer, caso, a utilidade da distinção diz respeito à carga de prova 
atribuída às partes, o que no caso da responsabilidade contratual, 
admite a presunção da culpa médica, bastando à vítima demonstrar a 
existência do contrato, o dano e o nexo de causalidade com a conduta 
do profissional. Necessitando em acréscimo, na hipótese de 
responsabilidade extracontratual, a demonstração do dolo, 
negligência, imprudência ou imperícia do médico. 

 
 

Adverte Sérgio Cavalieri Filho (2014) que as discussões geradas sobre a 

natureza jurídica da responsabilidade médica, se contratual ou extracontratual, 

perderam força com o advento do CDC. Assim, a citada responsabilidade deve ser 

analisada sob dois enfoques, a saber: primeiramente, se a prestação do serviço é 

realizada de forma direta e pessoal pelo médico como profissional liberal; ou se 

decorre da prestação do serviço em hospitais, clínicas, laboratórios médicos, ou seja, 

configura-se como empresarial. 

Quanto a responsabilidade pessoal do médico também existe divergência 

doutrinária sobre a natureza jurídica do acordo feito entre o paciente e o médico, se 

este configura-se como um contrato de prestação de serviços ou um contrato sui 

generis10, já que o profissional além dos serviços técnicos prestados, também pode 

se colocar na posição de conselheiro ou protetor do enfermo. Entretanto, referida 

discordância “em nada altera a responsabilidade do médico, posto que, tratando-se 

de responsabilidade contratual, o que importa saber é se a obrigação gerada pela 

avença é de resultado ou de meio” (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Em suma, é possível verificar que mesmo diante das divergências acerca da 

natureza jurídica da responsabilidade civil do médico, se esta é contratual ou 

extracontratual, com o advento do CDC esta mostrou-se contratual. Ainda, em relação 

a natureza jurídica do acordo feito entre o paciente e o médico, se este é considerado 

um contrato de prestação de serviços ou um contrato sui generis, em nada altera a 

responsabilidade do médico, pois o que importa é saber se a obrigação acordada é 

de meio ou de resultado. 

 

                                                           
10 Locução latina, que se traduz: ‘de seu gênero’, ou ‘de sua espécie’, é geralmente 
empregada para designar o que é ‘especial’, ou ‘demonstra uma condição’, ou ‘qualidade 
própria’ e ‘especial a certas coisas’ (SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 31. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2014, p. 3054). 
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2.2 OBRIGAÇÃO DE MEIO 

 

 

No âmbito da responsabilidade civil do médico é muito importante a 

compreensão do instituto da obrigação de meio, visto tratar-se de um elemento 

relevante na responsabilização pessoal do médico. 

Dispõe França (2014, p. 356) que a obrigação de meio é: 

 
 

o compromisso da utilização de todos os recursos disponíveis para se 
ter um resultado, sem, no entanto, a obrigação de alcançar esse êxito 
tão legítimo. Busca-se, é claro, um resultado, mas, em não se 
cumprindo – e inexistindo a culpa do devedor –, não há o que cobrar. 

 
 

Leciona Cavalieri Filho (2014) que o médico por mais competente que seja não 

poderá assumir a obrigação de curar ou salvar o paciente, principalmente se o mesmo 

estiver em estado terminal ou grave, pois embora a medicina esteja desenvolvida, 

ainda encontra limitações. Logo, o profissional assume a obrigação de oferecer ao 

paciente seus serviços em conformidade com as regras e procedimentos 

estabelecidos pela profissão, a partir de cuidados atenciosos e responsáveis, contudo, 

sem comprometer-se a curar o mesmo. Deste modo, a obrigação do médico 

caracteriza-se como de meio, pois se o tratamento realizado não surtir o efeito 

esperado não haverá a inadimplência contratual. 

Ainda, dentro do contexto da obrigação de meio é necessário destacar que um 

dos pressupostos que ensejará a responsabilidade civil do médico será a culpa, ou 

seja, o ato do profissional que agiu com negligência, imprudência ou imperícia, 

acompanhado da prova do ato, do nexo causal e do dano, pois “somente a 

inobservância dos cuidados adequados da conduta médica é que pode ensejar a 

responsabilidade subjetiva do profissional” (MELO, 2014). 

Explica Cavalieri Filho (2014, p. 432) que: 

 
 

A responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e com 
culpa provada.  Não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no 
tratamento, seja clínico ou cirúrgico.  Caberá ao paciente, ou aos seus 
herdeiros, demonstrar que o resultado funesto do tratamento teve por 
causa a negligência, imprudência ou imperícia do médico.  O Código 
do Consumidor manteve neste ponto a mesma disciplina [...] que 
corresponde ao art.  951 do Código de 2002.  Embora seja o médico 
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um prestador de serviços, o Código de Defesa do Consumidor, no §4° 
do seu art. 14, abriu uma exceção ao sistema de responsabilidade 
objetiva nele estabelecido. [...] a exceção só abrange a 
responsabilidade pessoal do profissional liberal, não favorecendo, 
portanto, a pessoa jurídica na qual ele trabalhe como empregado ou 
faça parte da sociedade.  [...]. 

 
 

Interessante o posicionamento de Melo (2014) ao apresentar as mesmas ideias 

sobre a obrigação de meio do profissional liberal já referidas acima, quando dispõe 

que se houver o descumprimento do que fora acordado entre as partes, o ônus de 

provar que o médico agiu com negligência, imprudência ou imperícia será do paciente, 

neste caso considerado consumidor, conforme preceitua o art. 14, §4°, do CDC. Desta 

forma, é possível verificar que a responsabilidade civil do médico será regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, assunto este a ser tratado em tópico posterior. 

Em suma, como regra geral o médico tem obrigação de meio para com seu 

paciente, o qual deverá oferecer seus serviços de acordo com as regras e 

procedimentos estabelecidos pela profissão. Contudo, será responsabilizado caso 

tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, mas sua responsabilização 

terá como pressupostos a conduta, o nexo causal, o dano e, principalmente a culpa, 

que deverá ser provada pelo paciente.  

 

 

2.3 OBRIGAÇÃO DE RESULTADO 

 

 

No presente tópico, o instituto a ser analisado é a obrigação de resultado que 

o profissional liberal, neste caso o médico, deverá ter em relação a seu paciente. 

Como mencionado anteriormente, é regra geral que o médico tem a obrigação 

de meio, todavia, em algumas situações esta será de resultado, que se não cumprida 

ensejará sua responsabilização civil.  

A obrigação de resultado pode ser conceituada segundo Melo (2014, p. 77), 

como “[...] aquela em que o profissional venha a assumir, contratualmente, que 

determinada finalidade será alcançada, comprometendo-se assim, com os resultados 

finais da empreitada”. 

Assim, pode ser entendida como a prestação de serviço pelo médico, no qual 

já se estabeleceu um resultado esperado. Caso este não for alcançado, o profissional 
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estará inadimplente e ficará encarregado do ônus de provar por qual motivo não 

cumpriu a obrigação acordada (FRANÇA, 2014). 

Na obrigação de resultado, de acordo com Melo (2014), se este não for 

alcançado, haverá a presunção de culpa, no qual a parte lesada somente precisará 

demonstrar que o resultado pactuado não foi atingido, para nascer a obrigação de 

indenizar ao profissional, ou seja, neste caso a comprovação de que agiu com todos 

os cuidados necessários ficará a cargo do mesmo, bem como a prova de que ocorreu 

algum evento de caso fortuito ou força maior. 

Quanto aos pressupostos necessários para a responsabilização do 

profissional, leia-se médico, serão os mesmos da obrigação de meio, pois França 

(2014) explica que “diante do dano, o que se vai apurar é a responsabilidade, levando 

em conta principalmente o grau da culpa, o nexo de causalidade e a dimensão do 

dano, ainda mais diante das ações de indenizações por perdas e danos”. 

Deste modo, conclui-se que a obrigação de resultado é a prestação do serviço 

pelo médico no qual este se obrigou a alcançar um determinado resultado, que se não 

cumprido ensejará sua responsabilização, pois existe a presunção de culpa. Ainda, 

caberá ao profissional o ônus de provar que agiu com todos os cuidados necessários, 

ou seja, com prudência, zelo e em conformidade com as regras estabelecidas pela 

profissão, bem como os pressupostos da responsabilidade civil a serem considerados 

serão os mesmos da obrigação de meio. 

 

 

2.4 DIREITOS E DEVERES DO MÉDICO 

 

 

 Quando se fala na responsabilidade civil do médico, importante se faz a análise 

dos seus direitos e deveres no exercício da profissão, de modo a entender a 

abrangência de sua atuação e as obrigações a que está sujeito, que quando 

descumpridas podem acarretar consequências no âmbito jurídico. 

 Este assunto é tratado no Código de Ética Médica, o qual elenca em seu 

Capítulo II o rol de direitos dos médicos, e em seu Capítulo III a responsabilidade 

profissional, bem como algumas condutas estabelecidas nos outros capítulos 

integrantes da referida normativa (BRASIL, Resolução CFM n° 1.931, 2009). 
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 No tocante aos direitos destes profissionais é mencionado pouco sobre o 

assunto, tendo destaque dois deles. O primeiro e, se não, o mais importante, é o 

exercício da liberdade de sua profissão, estabelecido no inc. I do Capítulo II, que 

prediz: “exercer a Medicina sem qualquer discriminação por questões de religião, 

etnia, sexo, nacionalidade, orientação sexual, idade, condição social, opinião política 

ou de qualquer outra natureza” (BRASIL, Resolução CFM n° 1.931, 2009).  

 Também deve desfrutar de plena liberdade, em qualquer ambiente de trabalho, 

para exercício de sua atividade em relação a: diagnóstico, tratamento, internação sem, 

contudo, deixar de obter anuência do paciente e respeitar as normas de procedimento 

da instituição de saúde utilizada (MELO, 2014). 

 Segundo Nehemias Domingos de Melo (2014), “atualmente os médicos são 

muitos exigidos e as principais obras que tratam da responsabilidade civil destes 

profissionais pouco ou nada trazem sobre seus direitos”. 

 Em relação aos deveres médicos, categoria está que quando descumprida 

pode acarretar consequências legais aos profissionais, tem interferência direta no 

campo da responsabilidade civil, pois pode gerar a obrigação de reparação do prejuízo 

decorrente da conduta que ocasionou o dano (FRANÇA, 2014).  

 Anteriormente, a ideia prevalecente era da plena liberdade de agir dos médicos, 

considerando que portar um diploma médico era prova incontestável de competência 

e idoneidade, bem como a medicina poderia variar de acordo com métodos e 

situações. Contudo, esta supremacia profissional foi restringida com o decorrer do 

tempo pelos imperativos da ordem pública, que culminou na criação de normas para 

disciplinar o exercício desta profissão, principalmente no que trata das obrigações dos 

médicos (FRANÇA, 2014). 

 Pode ser citado como um de seus deveres mais importantes a qualificação e 

atualização profissional, buscando o aprimoramento constante de seus 

conhecimentos e utilização das melhores (e novas) tecnologias em benefício dos seus 

pacientes (BRASIL, Resolução CFM n° 1.931, 2009, Capítulo I, inc. V). 

 Outra obrigação considerada incondicional e obrigatória é o dever de 

informação, que são todos os esclarecimentos na relação médico-paciente. Este deve 

receber do médico todas as informações sobre a necessidade de determinados 

procedimentos e intervenções, e seus riscos e consequências. Esta obrigação é 

elemento prévio e indispensável para consentimento do paciente. Cumpre salientar 

que todas as informações relevantes e pertinentes da prática médica devem estar 
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registradas no prontuário, pois ali constará todo o acervo documental organizado e 

sintético de anotações e cuidados prestados ao paciente, bem como dos documentos 

anexos. O prontuário pode vir a servir depois como fonte probatória quando um 

procedimento médico é contestado (FRANÇA, 2014). 

 Ainda, segundo Luzia Chaves Vieira (1999 apud MELO, 2014, p. 120), alguns 

dos deveres dos médicos são:  

 
 

[...] (a) informar ao paciente/ou ao seu responsável qual o seu 
verdadeiro estado de saúde [...]; (b) proceder uma propedêutica 
cuidadosa, apesar de toda tecnologia, lembrando a clínica é soberana 
e que o paciente é humano e tem sentimentos; (c) respeitar a vontade 
do paciente; [...] (e) esclarecer objetivamente o quadro clínico para o 
próprio doente ou responsável. [...] (f) informar ao paciente sobre 
intervenção cirúrgica e quais são as possíveis sequelas e 
consequências; (g) orientar o paciente sobre o uso de medicamentos 
e quais as reações que podem ocorrer com o uso deles e orientar o 
procedimento no caso de qualquer reação; [...] (l) jamais quebrar o 
sigilo médico. 

 
 
 Nos dizeres de Genival Veloso de França (2014, p. 333), “o ato médico, quando 

avaliado na sua integridade e licitude, deve estar isento de qualquer tipo de omissão 

que venha a ser caracterizada por inércia, passividade ou descaso”.  

 Por fim, há ainda várias condutas que são vedadas pelo Código de Ética 

Médica, no que diz respeito ao “campo do relacionamento com seus clientes, quanto 

com relação àqueles aos quais presta serviços, bem como em diversos outros campos 

do relacionamento e de pesquisa da ciência médica” (MELO, 2014, p. 120-121).  

 Diante disto, percebe-se que a referida profissão deve ser exercida dentro dos 

ditames normativos estabelecidos, respeitando os direitos destes profissionais e 

verificando o cumprimento das obrigações pelos mesmos, visando sempre o interesse 

e bem-estar do maior interessado: o paciente. 

 

 

2.5 CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 Requisito essencial na pratica médica é o consentimento informado do paciente 

concordando a se submeter a qualquer procedimento. 
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 É um ato necessário fundamentado na garantia dos direitos humanos e pautado 

no princípio da autonomia ou da liberdade, que consagra que todos os indivíduos têm 

direito de decidir o seu destino e qual o rumo que quer dar a sua vida (FRANÇA, 2014).  

 O dever de respeito a vontade do paciente foi inspirado do Código de 

Nuremberg11, que traz dez princípios básicos que regem a ética em relação as 

pesquisas. A cláusula primeira já determina em seu escopo que “o consentimento 

voluntário do ser humano é absolutamente essencial” (CÓDIGO DE NUREMBERG, 

1947). 

 Outro documento que também preconiza o consentimento informado, com base 

no princípio da dignidade da pessoa humana, é a Declaração Universal sobre o 

Genoma Humano e dos Direitos Humanos (2001, art. 5º, b), que preleciona:  

 
 

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. 

 
 
 No âmbito nacional este elemento está estabelecido na Portaria nº 1.820 

(BRASIL, 2009), em seu art. 5º, inc. V, que dispõe que com relação aos serviços de 

saúde, toda pessoa tem garantido “ V - o consentimento livre, voluntário e esclarecido, 

a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos 

que acarretem risco à saúde pública, considerando que o consentimento 

anteriormente dado poderá ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e 

esclarecida, sem que sejam imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou 

legais;”. 

 Assim, percebe-se que o paciente somente poderá ser submetido a qualquer 

procedimento mediante seu prévio consentimento informado e esclarecido. O médico 

irá fornecer todas as informações necessárias ao indivíduo e este, portador de 

                                                           
11 [...], que consiste em um documento internacional que em seu âmago compreende um 
conjunto de princípios de essência ética e que regem as experiências com seres humanos, 
observando o tratamento digno dos indivíduos que servem como elementos para 
experimentação médica. [...] (RANGEL, Tauã Lima V. Código de Nuremberg: a construção 
histórica da pesquisa com seres humanos. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 105, out. 
2012. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigo 
s_leitura&artigo_id=11923&revista_caderno=6>. Acesso em 10 ago. 2016). 
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capacidade civil e aptidão para entender e considerar a proposta ou conduta médica, 

deve dar seu consentimento (FRANÇA, 2014).  

 Explica Melo (2014, p. 121) que “o médico deve obter o consentimento 

informado do paciente ou, na sua impossibilidade, do seu representante legal ou dos 

parentes mais próximos”. Se não for cumprido este requisito, o Código de Ética Médica 

proíbe expressamente a atuação do profissional (BRASIL, Resolução CFM n° 1.931, 

2009, Capítulo IV, art. 22). 

 Com isso, faz-se essencial a presença de quatro requisitos para que o 

consentimento seja considerado válido e efetivo: voluntariedade; declarado por quem 

seja capaz; antes deve ter sido informado e esclarecido sobre o procedimento a que 

será submetido (MELO, 2014). 

 Contudo, isto não torna este elemento irredutível e permanente, já que 

alicerçado no princípio da revogabilidade, a qualquer momento, o paciente pode se 

negar a submeter-se a certa prática ou conduta, mesmo que já tenha concordado 

anteriormente, o que ocasiona a revogação da permissão concedida. Há também a 

presença do princípio da temporalidade, que determina que na ocorrência de 

mudanças nos atos terapêuticos, necessário é ter o consentimento continuado do 

paciente, pois o dado antes dizia respeito a tempo e atos definidos (FRANÇA, 2014).  

 Interessante mencionar que o consentimento esclarecido somente é 

dispensado em uma hipótese, qual seja na ocorrência de uma emergência, 

contrariando, desta forma, a regra geral de que “cabe ao paciente decidir sobre sua 

saúde, avaliar sobre os riscos a que será submetido com o tratamento ou a cirurgia, 

inclusive os efeitos colaterais, e aceitar ou não a solução preconizada pelo galeno” 

(MELO, 2014). 

 Em suma, o consentimento informado do paciente é elemento essencial, 

obrigatório e imperativo, de caráter prévio, dado após recebida todas as informações 

e esclarecimentos pelo profissional responsável, para que se seja dado início ao 

procedimento autorizado. Entretanto sua ausência gera a responsabilização do 

médico pela prática da conduta, com aplicação das consequências pertinentes. 
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2.6 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE MÉDICA 

 

 

No estudo acerca da responsabilidade civil do médico é preciso analisar como 

esta será efetivada, a partir do enquadramento dos pressupostos da responsabilidade 

civil no campo da medicina. 

Como já abordado anteriormente os pressupostos essenciais da 

responsabilidade civil são a ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, dano e nexo 

de causalidade. 

De acordo com França (2014), na responsabilidade civil médica os 

pressupostos são elementos indispensáveis para que esta seja efetivada, sendo 

estes: a) o autor: que deverá ser habilitado para o exercício da medicina, sob pena de 

ser punido por exercício ilegal da medicina, sem prejuízo da responsabilidade civil; b) 

o ato: em que o dano deve ser resultante de um ato lícito, “pois, do contrário, tratar-

se-á de uma infração delituosa mais grave, como, por exemplo, o aborto criminoso ou 

a eutanásia”; c) a culpa: no qual o autor agiu por negligência, imprudência ou 

imperícia, ou seja, não tinha a intenção de provocar o dano; d) o dano: é necessário 

que exista um dano concreto, sem o qual não haverá a responsabilização; e, e) nexo 

causal: que consiste na relação existente entre o ato, ou seja, a conduta do médico e 

o dano sofrido pelo paciente. Entretanto, se referida conduta for praticada de forma 

lícita, moderada e atenciosa, o dano poderá ser considerado um acidente. 

Todos os pressupostos são indispensáveis para a configuração da 

responsabilidade civil médica, mas a culpa é essencial no momento de se estabelecer 

o ônus da prova do dano na obrigação de meio ou de resultado, pois nesta última 

existe a presunção de culpa quando o resultado prometido pelo profissional não foi 

alcançado, e na obrigação de meio por inexistir a culpa presumida, a tarefa de provar 

a culpa do médico será do paciente (FRANÇA, 2014). 

Ainda, nas lições de Cavalieri Filho (2014, p. 438) é possível a inversão do ônus 

da prova, conforme explica abaixo:  

 
 

Por outro lado, não se olvide que o médico é prestador de serviço pelo 
que, não obstante subjetiva a sua responsabilidade, está sujeito a 
disciplina do Código do Consumidor.  Pode consequentemente o juiz, 
em face da complexidade técnica da prova da culpa, inverter o ônus 
dessa prova em favor do consumidor, conforme autoriza o art.  62, VIII, 
do Código de Defesa do Consumidor.  A hipossuficiência de que ali 
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fala o Código não é apenas econômica, mas também técnica, de sorte 
que, se o consumidor não tiver condições econômicas ou técnicas 
para produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, poderá o 
juiz inverter o ónus da prova a seu favor, como observa oportunamente 
o insigne Nélson Nery Jr.  ("Princípios gerais do Código Brasileiro de 
Defesa do Consumidor”, Direito do Consumidor 3/5, setembro-
dezembro/92). 

 
 

Importante apontar a existência de problemas relacionados a prova da culpa 

do médico, consistindo o primeiro na produção da prova e o outro quanto a 

complexidade desta. Na produção da prova a dificuldade encontrada decorre das 

“naturais idiossincrasias humanas” (FARIAS, ROSENVALD E NETTO, 2015, v. 3, p. 

751). 

No dicionário Michaelis (2016), idiossincrasia é definida como a “constituição 

individual, em virtude da qual cada indivíduo reage diferentemente à ação de agentes 

externos (medicamentos, clima etc)”. 

Lembra Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga 

Netto (2015) que se a prova for testemunhal, provavelmente serão chamadas para 

testemunhar pessoas subordinadas ou que trabalham com o profissional, o que muitas 

vezes dificultará a produção da prova. 

O segundo problema encontrado na hora de se provar a culpa do médico é 

decorrente das várias e complicadas formas de abordar um determinado problema de 

saúde, pois a Medicina não é uma ciência exata e a solução adotada por um 

profissional pode não ser aplicada por outro. Assim, a dúvida que paira no ar é a de 

que “como [...] (razoavelmente) responsabilizar o médico que optou por uma solução, 

e não por outra” (FARIAS, ROSENVALD E NETTO, 2015). 

De todo o exposto, é possível entender que para a efetivação da 

responsabilidade civil do médico é imprescindível a presença dos pressupostos, a 

saber: o autor, o ato, a culpa, o dano e o nexo causal. Dentre todos, o elemento culpa 

é essencial para se estabelecer o ônus de provar o dano na obrigação de meio ou de 

resultado, pois na última existe a presunção da culpa e na outra não. Ainda, o ônus 

da prova poderá ser invertido pelo juiz em favor do consumidor, neste caso o paciente, 

conforme preceitua o art.  62, VIII, do CDC. Por fim, existem problemas relacionados 

a tarefa de se provar a culpa do médico, sendo o primeiro a produção da prova e o 

outro relativo as várias e complicadas formas de abordagem de um determinado 
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problema de saúde, que poderão dificultar a responsabilização do profissional quanto 

aos erros causados ao paciente. 

 

 

2.7 RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

 

Neste tópico para um melhor entendimento será feito uma breve análise da 

relação entre a responsabilidade civil do médico, como profissional liberal e o Código 

de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990. Em tópico anterior já ficou demonstrado 

que a prestação do serviço médico possui natureza contratual e será regida pelo 

referido código.  

Inicialmente, cumpre-se examinar quem é o profissional liberal regido pelo 

CDC.  

O profissional liberal é aquele que exerce a profissão de forma independente, 

sem nenhuma subordinação, “é exercida pessoalmente, a determinadas pessoas 

(clientes), intuitu personae, na maioria das vezes com base na confiança recíproca” 

(CAVALIERI FILHO, 2014). 

Quanto a responsabilização em decorrência de erro médico, nos moldes da 

referida legislação, esta será apurada a partir da culpa. Nas obrigações de meio e de 

resultado a responsabilidade será subjetiva, todavia, na primeira a culpa deverá ser 

provada e na segunda, será culpa presumida. 

Nas palavras de Miragem (2007, 2011, p. 12): 

 
 

O Código de Defesa do Consumidor caracteriza-se como um 
microssistema protetivo do consumidor, em vista do reconhecimento 
de sua vulnerabilidade (art. 4.º, I, do CDC). Neste sentido, às regras 
de tutela ao interesse deste sujeito destinatário final de produtos e 
serviços são estabelecidas em vista da necessidade de proteção do 
seu melhor interesse e da condição de desigualdade que se encontra 
frente ao fornecedor. 

 
 

Conforme exposto anteriormente nas explicações de Cavalieri Filho (2014), o 

CDC é estabelecido pela responsabilidade objetiva, mas abriu-se uma exceção ao 

profissional liberal, neste caso o médico, como prestador de serviços em seu art. 14, 
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§4°, o qual terá responsabilidade subjetiva se causar algum dano ao paciente, sendo 

necessária a comprovação da culpa. 

Assim, a responsabilidade civil médica será regida pelo CDC, pois a prestação 

do serviço médico é considerada um serviço especializado, entretanto, é necessária 

a remuneração direta ou indireta deste para configurar-se uma relação de consumo, 

bem como é exigida “a atuação profissional do médico [...], no que toca ao regime da 

responsabilidade pelo fato do serviço, a presença do defeito do serviço e sua 

vinculação ao dano sofrido pelo consumidor” (MIRAGEM, 2007, 2011). 

O fato do serviço consiste na prestação de serviços com defeitos (ROBERTA 

DENSA, 2011). 

A jurisprudência confirma a submissão da responsabilidade civil do médico ao 

CDC, conforme segue abaixo:  

 
 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. 
INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE 
PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE 
DA CLÍNICA MÉDICA. A responsabilidade civil das clínicas médicas e 
dos hospitais pelos danos causados ao paciente por ato de seus 
prepostos é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do 
estabelecimento. Entretanto, cumpre averiguar se houve falha no 
serviço prestado pelo médico integrante de seu corpo clínico, somente 
se responsabilizando quando comprovado ato doloso ou culposo 
imputável ao facultativo. Intelecção do art. 14 do CDC. Já a 
responsabilidade civil do médico é subjetiva, a teor do que preceitua o 
§ 4º do art. 14 do CDC, porquanto, de regra, sua obrigação é de meio 
e não de resultado. [...]. Sentença de... improcedência confirmada. 
APELO DESPROVIDO. [...] (TJ-RS - AC: 70060172996 RS, Relator: 
Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 30/09/2015, Nona 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
02/10/2015). 

 
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO MÉDICO. ERRO 
MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROFISSIONAL 
LIBERAL. EXIGÊNCIA DA PROVA DA CULPA. EXEGESE DO ART. 
14, § 4º, CDC. OBRIGAÇÃO DE MEIO. 1. Aplicam-se ao erro médico 
as normas atinentes à responsabilidade por fato do serviço previstas 
no art. 14, § 4º, do CDC, caracterizando-se a atividade do médico 
profissional liberal, em regra, como obrigação de meio. 2. Na 
responsabilidade civil subjetiva deve-se provar a conduta culposa do 
médico ao realizar os procedimentos com imperícia, negligência ou 
imprudência. É obrigação do profissional liberal médico aplicar os 
meios necessários à consecução do melhor resultado para a paciente. 
[...] (TJ-MG - AC: 10134070908147001 MG, Relator: Cabral da Silva, 
Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013) 
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Ainda, importante ressaltar que são muitas as vantagens para o paciente, 

enquanto consumidor, da relação médico/paciente ser regida pelo CDC, conforme 

preleciona Farias, Rosenvald e Netto (2015, p. 755), a saber: 

 
 

(a) possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor (CDC, 
art. 6º, VIII); (b) possibilidade de propositura da ação no domicílio do 
consumidor (CDC, art. 101, I); (c) prazo prescricional mais dilatado 
(CDC, art. 27: cinco anos, e não três, conforme prevê o Código Civil); 
(d) deveres de informação, por parte do médico e instituições de 
saúde, particularmente severos (CDC, art. 6º, III; art. 8º; art. 9º; (e) 
invalidade de cláusulas contratuais que excluam ou mesmo atenuem 
o dever de indenizar, em caso de dano (CDC, art. 51, I).  

 
 

Deste modo, é possível vislumbrar que a tutela da relação médico e paciente 

pelo CDC permite a proteção do consumidor, neste caso o paciente, frente a sua 

vulnerabilidade e posição de desigualdade em face do profissional, proporcionando-

lhe muitas vantagens, mas também possibilita uma certa tranquilidade ao médico no 

exercício profissional, pois caso provoque algum dano ao paciente sua 

responsabilidade será subjetiva, com a necessária comprovação de sua culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO PLÁSTICO NAS CIRURGIAS 

PURAMENTE ESTÉTICAS / EMBELEZADORAS 

 

 

O estudo deste capítulo corresponde ao objeto do presente trabalho qual seja, 

a responsabilidade civil do cirurgião plástico decorrentes de erro médico nas cirurgias 

estéticas embelezadoras. Serão abordadas as diferenças entre as cirurgias plásticas 

reparadora e embelezadora, conceito e espécies de erro médico, o tipo de 

responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, a natureza da obrigação, se de meio ou de 

resultado, o dever de indenizar, possíveis excludentes da responsabilidade civil e, por 

fim, de forma ilustrativa serão trazidos casos reais de erros médicos em cirurgias 

plásticas estéticas embelezadoras. 

 No passado a cirurgia plástica meramente estética fora combatida, 

possivelmente “pelo seu caráter de cirurgia posta a serviço das vaidades fúteis ou do 

processo de rejuvenescimento muitas vezes inatingível e desnecessário” (MELO, 

2014, p. 138). 

Na atualidade referida intervenção é de suma importância, pois, muitas vezes, 

possibilita ao paciente que sentia vergonha da própria aparência recuperar a 

autoestima e confiança, tornando-se uma pessoa mais feliz, pois “este tipo de cirurgia 

pode recompor o corpo, e como consequência proporcionar satisfações de espírito, 

afastando conturbações e complexos derivados de alguma anomalia” (Melo, 2014). 

Mas, segundo Melo (2014), a dúvida que paira é saber em como delimitar qual 

seria a intervenção realmente necessária daquela cuja motivação é unicamente a 

vaidade, pois é sabido que muitas pessoas querem realizar a cirurgia plástica 

pretendendo ficar parecido com algum artista ou porque determinada intervenção está 

na moda. Outros buscam a cirurgia para corrigir imperfeições, visando melhorar a 

aparência, bem como tem aqueles que dela necessitam, como a modelo, que devido 

a profissão precisa manter as formas e a beleza em dia. 

Assim, sem pretender esgotar o assunto, serão analisados os pontos 

relevantes que possibilitam a identificação das espécies de intervenções cirúrgicas 
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plásticas, estendendo a abordagem aos campos já supracitados, a fim de possibilitar 

um melhor entendimento acerca da responsabilização do cirurgião plástico em 

decorrência de erro médico. 

 

 

3.1 CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA E ESTÉTICA 

 

 

Quando se trata do tema da responsabilidade civil do médico na cirurgia 

plástica é importante entender o que seja este procedimento, suas modalidades e 

como a responsabilização do profissional liberal será visualizada em cada uma de 

suas vertentes. 

Primeiramente, é imprescindível entender a definição de cirurgia plástica. 

A expressão cirurgia plástica se origina do grego plastikós que significa cirurgia 

da forma, em que o profissional “[...] realiza intervenções cirúrgicas corrigindo as 

formas do corpo humano, transferindo até tecidos orgânicos de uma região para outra” 

(AVELAR, 2000 apud BORGES, 2014, p. 123). 

Há ainda a definição trazida por Delton Croce e Delton Croce Junior (2007, p. 

292, apud BORGES, 2014, p. 123-124): 

 
 

Cirurgia plástica (de plastikós, moldar, plasmar, dar forma) é a parte 
da cirurgia que objetiva restaurar, de forma artificial, anatômica e 
funcionalmente, partes do organismo arruinado por deformidades 
congênitas ou adquiridas, além de corrigir as desarmonias de ordem 
estética. 

 
 

Esta modalidade de intervenção cirúrgica é regulamentada pela Resolução 

1.621/2001, do Conselho Federal de Medicina, que apresenta o objetivo da cirurgia 

plástica como: “[...] tratar doenças e deformidades anatômicas, congênitas, 

adquiridas, traumáticas, degenerativas e oncológicas, bem como de suas 

consequências, objetivando beneficiar os pacientes visando seu equilíbrio 

biopsicossocial e consequente melhoria sobre a sua qualidade de vida;” (BRASIL, 

Resolução CFM n° 1.621, 2001).  Ainda, esclarece em seu art. 2º que a finalidade 

desta intervenção é “[...] trazer benefício à saúde do paciente, seja física, psicológica 

ou social” (BRASIL, Resolução CFM n° 1.621, 2001). 
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Além disso, o autor Gustavo Borges (2014) leciona que o propósito deste 

procedimento é restaurar ou aprimorar partes do corpo humano, sendo assim, uma 

cirurgia de aspecto morfológico e funcional ao mesmo tempo. 

Entre os vários tipos de procedimentos médicos, a cirurgia plástica foi a que 

mais evoluiu e se expandiu nos últimos anos. E ela é composta de duas modalidades 

de cirurgia: a reparadora e a estética (ou embelezadora) (FRANÇA, 2014). 

No tocante a cirurgia plástica reparadora, o autor Nehemias Domingos de Melo 

(2014, p. 139) explica que tem por finalidade “a correção de lesões congênitas ou 

mesmo adquiridas”.  

De acordo com um estudo realizado pelo Serviço de Pesquisa Jurídica - SEAPE 

(2008, p. 2): 

 
 

Na cirurgia plástica reparadora, mesmo promovendo melhoria 
estética, esta se faz necessária para a solução de problemas de 
saúde, tais como a correção de problemas de acidentes ou defeitos 
congênitos, ou mutilações adquiridas como resultado de traumas e 
acidentes. Por esta razão, essa espécie de cirurgia tem por finalidade 
a correção das deformidades do paciente, tentando devolver-lhe sua 
aparência antiga, é ética, é legal e necessária. 

 
 

Esse tipo de procedimento tem grande importância, pois sua vantagem atinge 

o lado físico, e principalmente, o psicológico12 do paciente. No Brasil, em 2013, de 

cada dez cirurgias realizadas três eram reparadoras. Também se destaca como 

alternativa de ajuda na recuperação de mulheres que sofrem violência por parte de 

seus cônjuges ou companheiros, seja por meio de espancamentos, queimaduras ou 

facadas e ficam com sequelas (FARIAS, ROSENVALD E NETTO, 2015). 

Na cirurgia plástica reparadora, o médico tem uma obrigação de meio, no qual 

tem o dever de realizá-la com presteza, zelo e toda técnica disponível para corrigir ou 

eliminar a imperfeição sem, contudo, se comprometer com os resultados finais 

(MELO, 2014). 

Segundo Cavalieri Filho (2014, p. 445), “[...] O médico, nesses casos, por mais 

competente que seja, nem sempre pode garantir, nem pretender, eliminar 

completamente o defeito. [...] Tudo fará para melhorar a aparência física do paciente, 

minorar-lhe o defeito, sendo, às vezes, necessárias várias cirurgias sucessivas”. 

                                                           
12 Em relação ao assunto referente ao psicológico do paciente, cumpre esclarecer que não 
será objeto de estudo no presente trabalho.  
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Contudo, quando o médico, neste caso, não cumpre com seu dever de 

diligência, ou seja, transgride com sua obrigação de zelo ou da tomada de medidas 

para evitá-los, causando danos ao paciente, será responsabilizado civilmente, com 

base no art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. Porém, pela culpa desses 

profissionais liberais ser subjetiva, para que seja consolidada, o paciente deve provar 

que o médico agiu com culpa (SERVIÇO DE PESQUISA JURÍDICA – SEAPE, 2008). 

Interessante o posicionamento de Genival Veloso de França (2014, p. 421):  

 
 

A obrigação do cirurgião plástico na ação reparadora ou reconstrutora 
é de meio porque o objeto do seu contrato é a própria assistência ao 
seu paciente, quando se compromete a empregar todos os recursos 
ao seu alcance, sem, no entanto, poder garantir sempre um sucesso. 
Só pode ser considerado culpado se ele procedeu sem os devidos 
cuidados, agindo com insensatez, descaso, impulsividade ou falha de 
observância das regras técnicas. Não poderá ser culpado se se chegar 
à conclusão de que todo empenho foi inútil em face da inexorabilidade 
do caso, quando ele agiu de acordo com a ‘lex artis’, ou seja, se os 
meios empregados eram de uso atual é sem contraindicações. Punir-
se em tais circunstâncias, alegando obstinadamente uma obrigação 
de resultado, não seria apenas um absurdo: seria uma injustiça. 

 
 

Já em relação as cirurgias plásticas estéticas (ou embelezadoras), são aquelas 

que tem por objetivo exclusivo melhorar a aparência da pessoa. Nestas situações, 

existe a propensão de se compreender como uma obrigação de resultado, pois o 

profissional se compromete a fornecer o resultado esperado pelo paciente 

(CAVALIERI FILHO, 2014).   

Uma pessoa sadia somente se submete a realização de um procedimento 

cirúrgico deste porte, buscando que algum aspecto de seu corpo que considera 

indesejável seja melhorado, bem como se sujeita aos riscos da cirurgia e paga grande 

quantia pelo serviço, quando o médico dá todas as garantias de sucesso quanto ao 

fim esperado (MELO, 2014). 

Não se pode esquecer também que a grande mídia exerce decisiva influência 

impondo padrões de beleza inatingíveis, tema muito instigante, mas não objeto do 

presente trabalho. 

Assim, nas lições de Rui Stoco (2007, p. 572): 

 
 

O que importa considerar é que o profissional na área de cirurgia 
plástica, nos dias atuais, promete um determinado resultado (aliás, 
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essa é sua atividade-fim), prevendo, inclusive, com detalhes, esse 
novo resultado estético procurado. Alguns se utilizam mesmo de 
programas de computador que projetam a nova imagem (nariz, boca, 
olhos, seios, nádegas etc.), através de montagem, escolhida na tela 
do computador ou na impressora, para que o cliente decida. 
Estabelece-se, sem dúvida, entre médico e paciente relação contratual 
de resultado que deve ser honrada. Portanto, pacta sunt servanda.  

 
 

Explica Melo (2014), que se o procedimento não vier a atingir os resultados 

almejados, haverá a responsabilidade do profissional, que mesmo sendo subjetiva 

(art. 14, §4º, do CDC), esta pautada na culpa presumida, que se caracteriza pela 

inversão do ônus da prova, onde compete ao médico demonstrar que não incorreu em 

imprudência, negligência e imperícia no exercício de seu ofício, ou quaisquer outros 

fatos ou atos que possam refutar o dever de indenizar. 

Contudo, se faz importante a distinção entre a responsabilização no 

procedimento estético que não logrou êxito e aquele que além de não ter sido bem-

sucedido, ainda causou um agravamento ou lesão estética na vítima. No primeiro 

caso, se não teve o resultado esperado, mas não causou qualquer lesão a vítima, o 

médico deve restituir apenas a quantia paga pelo serviço. Já no segundo caso, que 

não se teve o resultado almejado e causou alguma lesão ou agravamento da situação 

do paciente, além da devolução de todo o valor pago pelo serviço, deverá realizar 

nova cirurgia, visando corrigir o defeito causado, contudo, se o paciente se recusar, 

terá que deixar ele escolher um profissional de sua confiança para realizar o 

procedimento, que será custeado pelo causador do dano; e por fim, se a lesão for 

irreparável e definitiva, o médico deverá indenizar a vítima por dano estético e dano 

moral, na proporção de sua gravidade e os impactos que terá na sua vida (STOCO, 

2007). 

Em suma, tanto na cirurgia reparadora quanto na estética, a responsabilidade 

civil do médico é subjetiva, no qual se deve comprovar a culpa do mesmo, conforme 

dispõe o art. 14, §4º, do CDC. Porém, destaca Melo (2014), 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)”. 

Há ainda as chamadas cirurgias de natureza mista, a qual é simultaneamente 

estética e reparadora. Para a jurisprudência, este tipo de procedimento cirúrgico tem 

natureza obrigacional mista, sendo obrigação de meio em relação à parcela 
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reparadora e obrigação de resultado no tocante a parte estética, conforme 

demonstrado a seguir na decisão proferida no REsp 1.097.955/MG:  

 
 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. 
CIRURGIA DE NATUREZA 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 (REsp. 1.097.955⁄MG, 
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 
27⁄9⁄2011, DJe 3/10/2011). 

 
 

Um último ponto que deve ser tratado que repercute na responsabilidade deste 

profissional liberal, principalmente na cirurgia estética, diz respeito ao dever de 

informação. Miguel Kfouri Neto (1994 apud MELO, 2014, p. 142) alerta que o médico 

deve: 

 
 

em primeiro lugar, apreciar a veracidade das informações prestadas 
pelo paciente; depois verificar a oportunidade da cirurgia. Convencido 
da necessidade da intervenção incumbe-lhe expõe ao paciente as 
vantagens e desvantagens, a fim de obter seu consentimento. Na 
cirurgia plástica estética a obrigação de informar é extremamente 
rigorosa. Mesmos os acidentes mais raros, as sequelas mais 
infrequentes, devem ser relatados, pois não há urgência, nem 
necessidade de se intervir.  

 
 

No caso, o médico tem a obrigação de resultado, pois o paciente espera dele o 

que foi prometido. Será levado em conta na sua responsabilização o que foi informado 

ao paciente quanto ao resultado esperável, e se o profissional somente avisou dos 

pontos positivos, sem ser advertido dos possíveis resultados negativos (riscos 

inerentes), surge um respaldo para responsabilização do médico e seu dever de 

indenizar (CAVALIERI FILHO, 2014). 
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Desta forma, conclui-se que a cirurgia plástica visa a modificação das formas 

do corpo, seja para repará-lo, seja para embelezá-lo. Contudo, quando o profissional 

incorre em erro médico, sua responsabilização se dá de forma diversa nas duas 

modalidades, mesmo que sejam ambas subjetivas, na cirurgia reparadora o médico 

para ter a obrigação de indenizar deve ter sua culpa provada pelo lesado, pois sua 

obrigação é de meio; já na cirurgia estética embelezadora, por sua obrigação ser de 

resultado, a culpa é presumida, ficando a cargo do profissional demonstrar que não 

cometeu tal erro. 

 

 

3.2 ERRO MÉDICO 

 

 

No contexto da responsabilidade civil do cirurgião plástico é imprescindível o 

estudo acerca do erro médico para avaliação da culpa deste profissional, visto integrar 

o objeto de estudo do presente trabalho.  

A definição de erro médico foi trazida por Júlio Cézar Meirelles Gomes e 

Genival Veloso de França (1998, p. 244) como:  

 
 

o dano provocado no paciente pela ação ou inação do médico, no 
exercício da profissão, e sem a intenção de cometê-lo. Há três 
possibilidades de suscitar o dano e alcançar o erro: imprudência, 
imperícia e negligência. Esta, a negligência, consiste em não fazer o 
que deveria ser feito; a imprudência consiste em fazer o que não 
deveria ser feito e a imperícia em fazer mal o que deveria ser bem 
feito. Isto traduzido em linguagem mais simples. 

 

 
Ainda, explica França (2014) que o erro médico pode ser de ordem pessoal ou 

estrutural, ocorrendo o primeiro “quando o ato lesivo se deu, na ação ou na omissão, 

por despreparo técnico e intelectual, por grosseiro descaso ou por motivos ocasionais 

referentes às suas condições físicas ou emocionais”, e os estruturais referem-se as 

condições de trabalho escassas ou ineficazes que não possibilitam o desenvolvimento 

satisfatório da atividade. 

No âmbito do erro médico, conforme já exposto, existem três possibilidades que 

podem gerar o dano, sendo a culpa em sentido estrito subdividida em imprudência, 

imperícia e negligência. 
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A imprudência médica consiste na conduta do profissional que age sem a 

devida cautela, ou seja, ele age de forma precipitada, inesperada e insensata 

(FRANÇA, 2014). 

De acordo com Miguel Kfouri Neto (1994 apud MELO, 2014, p. 114-115), pode:  

 
 

ser enquadrado como imprudente o médico que realiza em trinta 
minutos uma cirurgia que normalmente demandaria uma hora, 
acarretando, com seu açodamento, dano ao paciente; ou, ainda, o 
médico que libera o acidentado, quando deveria mantê-lo no hospital 
sob observação durante algum tempo, e com isso provoca sua 
subsequente morte; ou como o cirurgião que abandona técnica 
operatória segura e habitual para utilizar técnica nova e arriscada, sem 
comprovada eficiência, e provoca lesão ou morte ao paciente. 

 

 
No tocante a imperícia, esta pode ser definida como a falta de aptidão técnica 

para o exercício de uma tarefa, ou seja, a pessoa é incapacitada ou não possui 

habilitação para exercer um ofício que exige conhecimento técnico (FRANÇA, 2014). 

Nas lições de Rui Stoco (2007, p. 134), a imperícia: 

 
 

é a demonstração de inabilidade por parte do profissional no exercício 
de sua atividade de natureza técnica, [...], como o médico que, por falta 
de conhecimento técnico, erra no diagnóstico ou retira um órgão do 
paciente desnecessariamente ou confunde veia com artéria. Pode-se 
identificar a imperícia através de ação ou de omissão. 

 
 

Ainda, é necessário o exame da negligência, que consiste na inobservância do 

dever de cuidado pelo profissional, o qual foi omisso (GAGLIANO E PAMPLONA 

FILHO, 2014). 

De acordo com De Plácido e Silva (2014, p. 2174), negligência pode ser 

entendida como “[...] a desatenção, a falta de cuidado ou de precaução com que se 

executam certos atos, em virtude dos quais se manifestam resultados maus ou 

prejudicados, [...]”. 

Preleciona França (2014), que a negligência pode ser observada na conduta 

do médico que ao realizar uma cirurgia esquece um corpo estranho dentro do 

paciente. 

Além das espécies de culpa é de suma importância a menção dos institutos do 

erro grosseiro, que possibilita a responsabilização do médico, e do erro escusável. 
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O erro grosseiro segundo Wanderley Lacerda Panasco (1984 apud MELO, p. 

117), “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; [...]”. 

Ainda, em linguagem simples, o erro grosseiro pode ser conceituado como 

o erro praticado pelo agente com má-fé, ou seja, o erro é inaceitável, intolerável e que 

não se admite a desculpa, “dada a presuntiva certeza de que o fato ou a 

circunstância de que se desviou não pode ser do desconhecimento do agente” (DE 

PLÁCIDO E SILVA, 2014). 

Quanto ao erro escusável, este consiste em um erro perdoável, no qual é 

possível verificar que o agente atuou com boa-fé (GUIMARÃES, 2013). 

No campo da Medicina, Irany Novah Moraes (1990 apud MELO, 2014, p. 118) 

discorre que o erro escusável: 

 
 

será aquele decorrente de falhas não inimputáveis 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. 

 

 
Em suma, neste tópico foi possível analisar que o erro médico se trata de uma 

ação ou omissão do médico, que no exercício da profissão causa dano ao paciente, 

sem, contudo, querer cometê-lo. Também, que as possibilidades causadoras do dano 

que ensejam a responsabilização do profissional podem ser a imprudência, a 

imperícia e a negligência, denominadas de culpa em sentido estrito, bem como o erro 

grosseiro. Por fim, o erro escusável, embora seja considerado um erro, é desculpável 

e exclui a culpa do médico em relação ao dano provocado no paciente.  
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3.3 DANOS INDENIZÁVEIS 

 

 

Em capítulo anterior já foi analisado, de forma breve e geral, o dano como um 

dos pressupostos da responsabilidade civil e suas espécies, quais sejam: dano 

patrimonial, abrangido pelos danos emergentes e lucros cessantes; o dano 

extrapatrimonial, denominado de dano moral, além do dano estético e danos individual 

e coletivo. Em relação a estes últimos, não serão abordados no presente trabalho. 

Para um melhor entendimento a respeito da responsabilidade civil do cirurgião 

plástico, neste tópico serão estudadas as modalidades de danos inseridas no campo 

da cirurgia plástica. Todavia, antes de adentrar ao tema propriamente dito, é 

interessante relembrar alguns conceitos já explicados anteriormente, para uma melhor 

compreensão do assunto. 

De acordo com conceito já apresentado no capitulo I, seção 2.3.3, o dano pode 

ser definido como o prejuízo que o agente causou a outra pessoa ou a seu patrimônio 

(LISBOA, 2012). 

O dano pode ser patrimonial, moral ou estético. O dano patrimonial é aquele 

que alcança a esfera patrimonial da vítima e “engloba o dano emergente (prejuízo 

efetivo) e os lucros cessantes (o que a vítima razoavelmente deixou de ganhar)” 

(MELO, 2014). 

Trazendo o dano emergente para o contexto do erro médico é possível 

identificá-lo quando o dano provocado ao paciente resultar em despesas com 

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

ao status quo ante” (MELO, 2014). 

Ou, conforme preleciona Nereu Cesar de Moraes (1996, p. 58) que: 

 
 

os danos emergentes constituem os prejuízos de qualquer natureza 
que o paciente e ou sua família tiveram de enfrentar, em razão da má 
prática médica; são as despesas de transporte, de hospitalização, de 
especialistas, de prestadores de serviço e assim por diante. [...]. 

 
 

Quanto aos lucros cessantes, estes correspondem as importâncias 

econômicas que a vítima deixou de ganhar em virtude do dano sofrido (LISBOA, 

2012). 

Na esfera da cirurgia plástica, os lucros cessantes decorrem da: 
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[...] incapacidade temporária do paciente para o exercício de suas 
atividades profissionais e das despesas médico-hospitalares, com 
medicamentos, contratação de enfermeiros e viagens, para a 
realização de uma nova cirurgia (KFOURI NETO, 2003 apud 
OLIVEIRA, 2013, p. 90). 

 
 

Na indenização por dano patrimonial deverá ser arbitrado um valor pecuniário 

que corresponda ao valor do prejuízo sofrido pelo paciente, diante da impossibilidade 

de se restaurar o bem ao status quo (MELO, 2014). 

Em relação ao dano moral, também conhecido como dano extrapatrimonial, 

explica Carlos Roberto Gonçalves (2014, v. 4, p. 343) que:  

 
 

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 nome etc., 
como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e 
que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.  

 

 
O dano moral também pode ser entendido como a lesão aos bens incorpóreos 

da pessoa física ou jurídica, “insusceptível de quantificação pecuniária”, mas que pode 

gerar indenização (MELO, 2014, p. 38). 

Nas lições de Kfouri Neto (2003 apud OLIVEIRA, 2013, p. 94) no contexto da 

cirurgia plástica: 

 
 

os danos morais decorrentes de uma operação mal sucedida, podem 
incluir a dor sofrida pelo paciente, [...], a frustração pela cessação da 
atividade profissional devido a uma lesão física que impeça o paciente 
de exercer suas funções, ou prejudique o seu perfil estético, requisito 
para o exercício de determinada profissão ou, ainda, que interfira de 
modo profundo na sua autoafirmação, repercutindo em suas 
atividades pessoais e profissionais –, dentre outras situações que 
revelem a ofensa aos atributos de sua personalidade, ensejando, 
portanto, a sua compensação. 

 
 

Para a quantificação da indenização por dano moral é levado em conta o grau 

de culpa, a proporção do sofrimento da vítima e a gravidade do dano, sua extensão e 

consequências (GONÇALVES, 2014).  
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O próximo dano a ser analisado é o estético, que segundo Paulo Nader (2016) 

trata-se do ato em que o ofensor causa lesões físicas permanentes na vítima, através 

de cicatrizes ou deformidades, prejudicando sua aparência e autoestima. 

A finalidade do dano estético é proteger a incolumidade física da pessoa, que 

não pode sofrer agressão, pois trata-se de um patrimônio subjetivo, o qual enseja 

punição ao ofensor. Deste modo, é admitida a indenização, mesmo nos casos em que 

“as cicatrizes ou marcas se situem em locais do corpo que dificilmente seriam 

expostos em público”, visto que estas podem influenciar negativamente a autoestima 

do indivíduo (MELO, 2014). 

Como exemplo de dano estético em cirurgia plástica, Oliveira (2013, p. 97) 

discorre que:  

 
 

Das cirurgias plásticas estéticas malsucedidas podem advir danos 
estéticos, como feridas, quelóides, necroses, paralisia facial, 
extirpação de membros ou órgãos, queimaduras em procedimento 
com bisturi elétrico, assimetria de seios e nádegas em função de erro 
na implantação de próteses de silicone, deformidades que provocam 
a desarmonia das linhas do corpo ou outro prejuízo à beleza física. 
Além de acarretar um complexo de inferioridade e o sentimento de 
humilhação, a lesão estética decorrente do erro médico também 
poderá impossibilitar a continuidade de atividades profissionais que 
exigiam da vítima um perfil estético harmonioso, livre de deformações. 

 
 

Leciona Melo (2014), que embora existam discussões doutrinárias acerca da 

possibilidade de cumulatividade das indenizações por dano estético, dano moral e 

material, visto que os autores não consideram o dano estético como uma categoria 

autônoma de dano, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com a Súmula 

387, cuja disposição é de que: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético 

e dano moral” (BRASIL, 2009). 

Desta forma, conclui-se que, no campo da cirurgia plástica, em se verificando 

a ocorrência de algum dano material, moral ou estético ao paciente estará obrigado a 

indenizá-lo, cumulativamente ou não, como forma de reparação aos prejuízos 

causados a este.  
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3.4 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA CIRURGIA PLÁSTICA 

 

 

No campo da responsabilidade civil do médico, especificamente na cirurgia 

plástica, existem situações denominadas de excludentes de responsabilidade que irão 

isentar o profissional da obrigação de reparar o dano causado ao paciente, em virtude 

do erro médico, pois houve o rompimento do nexo causal. 

Em capítulo anterior nas noções gerais da responsabilidade civil, foram 

apresentadas várias espécies de excludentes, todavia, neste tema serão abordadas 

somente as que se relacionam ao exercício da cirurgia plástica, por profissional liberal 

e regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem adentrar a seara da 

responsabilização sob a ótica do Código Civil de 2002. 

Dispõe Melo (2014, p. 113), que a responsabilidade civil do médico “[...], será 

apurada mediante aferição da culpa (imprudência, negligência ou imperícia), nos 

exatos termos do disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90, art.  

14, § 4°), [...]”. 

Bruno Nubens Barbosa Miragem (2007, 2011, p. 12) ensina que:  

 
 

restringem-se no CDC as hipóteses excludentes de responsabilidade, 
[...], como sendo: a) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e 
b) a inexistência de defeito. Em relação a estas excludentes de 
responsabilidade, inclusive, note-se que ambas tem seu encargo 
probatório atribuído ao fornecedor, conforme desde logo se percebe 
do disposto no art. 14, § 3.º do CDC: ‘3.º. O fornecedor de serviços só 
não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o 
serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiro.’ Ou seja, o ônus da prova da existência de causa excludente 
é atribuído, ex vi lege, ao fornecedor, seja ele o fornecedor de serviços 
considerado genericamente (art. 14, caput) ou o profissional liberal 
(art. 14, § 4.º). 

 
 

Quanto a excludente por inexistência de defeito, deverá ser observado se 

houve culpa ou não do médico na prestação pessoal do serviço, como forma de 

afastar o defeito (MIRAGEM, 2007, 2011).  

Já a culpa exclusiva da vítima consiste na conduta “sem o qual o evento danoso 

não teria se materializado”. Como exemplo, temos o paciente que descumpre 

propositalmente as ordens médicas, impedindo a recuperação plena de sua saúde ou 

vindo a óbito (MELO, 2014). 
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Nas lições de Vieira (2006, p. 53), “a culpa exclusiva da vítima se dá quando a 

sequência danosa é desencadeada pelo mesmo indivíduo que sofreu as 

consequências”. Se houver culpa concorrente, a indenização será suportada por 

ambos, de forma proporcional ao resultado danoso provocado. 

Por fim, na culpa exclusiva de terceiro é preciso que este não faça parte da 

relação de consumo estabelecida entre o médico e o paciente, ou seja, que a pessoa 

seja “estranha à relação de consumo” (MELO, 2014).  

Em síntese, as excludentes de responsabilidade que podem ser aplicadas nas 

cirurgias plásticas são: por inexistência de defeito no serviço prestado, culpa exclusiva 

da vítima ou de terceiro, as quais rompem com o nexo causal e acabam por excluir o 

médico da obrigação de reparar o dano causado ao paciente, visto que este não 

colaborou para o resultado. 

 

 

3.5 RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MÉDICO NAS CIRURGIAS PLÁSTICAS 

ESTÉTICAS EMBELEZADORAS 

 

 

Neste tópico será abordado de forma sucinta, sem esgotar o assunto, sobre a 

possibilidade de atribuição de responsabilização objetiva do médico que executa 

cirurgias plásticas estéticas embelezadoras com obrigação de resultado e causa 

danos ao paciente (em decorrência de erro médico), visto tratar-se de procedimentos 

caros e de risco. 

A cirurgia plástica estética embelezadora, conforme abordado no Capítulo 4, 

subitem 4.1, tem como propósito exclusivo melhorar a aparência da pessoa 

(CAVALIERI FILHO, 2014). 

Ademais, uma pessoa que não tem problemas de saúde, ou seja, uma pessoa 

sadia apenas se submeterá a um procedimento desse porte, quando busca a melhora 

de alguma parte do seu corpo que não gosta. Entretanto, o paciente somente irá se 

sujeitar aos riscos cirúrgicos e pagará grande quantia pelo serviço se o profissional 

garantir que o resultado esperado será alcançado (MELO, 2014). 

De todo o estudo feito anteriormente sobre a responsabilidade do profissional 

liberal cirurgião plástico, especificamente na cirurgia plástica estética embelezadora, 
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é claro o entendimento dos autores Rui Stoco e Nehemias Domingos de Melo de que 

a relação do médico com o paciente é contratual. 

Ainda, se o resultado esperado não for atingido a responsabilização do 

cirurgião, leia-se profissional liberal, no caso de erro médico será regida pelo CDC, no 

artigo 14, § 40, exceção à regra objetiva do referido código, cuja disposição é de que 

a responsabilidade é subjetiva, com base na culpa presumida, caracterizada pela 

inversão do ônus da prova, no qual compete ao médico provar que não agiu com 

imprudência, negligência ou imperícia ou qualquer outro fato ou ato que possam negar 

o dever de indenizar o paciente (MELO, 2014). 

Analisando a jurisprudência pátria, também é este o entendimento acerca da 

responsabilidade, a saber: 

 
 

[...]. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS DECORRENTES DE INTERVENÇÃO ESTÉTICA - 
PROCEDIMENTO DE BIOPLASTIA - SUPOSTO ERRO MÉDICO - 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - PEDIDO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 
ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO 
PROFISSIONAL - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA 
PRESUMIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 
OCORRÊNCIA - DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO - NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA FOI CIENTIFICADA DE 
TODOS OS RISCOS REFERENTES À CIRURGIA - DEVER DE 
INDENIZAR CARACTERIZADO - DANOS MATERIAS - CABIMENTO 
- CONDENAÇÃO MANTIDA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS 
CABALMENTE DEMONSTRADOS - DANO MORAL QUE 
COMPORTA REDUÇÃO - PRECEDENTES - DANO ESTÉTICO - 
VALOR MANTIDO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO 
CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 
APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS 
DANOS MORAIS (TJ-PR - APL: 13985227 PR 1398522-7 (Acórdão), 
Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/2016, 8ª Câmara 
Cível, Data de Publicação: DJ: 1764 21/03/2016). 

 
[...]. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. DECISÃO 
AGRAVADA QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE NÓDULO DO SEIO REALIZADA 
JUNTAMENTE COM PROCEDIMENTO 
ESTÉTICO.RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS 
PROFISSIONAIS LIBERAIS. ARTIGO 14, § 4º, DO CDC. CIRURGIA 
DE NATUREZA MISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO QUANTO AO 
PROCEDIMENTO EMBELEZADOR. CULPA PRESUMIDA DO 
FORNECEDOR DO SERVIÇO PELOS DANOS DELE 
DECORRENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.AGRAVO DE 
INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - AI: 
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14071920 PR 1407192-0 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de 
Barros Teixeira, Data de Julgamento: 01/10/2015, 10ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: DJ: 1678 28/10/2015). 

 
[...]. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA 
DECORRENTE DE ERRO MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA 
EMBELEZADORA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 
CULPA DO PROFISSIONAL - PRECEDENTE DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - DECRETAÇÃO DE 
NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO SANEADORA, 
PARA A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.RECURSO 
PRINCIPAL PROVIDO.AGRAVO RETIDO E RECURSO ADESIVO 
PREJUDICADOS. 1 - A obrigação decorrente de procedimento 
cirúrgico plástico embelezador é de resultado, sendo atribuída ao 
médico a responsabilidade subjetiva com culpa presumida, em 
atenção ao disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do 
Consumidor. Precedente do STJ. 2 - Sendo imprescindível a 
comprovação de culpa do profissional, até porque não seria razoável 
dele se exigir um resultado muitas vezes impossível, dissociado das 
condições pessoais do paciente, o julgamento antecipado da lide, sem 
a necessária produção de prova técnica, implica em cerceamento de 
defesa, máxime se o réu impugna as fotografias, trazidas com a 
exordial, que fundamentaram o decreto condenatório, inclusive 
colocando em dúvida se seriam mesmo da demandante (TJ-PR - APL: 
11812683 PR 1181268-3 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de 
Julgamento: 27/11/2014, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 
1498 02/02/2015). 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA 
PLÁSTICA EMBELEZADORA. INDEFERIMENTO DO 
REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL 
FORMULADO PELO AGRAVANTE. ASPECTOS FÁTICOS 
COMPLEXOS CUJO ESCLARECIMENTO PODE FICAR NA 
DEPENDÊNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTES DE 
RESPONSABILIDADE PELO FACULTATIVO ACIONADO. 
REQUERIMENTO OPORTUNO DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
PERICIAL, QUE PODERÁ SE REVELAR ÚTIL AO DESATE DA LIDE. 
UTILIDADE DA PROVA TÉCNICA, CONQUANTO REALIZADA DE 
FORMA INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CARACTERIZADO. A situação controvertida na demanda sujeita-se à 
disciplina do art. 14, § 4º, do CDC, pois a obrigação assumida pelo 
cirurgião plástico que executa cirurgia estética embelezadora é de 
resultado e a sua responsabilidade é subjetiva, com culpa presumida, 
incumbindo-lhe comprovar que, ao realizar esse procedimento, não 
agiu com culpa em quaisquer das suas modalidades: negligência, 
imprudência ou imperícia, ou, então, que inexiste nexo causal entre os 
danos alegados pela paciente e a conduta profissional que adotou no 
ato médico. Precedentes do STJ. Revelando-se a prova técnica 
pericial necessária ou útil ao deslinde de aspectos fáticos relevantes 
da causa cuja apreciação depende de conhecimentos técnicos 
especializados, comporta deferimento o pleito de produção dessa 
prova, ainda que tenha de ser realizada de forma indireta. O 
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indeferimento de prova pericial oportunamente requerida e que se 
afigura necessária ou útil ao desate da lide caracteriza cerceamento 
de defesa. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO DE 
PLANO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (TJ-RS - AI: 
70058786286 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de 
Julgamento: 07/03/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 12/03/2014). 

 
 

Deste modo, observa-se que a doutrina e a jurisprudência defendem a 

responsabilidade subjetiva do cirurgião plástico quanto a obrigação de resultado e não 

discutem acerca da responsabilidade objetiva do profissional neste caso, também 

conhecida como teoria do risco, que não leva em consideração o elemento culpa, 

como já fora explicado anteriormente no capitulo 2, subitem 2.2.3. 

Apenas como lembrete, a teoria do risco é aquela na qual a pessoa ao exercer 

uma atividade que possa causar risco de dano para terceiro, independentemente de 

culpa, será obrigado a reparar o prejuízo que der causa (GONÇALVES, 2011). 

Sobre a responsabilidade objetiva, o CDC adotou-a em seus artigos 12 e 14 

como forma de responsabilizar o fornecedor, pelo fato do produto ou do serviço, com 

base no risco da atividade (MELO, 2014). 

Também preleciona Melo (2014, p. 24) que,  

 
 

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. 

 
 

A explicação dada por Melo (2014) sobre a não aplicação da responsabilidade 

objetiva na atividade médica é de que alguns doutrinadores alegam que a referida 

atividade se tornaria inviável, pois prejudicaria os médicos que exercem a profissão 

com coragem, integridade e que não agem por interesse próprio, inclusive buscando 

superar os obstáculos encontrados. 
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Em que pese a explicação acima ser um tanto genérica, não explicitando quais 

as modalidades de atividades médicas que poderiam se tornar inviáveis, a 

jurisprudência de alguns Tribunais vem, ainda que minoritariamente, aplicando a 

responsabilidade objetiva em decisões relacionadas as cirurgias plásticas 

embelezadoras, a saber: 

 
 

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. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. 
MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANO 
MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR 
ADEQUADO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. 1. O MÉDICO 
CIRURGIÃO DEVE COMPROVAR TER PRESTADO AS DEVIDAS 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE PARA EXIMIR SUA 
RESPONSABILIDADE, SEM AS QUAIS, RESPONDE 
OBJETIVAMENTE PELO DANO ESTÉTICO CAUSADO À 
PACIENTE. 2. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER 
FIXADA CONSIDERANDO-SE A INTENSIDADE DO DANO, BEM 
COMO AS CONDIÇÕES DA VÍTIMA E DO RESPONSÁVEL, DE 
MODO A ATINGIR SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARATÓRIA E 
PENALIZANTE. DE IGUAL MODO, NÃO PODE SER FONTE DE 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 3. MESMO QUE HAJA UM CONTRATO 
FIRMADO ENTRE A PACIENTE E O MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO 
DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA, O DEVER DE INDENIZAÇÃO 
PELO DANO MORAL SURGE EM VIRTUDE DE LESÃO A UM 
DIREITO SUBJETIVO (DIREITO DE PERSONALIDADE), SEM QUE 
ENTRE O OFENSOR E A VÍTIMA PREEXISTA QUALQUER DEVER 
JURÍDICO ESTABELECIDO NO CONTRATO, PORTANTO, A 
RESPONSABILIDADE É AQUILIANA (ART. 186, DO CC). ASSIM, A 
REGRA É QUE OS JUROS MORATÓRIOS SÃO DEVIDOS A PARTIR 
DO EVENTO DANOSO. 4. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APC: 
20080110348232 DF 0052023-70.2008.8.07.0001, Relator: 
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ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 26/02/2014, 
4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/03/2014. 
Pág.: 268) 

 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE 
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA (DERMOLIPECTOMIA 
ABDOMINAL). SEQUELAS FÍSICAS DEIXADAS NO CORPO DA 
AUTORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA INADEQUADA. 
EXEGESE DO ART. 6º, III, DO CDC. NÃO COMPROVAÇÃO DAS 
CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER 
DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM 
FIXADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. VALORES 
ARBITRADOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS 
MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR 
DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. Em regra, os contratos de prestação de serviços médicos 
originam obrigações de meio e não de resultado, sendo uma das 
exceções a esta regra os casos de cirurgia plástica, na exata medida 
em que ela tem por escopo, entre outros, o embelezamento estético 
do paciente, razão pela qual é considerada obrigação de resultado. 
Nessa linha, deixando a intervenção cirúrgica dessa natureza de 
atingir o escopo desejado e previamente definido pelo profissional da 
saúde com o seu paciente, responde os réus (prestadores de serviço), 
objetivamente, pelos danos causados à vítima (consumidor), salvo 
demonstrada de maneira cabal alguma causa de exclusão de culpa 
(inexistência de falha ou defeito na prestação dos serviços 
hospitalares contratados pelo paciente, ocorrência de culpa exclusiva 
do consumidor, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior), 
hipóteses não verificadas no caso em exame (...). (Ap. Cív. n. 
2007.047638-9, de Lages, rel. Des. Joel Figueira Júnior, j. 27.4.2010). 
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base no 
prudente arbítrio do Magistrado, sempre atendendo à gravidade do ato 
danoso e [...] (TJ-SC - AC: 20110203222 SC 2011.020322-2 
(Acórdão), Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 
12/11/2014, Primeira Câmara de Direito Civil Julgado,). 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E MATERIAIS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO 
DA LIDE. REQUERIMENTO FEITO EM AUDIÊNCIA POR AMBAS AS 
PARTES. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO DO JULGADOR. INDICAÇÃO CLARA DOS MOTIVOS 
DETERMINANTES DO DECISUM. NULIDADE INEXISTENTE. 
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA 
(RINOPLASTIA). ERRO MÉDICO. SEQUELAS FÍSICAS DEIXADAS 
NO NARIZ DA AUTORA. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 
EXEGESE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO CONSUMERISTA. NÃO 
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COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS EXCLUDENTES DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR 
CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM 
COMPENSATÓRIO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. JUROS DE MORA 
E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS INICIAIS DE 
INCIDÊNCIA NO QUE SE REFERE AOS DANOS ESTÉTICOS. 
PRETENDIDA ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 
PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2009.023463-9, de Criciúma, rel. 
Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 27-03-2012). 

 
Indenização. Erro médico. Cirurgia plástica de caráter embelezador. 
Responsabilidade objetiva do profissional. Jurisprudência deste E. TJ 
sobre o tema. Danos materiais e morais comprovados. Diminuição da 
indenização por dano moral que é de rigor, dadas as circunstâncias do 
caso. Fixação em R$ 10.000,00 que atende aos parâmetros 
jurisprudenciais. Recurso provido em parte para tanto. (TJ-SP - APL: 
9155728662009826 SP 9155728-66.2009.8.26.0000, Relator: Fábio 
Quadros, Data de Julgamento: 03/02/2011, 4ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 12/02/2011). 
 
 

Segundo entendimento do autor Melo (2014), se for adotada a responsabilidade 

objetiva “como regra não significa condenar a priori todo e qualquer prestador de 

serviços médicos”, pois o que se busca é priorizar a posição da vítima, mesmo que o 

médico comprove que não agiu com culpa, visto também não ser culpada pelo dano 

que lhe foi causado. Assim, o que se defende é que o paciente lesado em decorrência 

do erro médico seja indenizado, independentemente da prova ou não de culpa do 

profissional. 

Deste modo, de acordo com a jurisprudência majoritária o cirurgião plástico que 

realiza a cirurgia plástica estética embelezadora tem obrigação de resultado. Se não 

atingir o fim prometido, a doutrina e jurisprudência entendem que sua 

responsabilidade é subjetiva, com culpa presumida e haverá a inversão do ônus, de 

acordo com o CDC. 

Quanto a aplicação da responsabilidade objetiva nestes casos não existem 

discussões na doutrina, mas minoritariamente, alguns Tribunais vem 

responsabilizando objetivamente referidos profissionais, pois conforme defende Melo 

(2014), o que se quer é priorizar a posição da vítima, mesmo que o médico comprove 

que não agiu com culpa, visto também não ser culpada pelo dano que lhe foi causado, 

bem como deve ser levado em conta que estes procedimentos oferecem riscos ao 

paciente e são procedimentos de grande valor. 
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3.6 CASUÍSTICAS DE ERROS MÉDICOS EM CIRURGIAS PLÁSTICAS 

 

 

Neste tópico, a título ilustrativo, serão apresentados alguns casos de erros 

médicos em cirurgias plásticas que foram veiculados na mídia digital. 

O primeiro caso foi noticiado no site CaarapoNews (2013), o qual trata de “uma 

empresária de 33 anos, que ficou sem o umbigo depois de se submeter a dois 

procedimentos cirúrgicos estéticos realizados pela médica [...], em Campo Grande”. 

De acordo com a notícia veiculada (CAMPO GRANDE NEWS, 2013): 

 
 

O drama da empresária começou em 2009 com a realização de uma 
abdominoplastia (remove excesso de gordura e pele da barriga). Dias 
depois da operação, a mulher percebeu que algo estava errado e 
precisou passar por outro procedimento, que foi avaliado como normal 
pela cirurgiã. Sete meses depois da segunda cirurgia, a paciente 
chegou a conclusão que foi vítima de erro médico e decidiu procurar a 
Justiça. 

 
 

Abaixo seguem fotos do caso para exposição: 

 

Foto 01 - Erro médico correspondente ao primeiro caso

 
Fonte: CAMPO GRANDE NEWS. Sonho vira pesadelo e mulher perde umbigo depois de 2 cirurgias 
plásticas. CaarapoNews, Caarapó (MS), out. 2013. Disponível em: <http://www.caaraponews.com.br/ 
noticia/42742/sonho-vira-pesadelo-e-mulher-perde-umbigo-depois-de-2-cirurgias-plasticas>. Acesso 
em: 25 jun. 2016. 
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Foto 02 - Erro médico correspondente ao primeiro caso

 
Fonte: CAMPO GRANDE NEWS. Sonho vira pesadelo e mulher perde umbigo depois de 2 cirurgias 
plásticas. CaarapoNews, Caarapó (MS), out. 2013. Disponível em: <http://www.caaraponews.com.br/ 
noticia/42742/sonho-vira-pesadelo-e-mulher-perde-umbigo-depois-de-2-cirurgias-plasticas>. Acesso 
em: 25 jun. 2016. 

 

O segundo caso de erro médico foi veiculado pelo Programa Cidade Alerta e 

reproduzido pelo site Nordeste1.com, no qual a viúva Lucia Aparecida Arantes, de 68 

anos, se submeteu a uma cirurgia plástica na pálpebra esquerda, cujo resultado lhe 

impede de fechar os olhos e dificulta seu ato de dormir (ANDRADE, 2016). 

Na sequência foto correspondente ao caso: 

 

Foto 03 - Erro médico correspondente ao segundo caso

 
ANDRADE, Jéssica. Drama! Paciente não consegue fechar olho esquerdo após erro em cirurgia. 
Nordeste1, fev. 2016. Disponível em:<http://www.nordeste1.com/drama-paciente-nao-consegue-
fechar-olho-esquerdo-apos-erro-em-cirurgia/>.Acesso em: 25 jun. 2016. 
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A terceira notícia de erro médico também veiculada pelo Programa Cidade 

Alerta e reproduzida pelo site GCN.net.br (2014), ocorreu com a ex-miss do Rio 

Grande do Sul, Bruna Felisberto que se submeteu a duas cirurgias plásticas no nariz. 

O resultado obtido foi uma cicatriz no local e problemas de respiração. 

Abaixo fotos do antes e depois do caso acima referido: 

 

Foto 04 - Foto da ex-miss antes da cirurgia plástica

 
Ex-miss sofre por plástica mal realizada; veja como ficou. GCN, Franca (SP), set. 2014. Disponível em: 
<http://gcn.net.br/noticias/262779/brasil-e-mundo/2014/09/ex-miss-sofre-por-plastica-mal-realizada-
veja-como-ficou>. Acesso em: 25 jun. 2016. 

 

Foto 05 - Foto da ex-miss depois da cirurgia plástica

 
Ex-miss sofre por plástica mal realizada; veja como ficou. GCN, Franca (SP), set. 2014. Disponível em: 
<http://gcn.net.br/noticias/262779/brasil-e-mundo/2014/09/ex-miss-sofre-por-plastica-mal-realizada-
veja-como-ficou>. Acesso em: 25 jun. 2016. 
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Foto 06 - Fotos do antes e depois 

 
Ex-miss sofre por plástica mal realizada; veja como ficou. GCN, Franca (SP), set. 2014. Disponível em: 
<http://gcn.net.br/noticias/262779/brasil-e-mundo/2014/09/ex-miss-sofre-por-plastica-mal-realizada-
veja-como-ficou>. Acesso em: 25 jun. 2016. 

 

Estes são alguns dos inúmeros casos de erros médicos em cirurgias plásticas 

embelezadoras no Brasil, em que a parte mais prejudicada é a vítima. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Na sociedade atual, em que há difusão de padrões de beleza preestabelecidos, 

a busca incessante por perfeição e onde o considerado “feio” pode ser “consertado”, 

aumentou-se de forma exorbitante a busca por procedimentos cirúrgicos para fins 

estéticos, mais comumente conhecida como cirurgia plástica estética embelezadora. 

 Este tipo de cirurgia possibilita aos pacientes que estão insatisfeitos com sua 

aparência que possam melhorá-la, tirando as imperfeições que acreditam possuir, em 

que pagam grandes quantias aos profissionais para se ter o resultado almejado. 

 Ocorre que, se de um lado, existem os profissionais que garantem êxito no 

procedimento ao paciente e conseguem cumpri-lo, por estarem aptos para tal; de 

outro lado, estão aqueles que prometem um resultado, mas, por não prestarem todos 

os esclarecimentos ao paciente referente a cirurgia (pontos positivos e negativos), por 

não agirem com o devido cuidado, ou por não atingirem o resultado pretendido, ou 

ainda, por atuarem com negligência, imprudência ou imperícia, acarretam danos e, 

muitas vezes, sequelas aos pacientes. 

 Por conta dessas situações, o presente estudo buscou fazer uma análise da 

responsabilidade civil do cirurgião plástico nas cirurgias estéticas embelezadoras. Por 

ter uma obrigação de resultado neste tipo de procedimento, há a responsabilidade civil 

do médico que deveria ter tomado os devidos cuidados e ter atingido os resultados 

almejados pelo paciente que contratou seus serviços. E por estar se tornando uma 

conduta corriqueira no cotidiano desta profissão, aumenta-se de forma considerável 

as demandas no Judiciário com pedidos de reparação pelos danos sofridos, nos 

campos moral, material e estético.  

A maioria predominante da doutrina e jurisprudência pátria entende que a 

atividade exercida pelo cirurgião plástico, como profissional liberal é regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, e em clara exceção à regra objetiva do referido 

código, quando não vier a alcançar os resultados almejados haverá sua 

responsabilidade profissional de forma subjetiva (art. 14, §4º), pautada na culpa 
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presumida, com inversão do ônus da prova, no qual compete a ele demonstrar que 

não incorreu em imprudência, negligência e imperícia no exercício de seu ofício, ou 

quaisquer outros fatos ou atos que possam isentar o dever de indenizar. 

Como a regra geral adotada é a responsabilidade subjetiva, pouco ou quase 

nada se discute sobre a possibilidade de responsabilização objetiva do cirurgião 

plástico. Entretanto, minoritariamente, vem surgindo decisões judiciais que estão 

adotando a responsabilidade objetiva desses profissionais, com sua condenação em 

indenização pelo erro médico, independentemente de prova ou não de sua culpa, 

pautada na teoria do risco. O que se leva em conta nestes casos é priorizar a posição 

da vítima, que é o maior lesado, já que são procedimentos de alto risco e demandam 

grandes quantias. 

Mesmo que ainda não tratada pela doutrina e com decisões isoladas nos 

Tribunais, a possibilidade de responsabilização objetiva do cirurgião plástico na 

cirurgia plástica estética embelezadora é uma abertura para possibilitar que estes 

efetivamente reparem os danos que causaram aos seus pacientes.  

O que se percebe atualmente é a grande quantidade de erros médicos 

cometidos, demandas judiciais buscando reparação que, muitas vezes, ou o causador 

do dano sai ileso ou somente arca com uma indenização irrisória, que não vai afetá-

lo consideravelmente e não irá puní-lo de forma a não voltar a incorrer na mesma 

prática, e o maior prejudicado de tudo isto é o paciente. 

Assim, por ser uma cirurgia que deva ser realizada por profissional altamente 

qualificado, que garanta ao paciente o resultado almejado e tome as devidas 

providências, já que estes pagam quantias altíssimas no procedimento estético, bem 

como poderá ocasionar graves riscos a integridade física do paciente, acredita-se ser 

mais adequado sua responsabilização objetiva, independente de culpa, pois o 

paciente deve ser priorizado e já que ao oferecer um serviço considerado obrigação 

de resultado o médico está pautado na teoria do risco, em que assume todos os riscos 

da atividade. 

Entretanto, esta aplicabilidade é somente uma possibilidade que está surgindo 

no ordenamento jurídico brasileiro, que traz à baila modos de responsabilização do 

profissional liberal diferentes daquele clássico adotado, mas que ainda pode levar um 

longo tempo para ser aceito e aplicado pelo Judiciário. 
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