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É de conhecimento geral que nos últimos anos que a preocupação do ser humano 
com a aparência tem aumentado muito, seja por influência da mídia ou por vaidade 
as demandas pelos serviços da área estética tem crescido cada vez mais. Em 
decorrência disso, o número de profissionais desse segmento tem aumentado, sendo 
que nem todo tem a qualificação necessária, muitas vezes prestando um serviço sem 
a devida perícia causando danos aos consumidores desses serviços podendo ser 
configurados como danos estéticos, morais e materiais. Diante disso, o presente 
trabalho traz como tema a responsabilidade civil nas relações de consumo da área 
estética, com o objetivo de analisar a forma que é aplicado o sistema de 
responsabilidade civil dos profissionais de embelezamento, nos casos de danos 
causados ao consumidor. A pesquisa tem cerne teórico, com a utilização do método 
de abordagem hipotético-dedutivo, tendo utilizado pesquisa em legislações, doutrinas, 
e decisões judiciais. A pesquisa traz a evolução do direito do consumidor até chegar- 
se ao Código do Consumidor. Verifica-se, desse modo, a importância de um sistema 
jurídico para os danos causados decorrentes das relações de consumo, para que o 
consumidor como parte  mais frágil  da  relação  consumerista  não  venha  a  estar 
desamparado frente ao fornecedor Ademais, com relação a responsabilidade civil 
separa-se os profissionais liberais que prestam serviços de uma forma autônoma e os 
que prestam serviços vinculados a uma sociedade empresária com Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas. Sendo que os profissionais liberais que prestam serviços de 
uma forma autônoma têm a exceção do §4º do artigo 14 do Código do Consumidor 
que lhes permite que a vítima tenha o ônus de provar a culpa, por fim explica que os 
profissionais do ramo de embelezamento prestam serviços com características 
liberais, o que pode se entender que respondem na modalidade subjetiva com a prova 
da culpa, porém quando vinculados a uma sociedade empresária, respondem pela 
regra geral de responsabilidade civil. Para reforçar o entendimento a pesquisa traz 
como exemplo alguns casos de decisões judiciais de responsabilização civil para 
prestador de serviços estéticos. 

 
Palavras-chave: Responsabilidade civil. Danos. Profissionais de embelezamento.
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ABSTRACT 
 
 

It is notable in recent years that the concern of the human being with the appearance 
has increased a lot, either due to the influence of the media or out of vanity, the 
demands for services in the aesthetic area have grown more and more. As a result, 
the number of professionals in this segment has increased, and not everyone has the 
necessary qualification, often providing a service without due expertise causing 
damage to consumers of these services and can be configured as aesthetic, moral and 
material damages. In view of this, the present work focuses on civil liability in consumer 
relations in the aesthetic area, with the aim of analyzing the way in which the system 
of civil liability of beautification professionals is applied in cases of damage caused to 
the consumer. The research has a theoretical core, using the hypothetical-deductive 
approach method, having used research in laws, doctrines, and judicial decisions. The 
research brings the evolution of the consumer right until reaching the Consumer Code. 
In this way, the importance of a legal system for the damages caused by consumer 
relations is verified, so that the consumer, as the most fragile part of the consumer 
relationship, will not be helpless in front of the supplier. -the self-employed 
professionals who provide services in an autonomous manner and those who provide 
services linked to a company with CNPJ. Since the professionals who provide services 
autonomously have the exception of §4 of article 14 of the CDC, which allows the victim 
the burden of proving guilt, finally he explains that professionals in the beautification 
industry provide services that in essence it is liberal, which can be understood that they 
respond in the subjective modality with proof of guilt, but when linked to a business 
society, they answer for the general rule of civil liability, to reinforce the understanding 
the research brings as an example some cases of decisions civil liability lawsuits for 
aesthetic service providers. 

 
Keywords: Civil liability. Damage. Beautification professionals.
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