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Resumo: O presente estudo tem o objetivo de investigar se há a 
necessidade da responsabilização civil dos influenciadores que 
veiculam conteúdo publicitário, ou não, que tenha relação com 
a realização de procedimentos estéticos e cirúrgicos nas suas re-
des sociais. Os objetivos da pesquisa são conhecer mais sobre a 
atividade do influenciador digital, trazendo este tópico também 
para o meio jurídico; entender como são as leis brasileiras atuais 
em relação à responsabilidade civil e descobrir se os influencia-
dores são passíveis de serem responsabilizados civilmente em 
relação a divulgação de postagens de cunho estético e cirúrgico 
que veiculam em suas redes sociais, considerando que a profis-
são de influenciador digital ainda não é regulamentada no Brasil 
e que não é o influenciador o executor do procedimento cirúr-
gico ou estético que divulga. A metodologia utilizada na pes-
quisa constitui-se em pesquisa bibliográfica – que será realizada 
por meio de livros, reportagens e artigos encontrados sobre essa 
temática – e análise de leis e resoluções brasileiras e estrangeiras 
sobre responsabilidade civil e o papel do influenciador digital. 
O resultado alcançado foi o da ideia de criação de um código de 
ética que estimule a distinguir o que é o espaço publicitário e 
regule a forma de veiculação de conteúdo, seja ele publicitário 
ou não. 
 
Palavras-Chave: Responsabilidade Civil. Influenciadores Digi-
tais. Cirurgias Estéticas. 
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Abstract: The present study was carried out in order to investi-
gate whether there is a need for civil liability of influencers who 
broadcast advertising content, or simply post it, that is related to 
the aesthetic and surgical procedures on their social media. The 
research objectives are to know more about the activity of the 
digital influencer, bringing this topic also to the legal environ-
ment; understand how Brazilian laws are when it comes to civil 
liability and find out if influencers can be held civilly responsi-
ble because of the dissemination of posts of aesthetic and surgi-
cal procedures that they broadcast on their social networks, con-
sidering that the profession of digital influencer isn’t regulated 
in Brazil yet and that the performer of the surgical or aesthetic 
procedure that it discloses is not the influencer. The methodol-
ogy used in the research consists of bibliographic research - 
which is carried out through books, reports and articles found on 
this theme - and analysis of Brazilian and foreign laws and res-
olutions on civil liability and the role of the digital influencer. 
The result achieved was the idea of creating a code of ethics that 
encourages distinguishing what is the advertising space and reg-
ulates the way content is posted, whether advertising or not. 
 
Keywords: Civil liability. Digital Influencers. Plastic Surgeries. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

onsoante Hannah Arendt, em sua obra Responsa-
bilidade e Julgamento, a ideia de que nos momen-
tos críticos a diversidade deve ser sacrificada à 
“união sacrée” da nação só começou a ruir sob a 
pressão ameaçadora de todos os governos, princi-

palmente governos fundados em escritórios ou computadores 
anônimos, cuja dominação, por ser despersonalizada, pode ser 
mais ameaçadora à liberdade que qualquer outra coisa 
(ARENDT, 2004, p. 68).  

C
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Nesse sentido, vê-se que nem Hannah Arendt imaginaria 
as consequências de uma evolução tecnológica tão grande ao 
afetar grandemente o espaço público e privado. Além disso, 
sabe-se que não há freio jurídico desejado ao avanço tecnoló-
gico, mas uma necessidade de regramento, voltado ao campo dos 
efeitos, sobre a ampliação do ambiente em que sejam reconhe-
cidos os espaços de compartilhamento de liberdades e os seres 
que os habitam, sejam eles reais ou virtuais (CACHAPUZ, 
2020). 

Ressalta-se que a tensão entre os indivíduos que se rela-
cionam socialmente não é originária da circunstância de se reco-
nhecer para cada pessoa a existência de uma esfera de privaci-
dade e o direito de vê-la respeitada, em reciprocidade, num âm-
bito público. Por isso, é necessária a exigência de uma proporci-
onal medida de sacrifício entre as pessoas para que possam viver 
em liberdade, num espaço em que haja interesses compartilha-
dos, mesmo que sejam ambientes virtuais (CACHAPUZ, 2006, 
p. 45). 

Consoante Judith Martins-Costa, a tecnologia propicia, 
ao mesmo tempo, o espetáculo e a invisibilidade, gerando a cha-
mada sociedade da informação, denominação equivocada, visto 
que é a sociedade dos que carecem de discernimento perante a 
informação, embora sejam extremamente informados. Sendo as-
sim, a exposição demasiada e sistemática à informação acaba 
conduzindo à invisibilidade social. Ainda, segundo a autora, 
tudo resulta numa opacidade que pode ser também jurídica, 
sendo ela por excesso de regulamentação, existência de espaços 
de não-direito derivados da ausência de Estado e do seu excesso 
(MARTINS-COSTA, 2014, p. 42). 

A partir da popularização da tecnologia e, consequente-
mente, das redes sociais e sua dominação despersonalizada, de 
certa forma, foram ganhando destaque pessoas que as usavam 
para compartilhar suas vidas com seus seguidores. Desta forma, 
criou-se um novo tipo de celebridade, que não era mais somente 
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aquele que surgiu nas fontes tradicionais de mídia, como, por 
exemplo, cantores, atores e apresentadores; iniciou-se, então, a 
figura dos influenciadores/celebridades digitais.  

Ditos influenciadores, dispondo das tecnologias atuais 
para veicular seus conteúdos, ganharam notoriedade, pela auto 
exposição de suas vidas através de seus perfis em redes sociais; 
com isso, foram adquirindo legiões de fãs, que os admiram e 
confiam em seus conteúdos.  

As celebridades digitais, então, com seus milhares de se-
guidores, foram chamando atenção de empresas que as procu-
ram para realizar a publicidade dos seus produtos ou serviços, 
veiculando-os em seus próprios perfis; com isso, têm recebido 
cachês para a realização dos referidos trabalhos.  

Atualmente, com a imposição, cada vez mais forte, de 
um padrão estético inalcançável na sociedade, principalmente 
para as mulheres, os criadores de conteúdo digital e, mais espe-
cificamente, blogueiras, iniciaram a veiculação de publicidades, 
ou mesmo, a mera divulgação, sem interesse econômico, de pro-
cedimentos estéticos e cirúrgicos nas suas redes sociais.  

Diante disso, é mister perceber que a maioria das redes 
sociais permite o acesso de adolescentes e pessoas menores de 
idade que, vendo influencers realizando tantos procedimentos 
invasivos e, por sua pouca maturidade, entendem que este tipo 
de procedimento é imprescindível em suas vidas, ainda mais, 
pela grande estratégia de convencimento, utilizada por estas per-
sonalidades digitais, no momento em que divulgam estes servi-
ços, impondo, mesmo que subjetivamente, aos seguidores, uma 
mudança para melhor em suas vidas.  

Ademais, a periculosidade física e psicológica, em rela-
ção à realização destes procedimentos cirúrgicos e estéticos, é 
um fator de extrema importância, que deveria servir como norte 
aos influencers, para manter suas responsabilidades em relação 
aos cuidados necessários ao veicular qualquer conteúdo. 

Consoante Savater, com a instituição social da pessoa, 
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acaba nascendo o conceito eticamente básico de responsabili-
dade, que é, além da vocação de responder ante os outros,  a 
vocação de ser responsável pelos outros (MORAES, 2003, p. 
20). 

A responsabilização civil dos influenciadores digitais, 
em relação aos procedimentos estéticos, pode, a partir deste con-
texto, ser percebida, por estar, direta ou indiretamente, afetando 
moralmente os seguidores e consumidores de seus conteúdos, 
que tem como nicho principal a estética; porém, aí há uma 
grande dificuldade em tipificar o grau de dano causado à vítima 
e se este seria passível de instauração de um devido procedi-
mento legal.  

A pesquisa proposta, então, foi realizada no intuito de in-
vestigar e buscar compreender os limites da veiculação de pro-
cedimentos estéticos e cirúrgicos realizados pelas influencers 
em suas redes sociais e, além disso, avaliar a necessidade e, 
ainda, o perigo de responsabilizar civilmente estes profissionais 
pelos materiais que divulgam em um espaço digital aberto e, 
ainda, não sendo eles os executores da realização do procedi-
mento estético ou cirúrgico.  
 
2. INFLUENCIADORES DIGITAIS  
 

A difusão massiva das redes sociais fez com que surgisse 
uma maneira totalmente nova de comunicação e da própria va-
lorização de celebridades. A tendência de valorizar apenas ato-
res, cantores e apresentadores passou por uma grande mudança 
por conta da modernização da  tecnologia, surgindo, desta ma-
neira, o perfil de influenciadores digitais, também chamados de 
celebridades digitais ou, como denominado por Adriana Braga, 
“microcelebridades”. O termo influenciador digital, por sua vez, 
foi trazido ao Brasil pela rede Youpix, que impulsiona o trabalho 
de influenciadores digitais no Brasil desde 2006, apesar deste 
termo ter alcançado sucesso apenas por volta de 2015 
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(KARHAWI, 2017). 
Os influenciadores, portanto, conquistaram e se destaca-

ram nas redes sociais e, ainda, segmentaram seu conteúdo de 
acordo com um nicho (OLIVEIRA, 2016). Ditos nichos são 
muito variados, visto que podem ser divididos em conteúdos re-
lativos à beleza, moda, videogames, conteúdo infantil, humor, 
dentre outros. 

 A partir desta segmentação, os  influencers obtiveram 
força em seu próprio nicho e, em consequência, angariaram se-
guidores e, por conseguinte, interesse de marcas que se relacio-
nam a conteúdos veiculados por determinados influenciadores; 
ainda, por conta desta cisão, as microcelebridades acabaram 
mais próximas dos seguidores, o que possibilitou o grande su-
cesso de seu trabalho, já que, quanto mais interação, mais confi-
ança há entre a celebridade e seus seguidores. 

Com o crescimento das celebridades digitais, elas dei-
xam de possuir o perfil de um mero internauta e passam a ser 
reconhecidas como uma marca (KARHAWI, 2016). Em conse-
quência do processo de solidificação, em termos de crédito, ca-
pital e reputação foi incorporado por marcas que identificam nos 
influenciadores uma ponte entre um produto e seus consumido-
res (KARHAWI, 2017). Esta ponte pode ser constituída através 
da contratação dos influenciadores que utilizam, juntamente 
com os limites impostos pelo contratante, de sua criatividade 
para compor a publicidade que será veiculada; isso pode ser re-
alizado por meio da publicações de stories e fotos no Instagram, 
vídeos divulgados no YouTube e, ainda, a presença em eventos, 
desenvolvimento de linhas de produtos dentro de marcas que se 
relacionem com o conteúdo do influencer, dentre muitos outros 
meios de campanhas publicitárias.  

Devido ao excesso de informação, o processo de divul-
gação de produtos ou serviços se transformou numa extensa pes-
quisa e é exatamente nesse ponto que as empresas estão se asso-
ciando aos influenciadores digitais e apostando no Influencer 
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Marketing (SILVA & TESSAROLO, 2016). 
As redes sociais, desta forma, foram responsáveis pela 

criação de microcelebridades que se sobressaem, ganhando 
enorme projeção pela legitimidade que conquistam em seus cír-
culos (BRAGA, 2010). Esta projeção é a responsável, então, 
pelo impacto nacional e internacional que os influenciadores 
vêm ganhando.  
 
3. DIFERENÇA ENTRE PUBLICIDADE E PROPA-
GANDA 
 

Lato sensu, a propaganda difere-se da publicidade por 
não ter interesse econômico por trás de sua prática e divulgação 
(CALIXTO, 2019). A propaganda, portanto, é mais utilizada na 
veiculação de ideias e ideologias. Apesar dessa diferenciação, 
geralmente, a publicidade e a propaganda agem conjuntamente 
dentro do marketing (GOMES, 2001).  

Consoante o Dicionário Online de Língua Portuguesa, a 
propaganda é a difusão de uma ideia, de uma crença, de uma 
ideologia ou religião. Por outro lado, segundo o mesmo dicioná-
rio, a publicidade é caracterizada como a difusão de um texto 
que, feito por um veículo de comunicação, como: jornal, revista, 
televisão ou rádio, busca influenciar alguém a comprar um pro-
duto. Consultando dicionários, porém, vemos que, muitas vezes, 
a publicidade e a propaganda são usadas como sinônimos, o que 
acaba confundindo as pessoas no momento de compreensão dos 
dois conceitos.  

A publicidade pode ser entendida através de três concei-
tos para melhor compreensão: a capacidade informativa, a força 
persuasiva e o caráter comercial (GOMES, 2001). Além disso, 
para que uma publicidade seja realizada, é necessário que haja 
um  produto ou um serviço para oferecer ao mercado, um plane-
jamento para a criação de um anúncio ou um conjunto de anún-
cios (campanha) e, por último, a veiculação dos anúncios em  
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meios  de  comunicação,  pagos  por um  patrocinador (GOMES, 
2001). A ideia de publicidade pode ser entendida de maneira 
mais ampla, sendo mais veiculada com a ideia de um produto ou 
serviço; portanto, pode ser muito bem identificada nos perfis de 
influenciadores digitais, que realizam todos os passos para a vei-
culação de seus anúncios publicitários.  

A publicidade constitui pura conotação, ou seja, é dis-
curso sobre o objeto e ela própria objeto, não apenas por tratar 
do consumo, mas porque se torna objeto de consumo (COSTA, 
MAFFEZZOLLI & PRESAS, 2008).  

A propaganda, por sua vez, pode ser entendida através 
dos conceitos de: capacidade informativa, força persuasiva e ca-
ráter ideológico (GOMES, 2001). Ademais, para que a propa-
ganda seja realizada, é necessário que se tenha uma ideia ou uma 
doutrina  a  oferecer  ao  público  ou  a  um indivíduo, um plane-
jamento para a criação de  informação persuasiva  que  se  quer  
difundir  com o  intento  de  reforçar  ou modificar comporta-
mentos ideológico; e, por último, a veiculação dessa informação 
em meios de comunicação, porém, diferentemente da publici-
dade, aquela não precisa se utilizar da identificação do promotor 
e nem ocupar um lugar formal (GOMES, 2001). Nesse sentido, 
então, pode-se dizer que a propaganda ocupa um espaço institu-
cional, ainda que ela possa servir também para o estabeleci-
mento de uma marca.  

Em relação à classificação, pode-se conceituar a publici-
dade como sendo referente a um serviço, produto, varejo, com-
parativa, cooperativa, industrial e de promoção (MUNIZ, 2004). 
Já a propaganda, pode ser classificada em ideológica, política, 
eleitoral, governamental, corporativa, legal, religiosa e social 
(MUNIZ, 2004). Portanto, apesar da utilização extremamente 
equivocada em relação à publicidade e à propaganda, é nítida a 
distinção entre elas na comunicação social.  

Na língua portuguesa, nota-se, porém, que a publicidade 
é utilizada majoritariamente para a veiculação de serviços ou 
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produtos; por sua vez, a propaganda, se fixa no aspecto de divul-
gação de ideologias e, ainda, em muitos casos, na venda de pro-
dutos ou serviços. 

 Pode-se dizer, portanto, que a publicidade visa ao cole-
tivo, ao grupo social, à classe profissional tomada como um todo 
e procura, a partir do coletivo, obter compras do indivíduo; já 
propaganda visa ao indivíduo e, a partir deste, atingir os grupos 
sociais (COSTA, MAFFEZZOLLI & PRESAS, 2008). 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publici-
tária (CONAR) é o órgão que fiscaliza a publicidade enganosa 
ou abusiva, a partir de denúncias que, se consideradas abusivas 
ou enganosas, são retiradas do ar, reformuladas ou reprovadas 
publicamente. Além disso, o papel do CONAR é defender a li-
berdade de expressão comercial, tendo por base e prerrogativa a 
legislação concernente ao Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).  
 
4. RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

A responsabilidade civil se conceitua, lato sensu, para 
Caio Mário, na efetivação da reparabilidade abstrata do dano em 
relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se forma. 
Sendo assim, a  reparação e sujeito passivo compõem o binômio 
da responsabilidade civil, que então se enuncia como o princípio 
que subordina a reparação à sua incidência na pessoa do causa-
dor do dano. Não importa se o fundamento é a culpa, ou se é 
independente desta. Em qualquer circunstância, onde houver a 
subordinação de um sujeito passivo à determinação de um dever 
de ressarcimento, aí estará a responsabilidade civil (PEREIRA, 
2018, p. 13). 

 Nesse sentido, vê-se que a responsabilidade civil con-
siste na reparação do dano para com o ofendido. A reparação, 
ainda, caso não se possa voltar ao status quo ante, deve ser pe-
cuniária.  
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O dano é elemento ou requisito essencial na responsabi-
lidade civil. A consagração constitucional dos princípios da dig-
nidade da pessoa humana e da solidariedade social, ligada ao 
grande desenvolvimento tecnológico, deslocou a ênfase da con-
duta do agente para o dano ressarcível, assim surgindo a formi-
dável tipologia de novos danos, na direção do incremento de ris-
cos e do potencial danoso que é carregado pelas novas tecnolo-
gias (PEREIRA, 2018, p. 51).  

Dessa forma, consoante Aguiar Dias, não pode haver res-
ponsabilidade sem a existência de dano, visto que, resultando a 
responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, “logicamente 
não pode concretizar-se onde nada há que reparar” (apud PE-
REIRA, 2018, p. 52). Além disso, cumpre indicar com precisão 
o responsável, e caracterizar o credor das perdas e danos (PE-
REIRA, 2018, p. 59). 

Desse modo, a responsabilidade civil tornou-se uma ins-
tância ideal para que, através dos casos de dano indenizável, seja 
posta em prática o comando constitucional da solidariedade so-
cial (MORAES, 2003, p. 24).  

No campo da responsabilidade civil, ainda há a classifi-
cação de responsabilidade civil subjetiva ou objetiva. Aquela, 
sendo a prática do dano com o elemento de culpa do agente. Já 
a responsabilidade civil objetiva se caracteriza pela não necessi-
dade de comprovação de culpa do agente, eis que é presumida. 
O dano, porém, tem de sempre estar presente para que se carac-
terize a responsabilidade civil.  

Com a modernização do direito, o conceito de dolo foi 
modificado e alargado, confluindo a doutrina no sentido de ca-
racterizá-lo na conduta antijurídica, sem que o agente tenha tido 
o intuito de prejudicar. Para a caracterização do dolo não é ne-
cessário comprovar  se o agente teve o propósito de causar o mal, 
basta verificar se ele procedeu consciente de que o seu compor-
tamento poderia ser lesivo (PEREIRA, 2018, p. 87). 

O comportamento doloso envolve um elemento 
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subjetivo combinado um objetivo. O aspecto subjetivo é aquele 
descrito como a vontade ou a simples consciência de enganar 
alguém, ou seja, no dolo, não se trata simplesmente de consci-
ência ou discernimento, mas da intenção do deceptor de alcançar 
o objetivo de firmar um negócio jurídico que não corresponda a 
realidade para a outra parte do negócio. Ainda, é importante res-
saltar que a ocorrência do dolo independe da vontade do ofensor 
de obter uma vantagem patrimonial ou não (BENETTI, 2019, p. 
41).  

Já o aspecto objetivo do dolo compreende as manobras 
astuciosas, maquinações, mentiras ou omissões a fim de enganar 
o declarante. Sabe-se também que o silêncio pode ser conside-
rado um aspecto objetivo do dolo na ocasião em que for guar-
dado intencionalmente a respeito de dados importantes para a 
formação do negócio jurídico (BENETTI, 2019, p. 45).  

O CDC estabeleceu a prescindibilidade da comprovação 
de culpa do responsável legal, trazendo um fundamento objetivo 
ao dever de indenizar. Trata-se de responsabilidade objetiva em 
que não há cogitação de culpa, visto que, se estão presentes os 
pressupostos da responsabilidade - o defeito, o dano e o nexo 
causal - não é possível o agente isentar-se do dever de indenizar 
com base na prova de ausência de culpa (GUEDES, TEPEDINO 
& TERRA, 2020, p. 247). 

Já o Código Civil, em seus artigos 186 e 187 (BRASIL, 
2002), evidencia a responsabilidade civil oriunda de ato ilícito 
ou abuso de direito em que sejam indissociáveis da ideia de 
culpa (FRANCO, 2003). Além disso, o artigo 927 trata do tema 
da responsabilidade civil sob o enfoque da obrigação de indeni-
zar, em que, o sujeito que em ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a alguém, tem o dever de indenizá-lo. 

Nesse sentido, é possível perceber que, por exemplo, a 
cláusula geral do art. 187 do CC permite igualmente reconhecer 
o estabelecimento de obrigações decorrentes de atos negociais, 
em que a tônica da discussão jurídica proposta não esteja 
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fundada numa pretensão de cumprimento de contrato, mas sim 
de reequilíbrio das posições jurídicas assumidas pelas partes 
contratantes (CACHAPUZ, 2018, p. 85). 

Os princípios da responsabilidade civil têm o objetivo de 
restaurar um equilíbrio patrimonial e moral que foi violado; um 
dano não reparado é um fator de inquietação social, por isso, 
com a evolução histórica do conceito de responsabilidade civil, 
alargou-se o dever de indenizar, com o intuito de que cada vez 
menos restem danos irressarcidos (VENOSA, 2021, p. 357). 

Nesse contexto, os modos de reparação dos prejuízos li-
gam-se à função primordial da responsabilidade civil, que é res-
tabelecer o equilíbrio social rompido pelo dano, devendo-se ten-
tar, na medida do possível, recolocar o prejudicado, ainda que 
de forma apenas aproximativa, na situação em que se encontraria 
no caso da não ocorrência do dano (SANSEVERINO, 2010, p. 
34). 

A reparação do dano pode ser constituída pelo modelo de 
reparação “in natura”, em que  se deve restituir ao lesado exata-
mente o mesmo bem que foi extraído do seu patrimônio para que 
ele seja colocado no estado em que se encontraria caso não ti-
vesse ocorrido o ato ilícito. (SANSEVERINO, 2010, p. 34). 

 Apesar de ser um modelo ideal de reparação, pode ser 
muito difícil restaurar materialmente o dano, ou, ainda, não ser 
do interesse do credor da obrigação de indenizar da sua restau-
ração específica. Por esse motivo, se fala também no modelo de 
reparação do dano pecuniária, que atualmente exerce domínio. 
O sistema de reparação em pecúnia, portanto, é o de restaurar o 
dano sofrido pelo lesado pelo pagamento de uma indenização 
que equivale ao dano sofrido (SANSEVERINO, 2010, p. 39). 

Ressalte-se, também que os danos imateriais só foram 
contemplados com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, em seus incisos V e X do artigo 5º (BRASIL, 1988). Desde 
então, tornou-se indiscutível a cumulabilidade do dano moral 
com o material, que acabou sendo reconhecida pelo STJ ao 
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formular a Súmula 37, que diz que são cumuláveis as indeniza-
ções por dano material e dano moral que sejam oriundos do 
mesmo fato. O Código Civil, nesse sentido, refere-se expressa-
mente ao dano moral em seu art. 186 (CAVALIERI FILHO, 
2020, p. 102). 

Ademais, a mudança no âmbito da responsabilidade civil 
também refletiu no debate do dano estético, eis que na doutrina 
e na jurisprudência, aquele dano é tratado diferentemente do 
dano imaterial; nesse sentido, pode ser cumulado com o dano 
moral, o que significa que foi criada uma nova modalidade de 
dano, a partir da doutrina e da jurisprudência atual (TARTUCE, 
2020, p. 491).  

Portanto, no direito atual, a responsabilidade objetiva se 
justifica tanto pelo elemento do risco, quanto do dano. A partir 
disso, a indenização não se dará somente pelo risco, mas porque 
há um dano, com base no alargamento do dever de indenizar. 
Nesse sentido, o art. 927, parágrafo único, do CC expressa que: 
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade nor-
malmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua na-
tureza, risco para os direitos de outrem” (VENOSA, 2021, p. 
371).  

Há quem sustente que  o princípio da reparação integral 
tenha sido abalado pela introdução do parágrafo único do art. 
944 do CC (BRASIL, 2002), que concedeu competência ao juiz 
para fixar a indenização, consoante com o seu prudente arbítrio, 
nos casos em que há excessiva desproporção entre a gravidade 
da culpa e o dano. Porém, a finalidade da norma é evitar que a 
reparação integral dos danos prive o ofensor do mínimo neces-
sário à sua sobrevivência, em relação aos princípios da digni-
dade humana e da solidariedade (CAVALIERI FILHO, 2020, p. 
23). 
 
5. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
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INFLUENCIADOR DIGITAL 
 

Apesar da profissão de influenciador digital já ter sido 
alvo de dois projetos de lei, para que fosse regulamentada, o PL 
4289/2016 (BRASIL, 2016) e PL 8569/2017 (BRASIL, 2017), 
ainda não há nenhuma lei consolidada até o momento (RICCI, 
2020). Isso não significa, porém, que não haja responsabilização 
civil pelos atos que cometerem no exercício da profissão, tendo 
em vista a existência de legislação concernente ao assunto, junto 
ao Código Civil vigente.   

Com base na ausência de legislação específica, conforme 
anteriormente citado, com relação à profissão de influenciador 
digital, pode-se afirmar que: 

Propõe-se, então, a esses sujeitos, em razão da ausência de 

legislação específica no que se refere ao tema, que sejam apli-
cadas as medidas referentes à responsabilidade objetiva soli-

dária, disposta no art. 7º, parágrafo único, do CDC, junta-

mente com o art. 927, do CC, ao tratar da obrigação de repa-

rar o dano e, consequentemente, o art. 944, também do CC, 

que aborda os parâmetros da fixação da indenização. Os art. 

186 e 187 do referido código abordam os conceitos nos quais 

estão alicerçados a responsabilidade civil, o de ato ilícito e o 

de abuso de direito. O ato ilícito, mencionado no art. 186, é 

aquele que “por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

e exclusivamente moral” (CALIXTO, 2019, p. 56). 

É cristalino que os fornecedores, utilizados pelos influ-
enciadores, possuem mais conhecimento a respeito dos produtos 
ou serviços que comercializam, bem como possuem mais recur-
sos para defesa de seus interesses em juízo. Ademais, as empre-
sas possuem um capital muito mais elevado do que o de uma 
pessoa física. Por isso, é evidente que o consumidor se encontra 
em uma posição de desvantagem, sendo enquadrado como a 
parte vulnerável da relação. Resta claro que a relação entre o in-
fluenciador e o consumidor envolve confiança e admiração, que 
acaba atingindo também  aos “interesses existenciais”  do con-
sumidor quando são conduzidos ao erro, ainda mais por ser uma 
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relação de consumo muito recente e pouco regulamentada 
(SILVA, 2019).  

A publicidade que veicula determinado produto ou ser-
viço a uma microcelebridade é integrante da cadeia de consumo, 
consoante a doutrina e jurisprudência. Dessa forma, no entendi-
mento do direito brasileiro, os influenciadores não respondem 
pessoalmente perante a sociedade por qualquer vício do produto, 
ou da informação prestada (HENRIQUE, 2020). Apesar disso, 
vê-se, recentemente, a discussão maior da responsabilidade civil 
do influencer, já que a veiculação publicitária tem tomado novos 
rumos com a especialização e profissionalização das redes soci-
ais; com isso, verifica-se uma lacuna que pode confundir os con-
sumidores entre o que é publicidade ou não. Ainda, a atividade 
dos influencers pode promover a quebra da boa-fé objetiva que 
existe nas relações sociais e, ainda, nas relações contratuais 
(HENRIQUE, 2020). 

Consoante Pierre Bourdieu, O agir segundo a boa-fé 
objetiva concretiza as exigências de probidade, correção e com-
portamento leal capazes de possibilitar um apropriado tráfico ne-
gocial, considerando a utilidade do negócio e sua finalidade do 
qual se vinculam, vincularam, ou cogitam vincular-se, além do 
específico campo de atuação em que estabelecida a relação obri-
gacional. Apesar disso, no plano concreto das relações de vida, 
nem sempre é fácil saber quais são essas exigências de probi-
dade, correção e lealdade, ademais de saber o que é um tráfico 
negocial adequado à finalidade e utilidade do negócio, ou seja, 
o que caracteriza um comportamento segundo a boa-fé (MAR-
TINS-COSTA, 2018, p. 43). 

Nesse sentido, é muito comum observar, nos perfis das 
celebridades digitais, a falta de cuidado em relação às postagens 
publicitárias, seja no âmbito de publicidade não sinalizada, 
quanto na postagem sem cunho publicitário, que pode prejudicar 
os seguidores e colocá-los em uma situação de vulnerabilidade. 
Em relação a isso, encontram-se previstas nos artigos 67 e 68 do 
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CDC (BRASIL, 1990) as seguintes disposições: 
Art. 67 - Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria 

saber ser enganosa ou abusiva. 
Art. 68 - Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria 

saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança (BRA-

SIL, 1990). 

Ainda, o influenciador digital pode persuadir não só pe-
los posts publicitários, mas também por aquilo que não são pa-
gos para fazer, visto que seus seguidores se espelham em suas 
orientações e posicionamentos a despeito de diversos assuntos e 
até mesmo pautas sociais. Como exemplo, é interessante citar, o 
caso do Youtuber Júlio Cocielo, que, em 2018, foi autor de uma 
frase de cunho racista em suas redes sociais. A partir disso, em 
2020, o Ministério Público de São Paulo enquadrou-o como réu 
em um processo que tramita na 3ª Vara Criminal do Estado de 
São Paulo (REVISTA QUEM, 2020).  

Nesse contexto, pode-se associar este caso ao dano so-
cial, visto que a responsabilização pelo posicionamento de cu-
nho racista feito pelo Youtuber está associada com a ideia de 
proteção da pessoa humana. Além disso, é possível perceber a 
quantidade massiva de pessoas a que suas postagens atingem e, 
nesse sentido, um posicionamento pode acabar influenciando 
seus seguidores a praticar os mesmos atos.  

Ademais, pode-se citar o caso do cantor, que também 
atua como influenciador digital, Gusttavo Lima. Em maio de 
2020, o cantor realizou uma live no YouTube a fim de apresentar 
suas músicas durante a pandemia do Coronavírus. Na live, que 
foi patrocinada por uma grande empresa de bebidas alcoólicas, 
observou-se a grande quantidade de bebidas alcoólicas ingeridas 
pelo cantor durante sua apresentação. Nesse sentido, o CONAR, 
que funciona a partir de denúncias de publicidades que possam 
prejudicar o público que as consome, foi acionado e, em decor-
rência disso, penalizou-o com uma advertência (JORNAL 
MEIO & MENSAGEM, 2020).  
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Neste caso, nota-se uma atitude tomada pelo cantor que 
pode influenciar seus seguidores a partir da apologia ao excesso 
de consumo de álcool. Ainda, é importante ressaltar que se tra-
tava de uma ação publicitária em que Gusttavo acabou ultrapas-
sando limites relevantes, considerando que a live era aberta, po-
dendo ser assistida por menores de idade. A adequação da regu-
lamentação da profissão de influenciador digital e a maior inci-
dência de casos como este na jurisprudência, além da maior te-
orização em âmbito doutrinário, pode fazer com que atitudes 
como esta não se repitam, pois acabam gerando danos, tanto so-
ciais, quanto morais.  

A responsabilização civil do influenciador, como eluci-
dado nos exemplos acima, porém, pode ser muito perigosa, visto 
que não se pode responsabilizar a microcelebridade por possí-
veis danos que o produto ou serviço possa vir a causar, já que 
seu único papel é o de veiculação de conteúdo publicitário em 
suas redes sociais. Ainda, a responsabilização em relação aos 
posicionamentos dos influenciadores digitais pode ser entendida 
como um afronte ao direito à liberdade de pensamento e expres-
são.  

A criação de um regulamento ético para os ditos influen-
ciadores, como um Código de Ética, que estimule a distinguir o 
que é o espaço publicitário e regule a forma de veiculação de 
conteúdo, seja ele publicitário ou não, seria uma alternativa an-
tes de responsabilizá-lo civilmente por produtos ou serviços que 
não são produzidos ou executados por ele e, ainda, frente às suas 
atitudes veiculadas nas suas redes sociais que não tenham teor 
publicitário, visto que, mesmo sem ganhos financeiros, ainda 
atingem muitos seguidores em cada postagem.  

Ademais, apesar da responsabilização civil das celebri-
dades digitais já ser debatida na doutrina, a jurisprudência ainda 
aborda muito pouco do tema. Em 2020, foi julgado, no Juizado 
Especial Cível de Barra Mansa (RJ), o primeiro processo em que 
um influenciador digital foi responsabilizado civilmente. A ré do 
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processo, a influenciadora Virgínia Parente, veiculou uma publi-
cidade referente a uma loja de telefones celulares. Nesse sentido, 
a autora da ação comprou um smartphone na loja por indicação 
da influencer e, para sua surpresa, o telefone nunca foi entregue. 
O entendimento do tribunal foi de que mesmo não havendo re-
lação de consumo entre as partes, o influenciador, ao divulgar 
produtos ou serviços, recebendo economicamente para isso, 
deve ser responsabilizado por quaisquer danos originados dos 
produtos e serviços de que faça divulgação (PICOLI & SAVI-
OLI, 2020). A decisão foi tomada com fulcro no Art. 927 do CC 
(BRASIL, 2002) e, mesmo após o recurso interposto pela ré, a 
decisão se manteve (RICCI, 2020).  

A profissão de digital influencer, nesse contexto, deve 
ser regulada e, ainda, como dito antes, combinada com a criação 
de um código de ética, como forma de evitar a responsabilização 
do influenciador, como no caso em tela, pelo dano causado pela 
empresa que o influenciador apenas divulgou. A função precau-
cional possui grande destaque, porém não deve ser usada como 
primeiro recurso se o influenciador tiver cumprido todas as re-
gulações feitas pelo Código de Ética, como em muitas profissões 
que o possuem. 

Cabe ao influenciador ser responsabilizado pelos atos ad-
vindos do exercício da sua profissão, portanto, se não forem 
cumpridos os requisitos propostos pelo Código de Ética, podem 
ser reparados por indenização pecuniária, dentre outras medidas.   

Tem-se também a imprescindível tarefa da confiança no 
ordenamento jurídico, que deve ter a missão de garantir a confi-
ança dos sujeitos, porque ela constitui um pressuposto funda-
mental da paz jurídica (FRADA, 2004, p. 19). Nesse contexto, a 
confiança também deve ser observada nas relações entre os in-
fluenciadores e seus seguidores. 

O exercício da profissão de influenciador digital gera 
enormes impactos, visto que, consoante a Forbes Brasil, em 
2020 o crescimento das vendas na Black Friday por causa da 
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ação dos influenciadores, foi 670% maior em relação à 2019 no 
mundo, de acordo com a RewardStyle (FORBES, 2020).  

Resta claro, portanto, que a regulamentação destes pro-
fissionais deve ser considerada em função de seu poder de influ-
ência ser tão grande, posto que, com sua responsabilização pelo 
crescimento nas vendas durante a Black Friday, fica notável que, 
se são capazes de proporcionar tamanho impacto na economia, 
também são capazes de gerar danos aos consumidores pelas pu-
blicidades e, além disso, por todas os posicionamentos que vei-
culam nas plataformas digitais.  
 
6. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO INFLUENCIADOR 
DIGITAL EM RELAÇÃO À VEICULAÇÃO DE PROCEDI-
MENTOS ESTÉTICOS E CIRÚRGICOS NAS REDES SOCI-
AIS 
 

Com a profissionalização dos meios digitais e a maior 
influência de padrões de beleza na sociedade, um nicho muito 
utilizado por influencers, principalmente de moda e beleza, são 
as intervenções estéticas e cirúrgicas.  

A veiculação desses conteúdos vai desde pílulas inibido-
ras de apetite e harmonizações faciais, até cirurgias plásticas, 
dentre muitos outros procedimentos invasivos ou não; essa vei-
culação, em muitos casos, pode ser parte de um anúncio publi-
citário ou, ainda, de uma “permuta”, que é um mecanismo em 
que o influenciador ganha o serviço ou produto em troca de di-
vulgação em suas redes sociais. Ainda, pode não ter caráter pu-
blicitário e somente ser uma postagem sem ganhos financeiros.  

Nesse sentido, é muito comum, no meio digital, que os 
influencers, majoritariamente mulheres, realizem e façam a di-
vulgação desses procedimentos; exemplo disso é a massiva rea-
lização da lipoaspiração de alta definição, mais conhecida no 
meio digital como “lipo lad”, procedimento que ganhou extrema 
notoriedade no ano de 2020 e que consiste em uma lipoaspiração 
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que, no seu resultado final, dá um aspecto bem definido aos mús-
culos do abdômen.  

Em âmbito de intervenções cirúrgicas, o médico pode 
utilizar das mídias sociais com o intuito de esclarecer seus se-
guidores acerca de assuntos dos quais possui domínio técnico, 
porém o Código de Ética Médica impõe vedações ao médico que 
se interessa em utilizar a publicidade, já que, se não observadas, 
podem colocar em risco a vida do paciente, permitindo a respon-
sabilidade civil deste profissional (SILVA, 2019).  

A responsabilidade do médico tem sido amplamente dis-
cutida na esfera civil, por isso, se exige do profissional médico 
sempre uma conduta rigorosa, sendo a responsabilidade civil da 
categoria regida pelos mesmos princípios da responsabilidade 
civil em geral, que consiste, portanto, na reparação do dano cau-
sado a outrem durante o exercício de sua profissão (MEDEI-
ROS, 2019). 

A responsabilidade civil do médico, consoante o ordena-
mento jurídico brasileiro, é considerada subjetiva, estando base-
ada na noção de culpa strictu sensu que carrega os conceitos de 
negligência, imprudência  e imperícia, ou seja, o  médico, nesse 
sentido, só será responsabilizado pelos danos provocados se 
houver comprovação, pela vítima, de que ele agiu culposamente 
(MACEDO, 2015). 

Em se tratando de cirurgias estéticas, o objetivo do paci-
ente é melhorar a aparência, corrigir alguma imperfeição física 
etc. Nesses casos, entende-se que o médico assume obrigação de 
resultado, pois se compromete a proporcionar ao paciente o re-
sultado pretendido. Se esse resultado não for possível, deve 
desde logo comunicar ao paciente ou não realizar a cirurgia (CA-
VALIERI FILHO, 2020, p. 434). 

Nesse sentido, o direito espanhol, segundo uma decisão 
do Supremo Tribunal da Espanha, do ano de 2005, descarta o 
asseguramento de resultado em relação às cirurgias estéticas do 
médico para com o paciente. Essa jurisprudência foi confirmada 
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por outra em 2007, que declarou que os atos de medicina volun-
tária não asseguram a garantia do resultado buscado. No entanto, 
a jurisprudência considera que o conteúdo do dever de informa-
ção é mais exigente no caso da medicina eletiva em relação à 
medicina necessária (BASTIDA & XIOL, 2012, p. 36).  

Em se tratando do papel das microcelebridades, resta 
claro que, se há a elaboração de um código de ética para médicos 
e outros profissionais que realizam procedimentos estéticos, 
urge que os profissionais que divulgam esse serviço, os influen-

cers, sejam também contemplados por um, devido ao seu grande 
poder de influência e milhares de seguidores que inspiram, tendo 
as veiculações caráter publicitário ou não.  

Exemplo da periculosidade da divulgação deste tipo de 
cirurgia é a influenciadora Liliane Amorim, que faleceu em de-
corrência de uma infecção ocasionada por uma perfuração no 
intestino, após se submeter a uma lipoaspiração, conforme in-
dica o laudo pericial (ZERO HORA, 2021); a partir das compli-
cações do procedimento, a influencer foi submetida a duas cirur-
gias para tentar reverter o caso, porém Liliane não resistiu.  

A partir do caso de Liliane Amorim, a influenciadora 
Thaynara OG veio a público relatar sua história sobre um tam-
bém procedimento cirúrgico mal sucedido. A influenciadora 
aduziu que realizou a famosa “lipo lad", porém, a partir de com-
plicações no procedimento, teve um sangramento e precisou fi-
car internada na UTI, lá recebendo transfusões de sangue para 
que melhorasse. Ainda relatou que, em determinado momento, 
pensou que morreria devido ao procedimento (G1, 2021).  

Vê-se, com base nesses casos, os perigos de uma cirurgia 
plástica e todos os males que ela pode vir a causar a alguém que 
a realiza. Por isso, é essencial que haja a elaboração de um regu-
lamento ético para os influenciadores que, ao veicularem este 
tipo de conteúdo em suas redes sociais, podem causar um dano, 
tanto individual, para o seguidor que realiza o procedimento pela 
indicação da blogueira, quanto social, devido ao tamanho perigo 
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de se divulgar, em meios digitais, procedimentos invasivos que 
podem resultar em complicações, ou até na morte, de seguidores 
e, como vimos no caso anteriormente citado, dos próprios influ-
enciadores, que não deixam de ser influenciados pelos colegas 
de profissão que seguem nas redes sociais.  

Ademais, verifica-se uma grande quantidade de menores 
de idade que acompanham a vida das microcelebridades e, pela 
sua pouca maturidade, podem ser facilmente “contaminadas” 
com essa necessidade de modificar seu corpo a qualquer custo. 
Em relação a isso, o artigo 71 do ECA dispõe sobre a proteção 
integral da criança e do adolescente e seus direitos à informação, 
cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e ser-
viços, que não deixem de respeitar a condição de pessoa em de-
senvolvimento dos menores de idade. Nesse sentido, o artigo 73 
do mesmo estatuto prevê a responsabilização da pessoa física ou 
jurídica que inobservar as normas de prevenção (BRASIL, 
1990).  

Por fim, faz-se necessário ilustrar o caso da influencia-
dora Jéssica Frozza, que realizou uma bichectomia, que consiste 
em um procedimento cirúrgico para retirar um acúmulo de gor-
dura localizado na face, porém, depois de um ano de sua reali-
zação, apresentou seu rosto completamente modificado, com 
flacidez e aspecto caveirístico, segundo seu relato (GAZETA, 
2021).  

A “febre” da realização de bichectomia entre os famosos, 
acabou levando muitas pessoas a realizarem o procedimento e 
terem resultados negativos após um período de tempo, pois, 
além de não ser indicado para todo o tipo de pessoa, não há com-
provação científica a longo prazo de seus efeitos, já que é uma 
cirurgia desenvolvida muito recententemente, principalmente 
pelos cirurgiões-dentistas.  

Assim como a bichectomia, muitas outras cirurgias tam-
bém não apresentam estudos longitudinais que comprovem um 
bom resultado ou, ainda, a não piora do paciente que realizou 
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tais procedimentos.  
Em relação à responsabilidade por dano de terceiro, só 

será considerada a participação da pessoa estranha na causação 
do dano, que pode ocorrer de maneira total ou parcial, quando o 
dano é devido exclusivamente ao terceiro. Se for apenas copar-
tícipe, ou elemento concorrente no desfecho prejudicial, não se 
caracteriza a responsabilidade de terceiro, porque somente 
quando há a participação  da pessoa estranha que estará elimi-
nado o vínculo de causalidade entre o dano e a conduta do indi-
gitado autor do dano (PEREIRA, 2018, p. 385).  

Vê-se que o papel do influenciador, na maioria dos casos, 
é somente o de veiculação do procedimento, seja de cunho pu-
blicitário ou não, e não o de realização do procedimento que 
pode vir a causar algum dano ao seguidor que se submeter a ele. 

Exemplo do livre-arbítrio da pessoa que escolhe comprar 
um serviço ou produto, mesmo sabendo dos riscos é a questão 
do uso de cigarros, em que a posição do STJ em relação à maté-
ria é a de que os fabricantes de cigarros não devem ser respon-
sabilizados pelos danos advindos do consumo das substâncias 
presentes no tabaco, na medida em que não se lhe pode atribuir 
culpa exclusiva. Apesar desta posição, deve-se avaliar o enten-
dimento que, com fulcro no artigo 187 do CC, fala em, por 
exemplo, bons costumes e fim social e que pode vir a ser uma 
questão discutida a respeito da comercialização de cigarros, 
visto que são conceitos jurídicos indeterminados, isto é, que na 
análise de um caso concreto dependem de valoração por parte 
do julgador (GUGLINSKI, 2012).  

Nesse contexto, é também a influência dos influenciado-
res que veiculam postagens sobre procedimentos estéticos e ci-
rúrgicos e, por mais que não sejam os responsáveis pela realiza-
ção do procedimento, devem ter sua profissão regulamentada e 
um regulamento ético que estabeleça as situações que importam 
neste sentido.  

Além disso, pode-se discutir também o caráter punitivo 
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do dano (punitive damages), que é um meio de reparação de da-
nos próprio da Common Law, que constitui-se em um meio in-
termediário entre o direito civil e o direito penal, visto que tem 
o objetivo de punir o agente causador do dano de através de uma 
pena pecuniária paga à vítima, porém aí há o perigo de aplicar 
indiscriminadamente este instituto a qualquer reparação de da-
nos morais, na medida em que sabe-se que a reparação, no Bra-
sil, é o fim último da responsabilidade civil (MORAES, 2003, p. 
258). 

Apesar disso, no Brasil, para que se considere o caráter 
punitivo da reparação pelo dano moral, deve-se considerar a gra-
dação da culpa e, ainda, o nível econômico do ofensor. A dou-
trina considera estes dois critérios para que a vítima seja benefi-
ciada e, ainda, para que haja o caráter pedagógico da reparação, 
ou seja, para que o dano não seja repetido (MORAES, 2003, p. 
259). No entanto, ao adotar o caráter punitivo sem restrições, há 
o risco de violação do princípio da legalidade, já que, na respon-
sabilidade civil, busca-se ressarcir apenas a consequência do de-
lito, ou seja, o dano.  

É imprescindível, portanto, que só se aplique a lógica se-
melhante a do caráter punitivo do dano em situações excepcio-
nais, como, por exemplo, àquelas em que faz-se imperioso que 
se dê uma resposta à sociedade, ou seja, a consciência social 
(MORAES, 2003, p. 263).  

Nesse sentido, em relação aos influenciadores digitais, é 
extremamente perigoso atribuir um caráter punitivo aos danos 
que eles possam vir a causar ao veicular conteúdos relativos a 
procedimentos estéticos como forma de publicidade, visto que 
não são eles os executores do procedimento, e sim médicos e 
cirurgiões-dentistas, entre outros profissionais que as realizam, 
que já dispõem de códigos de ética e, além disso, de uma regu-
lamentação de suas profissões.  
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 4________481_ 
 

 

 
Os influenciadores digitais devem ter muito cuidado ao 

veicular resultados e apologia aos procedimentos realizados 
como se não apresentassem riscos, tanto no momento de sua re-
alização, quanto depois.  

A partir disso, mesmo sem a comprovação de culpa, o 
influenciador deve ser responsabilizado civilmente pelos danos, 
ou ainda, ameaça de dano, que possa vir a causar a um consumi-
dor específico, ou, como trazido anteriormente, à sociedade que 
consome seu conteúdo, a partir do não cumprimento dos pressu-
postos postos pelo Código de Ética que urge se criar para esta 
profissão que ganha cada vez mais notoriedade.  

Como solução para os altos índices de baixa autoestima 
de meninas entre 13 a 18 anos e grande distorção corporal, apon-
tada por elas em pesquisa realizada pelo projeto Dove pela auto-
estima, a marca Dove, em parceria com a UNICEF, está desen-
volvendo um projeto que, por meio digital, aborda questões de 
autoestima de forma didática. O projeto tem como objetivo im-
pactar positivamente a vida de 2 milhões de jovens entre 13 e 18 
anos no Brasil e teve seu lançamento no segundo semestre de 
2021 (REVISTA EXAME, 2021).  

Os influenciadores, portanto, apesar de não realizarem os 
procedimentos cirúrgicos e, logicamente, não poderem ser res-
ponsabilizados pelos danos causados pela realização deles, de-
vem ter sua atividade regulada, justamente pelo seu poder de in-
fluência que, dado o grande crescimento no Brasil e mundo, po-
dem afetar grandemente seus seguidores.  
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