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APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  DESERÇÃO.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA  INDEFERIDA.  INTIMAÇÃO  PARA  PAGAR  AS
CUSTAS.  ATENDIMENTO.  REJEIÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS.  PROCEDIMENTO ESTÉTICO.  INSUCESSO.
CONSEQUÊNCIAS  ESTÉTICAS,  MUSCULARES  E  NA  FALA.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  COMPROVADA.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DAS  INDENIZAÇÕES  POR  DANOS  MORAIS  E
ESTÉTICOS. VALORES FIXADOS EM PATAMARES MÓDICOS.
MANUTENÇÃO.  TERMO  INICIAL  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA  NOS  DANOS  MATERIAIS.  A  PARTIR  DO
EVENTO LESIVO. PRETENSÃO DE QUE INCIDA A PARTIR DA
CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Indeferida a gratuidade judiciária,  cabe ao magistrado intimar o
recorrente para pagar as custas, sob pena de não conhecimento do
recurso.  Atendendo a  parte a  determinação no prazo assinalado,
não há que se falar em deserção. 

“[…] No caso das obrigações de meio, à vítima incumbe, mais do
que  demonstrar  o  dano,  provar  que  este  decorreu  de  culpa  por
parte do médico. Já nas obrigações de resultado, como a que serviu
de origem à controvérsia, basta que a vítima demonstre, como fez,
o  dano  (que  o  médico  não  alcançou  o  resultado  prometido  e
contratado)  para  que  a  culpa  se  presuma,  havendo,  destarte,  a
inversão do ônus da prova.  5.  Não se priva,  assim, o médico da
possibilidade  de  demonstrar,  pelos  meios  de  prova  admissíveis,
que o evento danoso tenha decorrido, por exemplo, de motivo de
força maior, caso fortuito ou mesmo de culpa exclusiva da "vítima"



(paciente).”1 Restando demonstrados os danos de ordem estética,
muscular  e  na  fala  da  recorrida,  decorrentes  do  procedimento
estético realizado pelo recorrente, impositivo o reconhecimento da
responsabilidade civil deste. 

- “[…] Não há critérios determinados e fixos para a quantificação
do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação  e  atendendo  às  peculiaridades  do  caso  concreto”.
Estando  aquilatadas  em patamares  módicos  as  indenizações  por
danos morais e estéticos, sua manutenção é medida que se impõe.

-  “Sobre a indenização por danos materiais, os juros de mora são
contados a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e a correção
monetária desde o desembolso (Súmula n. 43 do STJ)”.2 Pretensão
de fixação a partir da citação incabível.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 483.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, materiais e
estéticos proposta por Maria das Graças de Almeida em desfavor de Hamilton Ferreira.

Na  decisão,  o  magistrado  registrou  que  o  procedimento  estético
efetuado pelo réu na autora impôs a esta deformidade parcial, com implicações de ordem
psicológica,  na  mobilidade  dos  músculos  da  face,  na  fala  e  na  mastigação.  Ao  final,
condenou o promovido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 –
dez mil reais) e danos estéticos (10.000,00 – dez mil reais), além dos danos materiais, nestes
compreendidas as despesas realizadas com os procedimentos realizados e para sanar ou
minorar os danos causados, a ser apurados em sede de liquidação de sentença. Sobre os
valores, o magistrado determinou a incidência de correção monetária, pelo INPC, e juros
de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Inconformado, recorre o promovente aduzindo, preliminarmente, a
existência de litigância de má-fé da autora, eis que, segundo afirma, teria faltado com a

1 (STJ  -  REsp 236708 MG -  Relator(a):  Ministro  CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF)  -
Julgamento: 10/02/2009 - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Publicação: DJe 18/05/2009)

2 (TJ-MS  -  APL:  00451680320098120001  MS  0045168-03.2009.8.12.0001,  Relator:  Des.  Claudionor  Miguel  Abss  Duarte,  Data  de
Julgamento: 17/02/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2016)



verdade quando afirmou que não tinha condições de arcar com custas judiciais, fato este
demonstrado  com a  impugnação  ao  pedido  de  gratuidade judiciária  que fora  julgado
procedente.

Quanto  ao  mérito,  afirma  que  o  magistrado  julgou  a  demanda
somente com base no laudo pericial, não atentando para as demais provas juntadas aos
autos. Quanto ao primeiro documento, ressalta está eivado de várias contradições, com
impugnações realizadas na primeira oportunidade que lhe foi dada para falar nos autos. 

Ademais, questiona vários quesitos constantes no laudo, advertindo,
inclusive,  que  não  teria  sido  realizado  por  profissional  com especialidade  da  área  de
“Bioplastia”,  mas  por  cirurgião  plástico,  classe  de  médico  que  são  contrários  ao
procedimento realizado. 

Acrescenta que a fotografia de fl. 17, datada de maio de 2009, não
poderia  ser  anterior  ao  procedimento,  já  que  este  fora  iniciado  em fevereiro  de  2009,
comprovando-se o bom resultado da cirurgia e que inexiste deformidade ou resultado
desastroso. 

Insurge-se,  de  outro  lado,  quanto  aos  valores  da  indenização  por
danos  morais  e  materiais,  apontando-as  com  exacerbados,  além  do  termo  inicial  da
correção monetária nos danos materiais, que, segundo defende, deveria ocorrer a partir da
citação.  Ao  final,  pediu  o  provimento  do  recurso  para  reformar  a  sentença  e  julgar
improcedentes  os  pedidos  ou a  redução  do valor  das  indenizações  e  as  alterações  no
marco inaugural da correção monetária.

Em  sede  de  contrarrazões,  a  promovida  ventilo  preliminar  de
deserção. No mérito, pediu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.

É o relatório.

VOTO

Antes de enfrentar a temática central dos autos, necessário debruçar-
se  sobre  a  alegação  de  deserção.  Como  bem  se  observa  dos  autos,  o  recorrente  teve
indeferido o pedido de gratuidade judiciária realizado antes do protocolo da apelação.
Inconformado, ventilou pedido de reconsideração, que fora negado, e, logo em seguida,
agravo de instrumento, quanto também não obteve sucesso.

Após  o  julgamento  do  agravo  de  instrumento,  indeferindo  o
benefício,  o  magistrado  intimou o  recorrente  para  pagar  as  custas  processuais  e  este,
dentro do prazo assinalado, fez juntar o comprovante de preparo.



No cenário posto, não há que se falar deserção, na medida em que o
novo CPC revogou a deserção nos moldes que vigoravam no CPC/73, passando a prever,
expressamente, a necessidade de intimação do recorrente que não efetuou o pagamento na
interposição do recurso, que o faça, sob pena de deserção. É o que se observa do § 4º do
art. 1007 do Código de Ritos:

Art.  1.007.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente
comprovará,  quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o
respectivo preparo,  inclusive porte de remessa e de retorno,  sob
pena de deserção. [...]

§  4º  O recorrente que não comprovar,  no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso, atendendo o recorrente à determinação do magistrado após
o julgamento do agravo de instrumento em que era discutida a gratuidade judiciária, não
há  que  se  falar  em  deserção.  Registre-se,  ademais,  que  como  estava  em  discussão  o
benefício da justiça gratuita, impossível impor ao recorrente o ônus de pagar em dobro as
custas.Isto posto, rejeito a preliminar.

No mérito,  penso que o  recurso  não merece prosperar.  A questão
controvertida trazida ao processo é a responsabilidade ou não do médico pelos danos
sofridos após procedimento estético, bem como a quantificação do valor da indenização e
o termo inicial da correção monetária.

A princípio necessário esclarecer que a temática posta em discussão
tem natureza consumerista, estando o profissional fornecedor de serviço sujeito às normas
contidas no Código de Defesa do Consumidor.

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente
da  existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como  por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua
fruição e riscos".

Deste  modo,  responde  o  recorrente  pelo  fato  do  serviço,
independentemente da averiguação de culpa, sendo necessária, todavia, a demonstração
dos demais elementos integrantes do dever de indenizar, precisamente, conduta (ação ou
omissão), nexo de causalidade e resultado lesivo.

No  caso,  necessário  registrar  que  a  avaliação  realizada  por
fonoaudiólogo (fls. 170/171) apontou “[…] a presença de grânulos musculares e rigidez



de musculatura orofacial, além de redução significativa dos movimentos faciais [...]”.
Tem mais, observou-se, quanto à fala,  “[…] a imprecisão articulatória com movimentos
lentos  e  desarmônicos,  determinando  em  fala  espontânea  com  desenvolvimento
dificultado”,  ocasionando  “[…]  dificuldade  de  pronunciar  alguns  fonemas  durante  a
conversação”.

Assim, embora o recorrente levante vários questionamentos sobre o
laudo, nenhum deles tem o condão de modificar o resultado do julgamento, eis que está
devidamente  demonstrado  o  nexo  de  causalidade  e  os  danos  suportados  após  o
procedimento estético realizado.  Registre-se,  ainda,  que embora o recorrente insurja-se
contra a qualidade do profissional que realizou o exame, somente o fez após a confecção
do laudo, deixando de impugnar o indicado no momento oportuno, o que inviabiliza sua
pretensão de desqualificar o exame.

Quanto  às  impugnações  ao  laudo,  embora  o  profissional  tenha
respondido  alguns  dos  questionamentos  como  “prejudicados”,  a  análise  global  do
documento  deixa  claro  que  o  tratamento  não  era  o  mais  adequado,  bem  como  tem
potencial  para  causar,  quando  utilizada  a  substância  em  grande  quantidade,
“deformidades permanentes ao longo do tempo, como também migrar do local injetado
provocando assimetrias e limitações de movimentos da mandíbula”, informações estas
compatíveis com o que fora relatado pelo fonoaudiólogo.

Não é só.  Segundo o  médico,  o  procedimento causou  “assimetria
facial pela migração do produto, dificuldade de mímica facial devido a fibrose crônica
provocada pelo enxerto do produto”, o que também se coaduna com o que fora apontado
pelo outro profissional citado. Em outro documento, assinado por uma Cirurgiã Plástica
com quem a autora faz tratamento, restou consignado que esta tem histórico de aplicação
de PMMA na face  há  dois  anos,  bem assim que  “[…]  evoluiu com edema intenso  e
granulomas em face” (fl. 173).

No  caso  em  tela,  o  nexo  de  causalidade  restou  efetivamente
demonstrado entre a cirurgia e os danos apuráveis nas fotografias e, principalmente, nos
dois  exames que instruem os  autos.  Assim,  pelo  sofrimento  psíquico  e  físico  imposto,
entendo que o abalo sofrido não se constitui em mero transtorno ou dissabor, confirmando
assim, o dever de indenizar.

É  que a  questão  da  responsabilidade civil  por  erro  decorrente  de
cirurgia  plástica  meramente  embelezadora  não  caracteriza  obrigação  de  meio,  mas  de
resultado. Com efeito, no caso dos autos, a obrigação assumida perante a apelada era de
resultado  e  este  não  foi  alcançado,  ensejando  assim,  ressarcimento  a  título  de  danos
materiais e morais. Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ERRO  MÉDICO.  CIRURGIA  PLÁSTICA  MAL  SUCEDIDA.



OBRIGAÇÃO  DE  RESULTADO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE
ESTABELECIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Sentença reformada
para condenar o réu às custas do tratamento terapêutico e ônus da
sucumbência. Recurso da autora parcialmente provido, improvido
o  do  réu."  (TJSP;  APL-Rev  650.307.4/1;  Ac.  3982139;  São  Paulo;
Oitava  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Caetano  Lagrasta;
Julg. 05/08/2009; DJESP 20/08/2009)

“[…] No caso das obrigações de meio, à vítima incumbe, mais do
que  demonstrar  o  dano,  provar  que  este  decorreu  de  culpa  por
parte do médico. Já nas obrigações de resultado, como a que serviu
de origem à controvérsia, basta que a vítima demonstre, como fez,
o  dano  (que  o  médico  não  alcançou  o  resultado  prometido  e
contratado)  para  que  a  culpa  se  presuma,  havendo,  destarte,  a
inversão do ônus da prova.  5.  Não se priva,  assim, o médico da
possibilidade  de  demonstrar,  pelos  meios  de  prova  admissíveis,
que o evento danoso tenha decorrido, por exemplo, de motivo de
força maior, caso fortuito ou mesmo de culpa exclusiva da "vítima"
(paciente).”  (STJ - REsp 236708 MG - Relator(a): Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF) -
Julgamento: 10/02/2009 - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA -
Publicação: DJe 18/05/2009)

“A atividade  dos  dentistas  pode  encerrar  obrigação  de  meio  ou
resultado,  estando  patenteada  a  segunda  em  hipóteses  como  o
tratamento para clareamento dental ou a colocação de próteses, que
visam,  em  regra,  melhorias  de  ordem  estética  e  fisiológica.  Tal
distinção  guarda  projeções  no  campo  probatório.  Diante  de
obrigações  de  resultado,  basta  ao  lesado  demonstrar,  além  da
existência do contrato, a não obtenção do resultado prometido. Isso
é  suficiente  para  caracterizar  o  inadimplemento  contratual.  Para
exonerar-se, o devedor há de provar a existência de caso fortuito ou
de  força  maior  (REsp  594.962,  Rel.  Ministro  Antônio  de  Pádua
Ribeiro), [...].”

Neste  cenário,  penso  que  presentes  os  requisitos  legais
indispensáveis  para a configuração da responsabilidade civil  objetiva,  razão pela  qual,
ressoa como indispensável a reparação pelo dano moral e material sofrido, por ser esta a
única forma de compensar o intenso sofrimento cominado à promovente/apelada.

No que toca ao valor das indenizações pelos danos morais e estéticos,
melhor sorte não socorre o recorrente. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu
que  “não  há  critérios  determinados  e  fixos  para  a  quantificação  do  dano  moral.



Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às
peculiaridades  do  caso  concreto”  (grifou-se).  Para  melhor  ilustrar,  transcreve-se  o
seguinte julgado:

“[...] 3. É assente que o  quantum indenizatório devido a título de
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade  econômica  do  réu.  4.  A jurisprudência  desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano
seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade
e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar
que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que
não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de
suavizar o respectivo dano. [...]” (STJ - REsp 716.947/RS -  Rel. Min.
Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270).

Destarte,  a  indenização por  dano moral  deve ser  fixada mediante
prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  a
finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar  enriquecimento  sem causa,  nem pode  ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

Ou seja, referida indenização pretende compensar a dor do lesado e
constitui  um exemplo  didático  para  a  sociedade  de  que  o  direito  repugna  a  conduta
violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.
Ao  mesmo  tempo,  objetiva  sancionar  o  polo  causador  do  dano,  inibindo-o  e
desestimulando-o em relação a novas condutas.

No  caso,  diante  das  consequências  graves  impostas  à  autora  em
decorrência do inegável insucesso do tratamento estético, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) fixado para os danos morais e de igual soma para os estéticos estão aquilatados de
maneira bem módica, diante das consequências nefastas experimentadas, que alcançam a
aparência, distúrbios musculares na face e dificuldades na fala, além, evidentemente, dos
danos psicológicos.

Por fim, impugna o recorrente o termo inicial da correção monetária
para a indenização por danos materiais. Quanto a este aspecto, a sentença condenou o
apelante  a  pagar  correção  monetária,  a  partir  do  ajuizamento  da  ação.  Conforme
orientação jurisprudencial, nestas hipóteses, a correção monetária deve incidir a partir do
efetivo prejuízo:

“Nos  termos  do  enunciado  43  da  Súmula  do  STJ,  a  correção



monetária,  em  caso  de  danos  materiais,  corre  desde  a  data  do
evento danoso. 2. Os juros moratórios incidem à taxa de 0,5%, ao
mês, até o dia  10.1.2003 (Código Civil de 1916, art. 1.062) e, a partir
de então,  à  taxa de 1%, ao mês (Código Civil  de 2002,  art.  406).
Precedentes.  3.  Na  hipótese  de  responsabilidade  contratual,  os
juros moratórios possuem como termo inicial a data da citação. 4.
Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada”.
(STJ - EDcl no REsp: 538279 SP 2003/0065880-0, Relator: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2012, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2012)

“Sobre a indenização por danos materiais,  os juros de mora são
contados a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e a correção
monetária desde o desembolso (Súmula n. 43 do STJ)”. (TJ-MS -
APL: 00451680320098120001 MS 0045168-03.2009.8.12.0001, Relator:
Des.  Claudionor  Miguel  Abss  Duarte,  Data  de  Julgamento:
17/02/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2016)

Assim, a fixação a partir do ajuizamento da ação causa prejuízo bem
menor ao recorrente,  de maneira que não há que se falar em prejuízo ao demandante,
tampouco em termo inicial a partir da citação.

Expostas estas considerações, rejeito a preliminar e, no mérito, nego
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença atacada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


