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RESUMO 

 

Analisa-se a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance nos casos de cometimento de 

erro médico. Inicialmente, apresenta-se a definição e a evolução da perda de uma chance no 

campo da responsabilidade civil, assim como são expressos os critérios gerais para a sua 

adequada aplicação. Em seguida, faz-se um exame da responsabilização médica, abordando a 

sua natureza e a espécie de obrigação assumida pelo profissional na sua relação com o 

paciente. Explanam-se ainda os meios reveladores da culpa médica e as hipóteses nas quais 

não se configuram dever de indenizar. Exposto o conceito da teoria da perda de uma chance e 

verificada a modalidade de responsabilidade civil do médico, traça-se uma análise acerca da 

aplicação da referida na área da medicina, verificada na subtração da chance de cura ou de 

uma maior ou melhor sobrevida, apontando as suas particularidades em contraposição aos 

demais casos de perda de uma chance, conhecido como clássicos. Suscitam-se também as 

problemáticas levantadas por estudiosos contrários à sua aplicação ao erro médico. Por fim, 

apresenta-se a ideia da chance perdida como bem jurídico autônomo, em consonância com o 

precedente do Superior Tribunal de Justiça, objeto de análise neste estudo, assim como se 

propõe elementos a serem observados pelo julgador no arbitramento do montante 

indenizatório cabível pela perda da chance de cura ou de sobrevivência. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Erro médico.  

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

It analyzes the applicability of the theory of loss of chance in cases of medical malpractice. 

Initially, it presents the definition and evolution of the loss of a chance under the civil 

responsibility, as well as shows the general criteria for its proper implementation. Then, made 

an examination of medical accountability, addressing your  nature and the kind of obligation 

assumed by the professional in their relationship with the patient. It explains even the telltale 

means the medical blame and the situations in which not configure duty to indemnify. 

Exposed the concept of the theory of loss of a chance and checked the liability method of 

medical, draws up an analysis of the application of that theory in the medicine area, checked 

in subtracting the chance of a cure or a bigger or better survival, pointing their particularities 

as opposed to other cases of loss of a chance, known as classics. It evokes too the issues 

raised by scholars opposed to its application to medical error. Finally, present the idea of the 

lost chance as autonomous legal asset, in line with the precedent of the Superior Court of 

Justice analyzed in this study, as well as proposed elements to be observed by the judge in the 

arbitration of indemnity by the appropriate amount loss of chance of cure or survival.  

 

Keywords: Civil Responsibility. Loss of chance. Medical malpractice.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar do vasto estudo existente no campo da responsabilidade civil no âmbito 

nacional, o mesmo não é observado, apesar do crescente interesse, no que tange a um instituto 

específico dessa disciplina: a teoria da perda de uma chance, construção doutrinária e 

jurisprudencial francesa desenvolvida no século XX. 

As hipóteses de aplicação da supramencionada teoria na sociedade contemporânea 

são inúmeras, uma vez que as relações sociais encontram-se cada vez mais interligadas e 

intensificadas, não sendo raro que, em decorrência de um ato ilícito promovido por um 

terceiro, uma oportunidade de aferição de vantagem ou a possibilidade de evitar prejuízo seja 

tolhida, em manifesto dano àquele que a possuía.   

O termo “vantagem” vai além da noção econômica de obtenção de lucro. Para 

aquele que se encontra enfermo, o resultado benéfico esperado, ainda que incerto, está 

associado à melhora de seu estado por meio do diagnóstico correto e da prescrição da 

terapêutica adequada ao combate da doença. Ocorre que a chance de que essa vantagem venha 

a se concretizar pode ser suprimida do paciente por erro daquele que possui justamente o 

conhecimento científico necessário na busca do restabelecimento de sua saúde, bem como o 

dever de atuar com zelo e diligência no exercício de sua profissão: o médico.  

Sob essa perspectiva, o presente estudo visa aprofundar-se na responsabilidade 

médica pela perda de uma chance, consubstanciada na subtração da possibilidade de cura ou 

de uma maior e melhor sobrevida do sujeito adoentado, ocasionada em razão de determinada 

conduta culposa do operador médico, fundamentando-se, predominantemente, em uma 

pesquisa qualitativa, através de explicações retiradas de livros, revistas, publicações, artigos e 

jurisprudência que versam direta ou indiretamente sobre a matéria. 

No que concerne aos objetivos, a pesquisa será descritiva, uma vez que buscará 

descrever, interpretar, elucidar, identificar e esclarecer a problemática exposta, para que ao 

fim, em um aspecto explorador do trabalho, possa-se promover um aprimoramento das ideias 

que tratam acerca do tema destacado.  

No primeiro capítulo, a fim de propiciar um melhor entendimento acerca da teoria 

da perda de uma chance, aborda-se o seu conceito e o contexto histórico de desenvolvimento 

da teoria como instrumento de responsabilização civil, sem olvidar as problemáticas 

invocadas desde sua origem pelos doutrinadores no que concerne à natureza jurídica do dano 
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em questão (a chance perdida).  Assevera-se também acerca dos requisitos necessários para a 

sua adequada aplicabilidade ao caso concreto em consonância com os critérios gerais 

estabelecidos quando se fala em reparação de danos, bem como qual o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial pátrio acerca da referida teoria. 

O segundo capítulo vem a introduzir a noção da responsabilidade civil médica, 

haja vista ser o contexto sobre qual o presente estudo visa a analisar a aplicabilidade, 

apresentado qual a espécie de obrigação assumida pelo profissional na sua relação com o 

paciente, os deveres assumidos por aquele na prestação de seu serviço, assim como os fatores 

que podem propiciar uma falha do médico ensejadora de dano ao paciente, podendo 

configurar a sua responsabilização, a depender se o erro apontado for inescusável. 

No terceiro capítulo, há uma análise do objetivo proposto, explanando-se as 

distinções levantadas no que concerne à teoria da perda de uma chance no campo da medicina 

e nos demais casos de aplicação, conhecidos por perda de uma chance clássica. Demonstra-se, 

ainda, o posicionamento crítico quanto à aplicabilidade da teoria nessa seara, em face das 

peculiaridades que envolvem a sua circunstância fática, com atenção em especial a suposta 

mitigação do nexo causal, ideia essa contrária ao posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme análise do precedente jurisprudencial REsp nº 1.254.141-PR. Assevera-se, 

por fim, acerca dos elementos de necessária observação pelo julgador na fixação da 

indenização da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência.  
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2 A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE COMO INSTITUTO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

Desde a Antiguidade busca-se uma forma de promover a reparação de um dano 

cometido mediante ato injusto provocado outrem, conforme se pode auferir na máxima da Lei 

de Talião: “Olho por olho, dente por dente”, presente no Código de Hamurabi, permeada de 

um caráter punitivo e independente da existência ou não de culpa. 

Após esse período de vingança privada, iniciou-se o da composição, no qual o 

sujeito lesado passou a observar que seria mais vantajoso e conveniente promover uma 

composição com aquele que o prejudicou, mediante uma compensação econômica, do que 

exigir a aplicação de uma represália ao agente, haja vista que essa medida não proporcionava 

qualquer reparação, mas acabava por provocar outro dano, dessa vez a ser suportado pelo 

ofensor
1
.  

A Lex Aquilia de damno veio esboçar o entendimento de que caberia ao sujeito 

lesante, por meio de seu patrimônio, arcar com a reparação do vitimado, apresentando, ainda, 

a ideia de que o ato que deu ensejo ao dano deveria decorrer de uma conduta culposa do 

agente, de maneira que, inexistente a culpa na sua atuação, não haveria que responsabilizá-lo
2
. 

Foi no direito francês que se firmou o princípio geral da responsabilidade civil, 

adotando-se a culpa como fundamento, o que veio a influenciar inúmeras legislações de 

outros povos
3
.  

Com o advento da Revolução Industrial, afere-se uma modificação do contexto 

social, marcado pela inclusão de máquinas, grande produção de bens e maior circulação de 

pessoas, o que acarretou maiores riscos à população, em especial àqueles trabalhadores que se 

encontravam na linha de produção. Diante dessa circunstância, a fim de assegurar uma maior 

proteção jurídica à pessoa humana, ocorreu uma objetivação da responsabilidade, passando-se 

a considerar hipóteses de indenização sem a presença de culpa. 

Na contemporaneidade, denota-se uma evolução no campo da responsabilidade 

civil, notadamente em face da valorização da dignidade da pessoa humana, fundamento do 

                                            
1
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 7 v., p. 28 . 
2
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 7 v., p. 28 . 
3
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 4 v., p. 27. 
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Estado Democrático de Direito
4
, o enfoque passa a ser a tutela da vítima, de modo que se 

pretende primordialmente recompor o equilíbrio, quer seja moral ou patrimonial, violado em 

razão de determinada conduta danosa, cabendo ao agente restabelecer o status quo ante, em 

espécie ou em pecúnia
5
. 

Destarte, para surgir a obrigação de indenizar, mister a configuração de 

determinados pressupostos estabelecidos na legislação pátria, a qual, ademais, acompanhando 

o avanço da matéria, passou a prever, desde o último Códex, hipóteses de objetivação da 

responsabilidade civil. Isso, contudo, não afasta a relevância do elemento subjetivo do autor, 

manifesto na vontade ou na culpa, mas revela uma maior preocupação do legislador em se 

voltar mais para a reparação em si, do que com o caráter culposo do ato daquele que promove 

o dano. 

Em face disso, dispõe o Código Civil Brasileiro de 2002 duas espécies de 

responsabilidade: subjetiva e objetiva.  

A primeira pressupõe que para o autor da prática injusta, cometida mediante ação 

ou omissão, seja obrigado a reparar o sujeito lesado, resta inquirir se sua atuação valeu-se de 

dolo ou culpa, bem como se há nexo causal entre a prática e o prejuízo suportado por quem 

teve seu direito atingido. Tal tipo encontra-se estabelecido nos art. 186 e 927, ambos do 

Código Civil Brasileiro, in verbis:  

 

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. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 
 

A segunda, desenvolvida principalmente após a Revolução Industrial, diferencia-

se da primeira em um específico ponto: dispensa-se o elemento culpa, mantendo-se a 

imprescindibilidade dos demais – ato ilícito, dano e nexo causal entre esses - a fim de ensejar 

o dever de indenizar.  

Nesse tocante, leciona Carlos Roberto Gonçalves
6
: 

 

A responsabilidade subjetiva subsiste como regra necessária, sem prejuízo da 

adoção da responsabilidade objetiva, em dispositivos vários e espaços. Poderiam ser 

                                            
4
 CFRB/1988. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 

III - a dignidade da pessoa humana. 
5
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 4 v., p. 20. 
6
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 4 v., p. 50. 
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lembrados, como de responsabilidade objetiva, em nosso diploma civil, os arts. 936, 

937 e 938, que tratam, respectivamente, da responsabilidade do dono do animal, do 

dono do prédio em ruína e do habitante da casa da qual caírem coisas. E, ainda, os 

arts. 929 e 930, que preveem a responsabilidade por ato ilícito (estado de 

necessidade); os arts. 939 e 940, sobre a responsabilidade do credor que demanda o 

devedor antes de vencida a dívida ou por dívidas já pagas; o art. 933, pelo qual os 

pais, tutores, curadores, empregadores, donos de hotéis e de escolas respondem, 

independentemente de culpa, pelos atos danosos causados por seus filhos, pupilos, 

curatelados, prepostos, empregadores, hóspedes, moradores e educandos; o 

parágrafo único do art. 927, que trata da obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.  

 

Independentemente se ao caso concreto se impõe a responsabilidade subjetiva ou 

objetiva, não há falar em obrigação de indenizar se inexistir efetivamente um dano, 

encontrando-se tal pressuposto no centro da regra da responsabilidade civil. 

Resta, pois, insuficiente tão somente o cometimento de ato ilícito, haja vista que, 

sem prejuízo na ordem moral ou econômica, não há rompimento de qualquer equilíbrio, não 

havendo o que se recompor, de modo que, se mesmo assim houvesse indenização, isto 

importaria em “enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a 

pagasse”
7
.  

Como faceta desse elemento protagonista, assevera Maria Helena Diniz
8
 que “o 

dano deve ser real e efetivo, sendo necessária sua demonstração e evidência em face dos 

acontecimentos e sua repercussão sobre a pessoa, ou patrimônio desta [...] salvo nos casos de 

dano presumido”. Todavia, a efetividade ou certeza do dano não impede que ele seja futuro, 

como a mesma autora aduz, “desde que seja consequência necessária, certa, inevitável e 

previsível da ação, como, p.ex., quando uma pessoa é vítima de lesões corporais num acidente 

de trânsito e perde um braço, o que diminuirá sua capacidade de trabalho”
9
. 

Sem ir de encontro com o atributo “certeza” que deve caracterizar o dano, ocorre 

que uma ação, não raramente, pode acarretar um prejuízo a alguém ainda no campo da 

possibilidade de obtenção de vantagem, isto é, por meio de uma conduta danosa e injusta o 

sujeito tem tolhida uma oportunidade de lograr um lucro ou de abster-se de um prejuízo. 

                                            
7
 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012, 

p. 77. 
8
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 7 v. p. 82. 
9
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 7 v. 82. 
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Em face dessa conjectura, inúmeras são as circunstâncias nas quais se 

contemplam ser hábil o ressarcimento nesses casos com fundamento no instituto da perda de 

uma chance, inclusive no que tange à atividade médica, consoante trata o presente estudo. 

 

2.1 Conceito, evolução e problemáticas 

 

A teoria da perda de uma chance (perte d’une chance) desenvolveu-se na França 

nos meados da década de 1960 com o escopo de reparar quem, em razão de ato ilícito, perdeu 

“a oportunidade de obter uma situação futura melhor”
10

. 

Nesse sentido, define Sérgio Cavalieri Filho
11

: 

 

Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta de outrem, 

desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício futuro para 

a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor 

emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e 

assim por diante. Deve-se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um 

lucro ou de evitar uma perda. 

 

Para um melhor entendimento do instituto, tome-se como paradigma um caso de 

notoriedade mundial, no qual se vislumbra um cenário favorável à aplicação da perda de uma 

chance: o fato ocorreu nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, quando o atleta brasileiro 

Vanderlei Cordeiro de Lima, no curso da maratona olímpica, a seis quilômetros da linha de 

chegada, encontrando-se até aquele momento em primeiro lugar, fora abruptamente segurado 

por um terceiro que invadiu o local da corrida. Esta atitude descabida interrompeu a 

performance do competidor por um determinado tempo, atrasando-o, o que não o 

desestimulou, conseguindo galgar o terceiro lugar
12

.  

Como a prova não havia findado, descabido afirmar categoricamente que o 

maratonista seria o ganhador da medalha de ouro. Contudo, não convém menosprezar a sua 

séria chance de vitória, em face de diversos fatores, como o desempenho físico no transcorrer 

da corrida, sua colocação até o incidente e o por restar menos de 15% (quinze por cento) da 

distância total da prova no instante da interrupção. 

                                            
10

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Pauloe: Editora Atlas, 2012. 

p. 78.  
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p. 81. 
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 Disponível em <http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/eventos-e-coberturas/olimpiada-de-atenas-

2004/vanderlei-cordeiro-de-lima.htm> Acesso em: 10/04/2015. 
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Nota-se, portanto, que o maratonista possuía uma grande possibilidade de 

conquistar o primeiro lugar, porém, tendo em vista o ato injusto cometido em seu desfavor, a 

referida chance lhe foi tirada, causando-lhe um inequívoco prejuízo, de modo que, com esteio 

na teoria em questão, estaria presente, nesse episódio, os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil. 

Outro caso ilustrativo, este de âmbito nacional, ficou conhecido como “Show do 

Milhão”, explicado por Cavalieri Filho
13

: 

 

Tratava-se de um concurso em que o concorrente, se respondesse acertadamente às 

perguntas que lhe eram feitas, poderia chegar ao prêmio de um milhão de reais. 

Determinada candidata já havia conquistado o prêmio de quinhentos mil reais; a 

última pergunta, se respondida corretamente, a levaria ao prêmio máximo de um 

milhão. 

A empresa promotora do concurso, entretanto, talvez intencionalmente, formulou 

uma pergunta que não admitia nenhuma resposta correta, uma vez que todas as 

opções apresentadas estavam incorretas. Diante da inviabilidade lógica de uma 

resposta correta, a candidata optou por não responder à indagação para salvaguardar 

a premiação já cumulada. 

Entrou, todavia, com ação de indenização contra a empresa promotora do concurso 

com o argumento de que, se a pergunta tivesse sido formulada corretamente, teria 

conquistado o prêmio global. 

 

Em sede de julgamento do recurso especial interposto (REsp nº 788.459-BA), o 

Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Quarta Turma, acompanhando o voto do 

Relator, Ministro Fernando Gonçalves, entendeu ser adequada a aplicação da teoria da perda 

de uma chance à demanda em questão. Veja-se trecho do acórdão
14

: 

 

Na espécie dos autos, não há, dentro de um juízo de probabilidade, como se afirmar 

categoricamente – ainda que a recorrida tenha, até o momento em que surpreendida 

com uma pergunta no dizer do acórdão sem resposta, obtido desempenho brilhante 

no decorrer do concurso – que, caso fosse o questionamento final do programa 

formulado dentro dos parâmetros regulares, considerando o curso normal dos 

eventos, seria razoável esperar que ela lograsse responder corretamente à “pergunta 

de um milhão”.  

Isto porque há uma série de outros fatores em jogo, dentre os quais merecem 

destaque a dificuldade progressiva do programa (refletida no fato notório que houve 

diversos participantes os quais erraram a derradeira pergunta ou deixaram de 

respondê-la) e a enorme carga emocional que inevitavelmente pesa ante as 

circunstâncias da indagação final (há de se lembrar que, caso o participante optasse 

por respondê-la, receberia, na hipótese, de erro, apenas R$ 300,00 (trezentos reais).  

[...] 

Não obstante, é de se ter em conta que a recorrida, ao se deparar com questão mal 

formulada, que não comportava resposta efetivamente correta, justamente no 

momento em que poderia sagrar-se milionária, foi alvo de conduta ensejadora de 

evidente dano. 

                                            
13

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012, 

p. 82-83. 
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13/03/2006, p. 334 
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Todavia, apesar de atualmente adotada em tribunais de diversos países, as 

discussões doutrinárias sobre o tema o acompanham desde a sua origem. 

O primeiro caso jurisprudencial francês a qual se tem conhecimento no qual o 

dano fora visto como decorrente da perda de uma chance ocorreu em 1889, quando a Corte de 

Cassação da França aceitara o pleito de indenização de um demandante em face de conduta 

culposa promovida por um oficial ministerial que culminou as chances de a demanda ser 

vitoriosa pelo seu regular procedimento
15

. 

Em 1911, verificou-se pela primeira vez esse conceito de dano no sistema da 

common law, em um caso denominado Chaplin v. Hicks, no qual uma das finalistas de um 

concurso de beleza fora impedida de participar da fase final por aquele que conduziu a 

competição, deixando de concorrer aos prêmios ofertados, razão pela qual um dos juízes de 

apelação considerou, utilizando-se de probabilidades, que a autora possuiria determinado 

percentual de chances de carear algum dos prêmios
16

. 

Apesar do relevante progresso da teoria da perda de uma chance no âmbito do 

direito francês, o qual em muito ampliou as hipóteses de sua incidência, os países que adotam 

o common law também não a deixaram de lado, adotando-a em especial nas lides atinentes à 

seara médica. 

 Juristas italianos, já no século passado, também se atentaram para a 

responsabilidade civil pela perda de uma chance, apontando certas problemáticas. Sérgio 

Savi
17

 aborda em sua obra três professores, Giovanni Pacchioni, Adriano De Cupis e 

Maurizio Bocchiola, que, trataram sobre a matéria em suas publicações. 

Explana Savi
18

 que Pacchioni, em 1940, ao avaliar determinados exemplos de 

perdas de oportunidade, como: “um advogado deixa transcorrer in albis o prazo para interpor 

um recurso de apelação, privando o seu cliente da possibilidade de obter a reforma ou a 

cassação da sentença que lhe foi desfavorável”, compreendia ser desagradável o contexto 

descrito, contudo apontava ser controvertido se realmente haveria interesse jurídico da vítima 

na propositura de uma ação indenizatória, em face da inexistência, a seu entender, de um dano 
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certo, defendendo, ademais, que uma simples chance “seria uma possibilidade aleatória e não 

um valor efetivo, certo e presente”
19

. 

Contrapondo-se a essa percepção, Savi
20

 explana o posicionamento de Adriano 

De Cupis, professor da Università di Perugia, que, em livro publicado em 1966, ao analisar as 

mesmas hipóteses já retratadas por Pacchioni, inclusive a do advogado supracitada, expunha 

ser oportuna a reparação civil: 

[...] não é possível reconhecer um dano passível de indenização relativo ao [...] 

benefício que o cliente do advogado teria auferido se a sua pretensão fosse acolhida 

pelo Tribunal. Mais uma vez, o dano nestes casos é meramente hipotético e, 

portanto, não indenizável. 

Não obstante reconhecer a inadmissibilidade da indenização de um dano consistente 

na vitória perdida [...] Adriano De Cupis afirma que, por outro lado, não há como 

negar a existência de uma possibilidade de vitória antes da ocorrência do fato 

danoso. Desta forma, diz ser justo afirmar que, em relação à exclusão da 

possibilidade de vitória, existe um dano jurídico passível de indenização. 

 

Ao encontro desse pensamento de que o foco da reparação seria a perda da chance 

de vitória, e não a perda da vitória em si, reconhecendo, portanto, o valor patrimonial que a 

extinção da possibilidade gera, De Cupis passou a considerá-la como um dano emergente, 

divergindo de alguns estudiosos que a apresentavam como lucro cessante. Essa compreensão 

contribuiu para rechaçar a ideia de incerteza do dano, bem como para afastar questões sobre o 

nexo causal entre a conduta do agente e o dano, o que acabou promovendo uma maior 

admissibilidade da teoria no ordenamento jurídico italiano
21

. 

Cabe ainda ressaltar outro relevante ponto trazido à baila em seus estudos que 

repercute na esfera do quantum reparatório: o entendimento de que o valor que envolve a 

chance é inferior ao da conquista
22

. 

Depreende-se, assim, a ideia de que o montante indenizatório, nessas hipóteses, 

deverá ser sempre menor do que aquele que seria designado caso o que se perdesse fosse o 

resultado benéfico em si, ou seja, a quantia indenizatória da perda da possibilidade de lograr 

vantagem não poderá corresponder ao integral devido se o que estivesse em questão fosse a 

perda da própria vantagem.  

Como já abordado, foi com base nesse pensamento que o julgador da lide do 

“Show do Milhão” não condenou o réu ao pagamento do valor total do prêmio disputado, uma 
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vez que o fora perdido pela autora do processo não foi o prêmio, mas a oportunidade real de 

consegui-lo.  

Outro professor retratado por Sergio Savi
23

 que permitiu uma melhor 

compreensão sobre a aplicabilidade da perda de uma chance foi Maurizio Bocchiola, com a 

publicação do artigo “Perdita di uma chance e certeza del danno”, em 1976. 

Uma premissa levantada por esse italiano que merece destaque foi acerca da 

imutabilidade da situação gerada pela interrupção, tendo em vista a ocorrência de determinado 

fato que impediu o transcorrer regular dos eventos, o qual poderia dar ensejo a um ganho, de 

modo que não há como dar-se como certa a concretização ou não da chance
24

.  

Se, no caso retratado anteriormente que versa sobre a atuação do advogado que 

perde o prazo para interpor recurso, houvesse absoluta certeza quanto à reforma do decisório 

em favor do seu cliente, o dano estaria refletido na perda da causa e não da possibilidade do 

demandante de obter êxito no processo judicial. Diferentemente, se a certeza pairasse na 

impossibilidade de modificação da decisão combatida, não haveria razão para condenar o 

advogado a indenizar ante a inexistência de dano. 

Isso evidencia, no que tange à responsabilidade civil pela perda de uma 

oportunidade, a impossibilidade de demonstração da realização da chance, pensamento esse 

defendido por Bocchiola
25

, o que o fez concluir, em conformidade com De Cupis, que as 

hipóteses de perda de uma chance não condiz com a natureza de lucro cessante, uma vez que 

nestes casos “o autor deverá fazer prova não do lucro cessante em si considerado, mas dos 

pressupostos e requisitos necessários para a verificação deste lucro”
26

, ao passo que, no 

campo da perda de uma chance, o evento futuro esperado não tem como ser demonstrado, 

visto que um fato danoso deu ensejo à perda da possibilidade do resultado útil. 

Savi
27

 descreve as seguintes conclusões obtidas por Bocchiola: 

Para defender a indenização das chances perdidas no direito italiano, Bocchiola 

analisa alguns julgados de outros países que a admitem e chega às seguintes 

conclusões: (i) nestes casos, não se concede a indenização pela vantagem perdida, 

mas sim pela possibilidade de conseguir esta vantagem, isto é, faz-se distinção entre 

resultado perdido e a chance de consegui-lo; (ii) segundo esta perspectiva, com o 

termo chance não se indica uma vantagem possível e, consequentemente, um dano 
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eventual, mas a possibilidade ou a probabilidade de um resultado favorável; e (iii), 

ao assim proceder, a indenização da perda de uma chance não se afasta da regra da 

certeza do dano, tendo em vista que a possibilidade perdida, em si considerada, era 

efetivamente existente; perdida a chance, o dano é, portanto, certo. 

  

Destarte, o dano não está relacionado com o deixar de auferir eventual vantagem, 

até porque sobre ela paira a dúvida, mas o prejuízo a reparar concentra-se na oportunidade já 

existente e que se esvai do sujeito que a detém em razão de ato ilícito, de forma que, sendo a 

possibilidade certa, afastando-se de uma mera aleatoriedade, mesmo sem poder ser 

comprovado que o resultado favorável aconteceria ou não, o dano também é pleno de certeza. 

Piero Calamandrei
28

, na análise da hipótese do advogado que deixa transcorrer in 

albis o prazo do recurso, trouxe ao âmbito da responsabilidade o método estatístico, ao 

considerar que, na hipótese de responsabilidade do advogado, deveria ser feito um cálculo 

com base no estudo de probabilidade e estatística judiciária, para averiguar as chances de 

procedência da irresignação que seria promovida. 

Esta proposta vem agregar ao estudo da teoria uma vez que, mediante essas 

técnicas, há uma apuração de grau de probabilidade de que o resultado benéfico ao sujeito 

venha a ocorrer, frisa-se que não visa à análise de percentual de existência da chance, pois, 

conforme já citado, essa deverá ser certa, mas de concretização do evento futuro útil – o 

provimento do pleito recursal, por exemplo – atribuindo a essa oportunidade um conteúdo 

patrimonial que beneficia aquele que a possui
29

. 

Segundo Savi
30

, Bocchiola também defendeu ser possível o uso da probabilidade 

como critério indicador de viabilidade de indenização da chance perdida, uma vez que não 

seria todo caso que a chance implicaria um cunho patrimonial. No seu entender, para que o 

réu fosse condenado a indenizar por essa possibilidade tolhida, caberia à vítima comprovar 

que o evento futuro benéfico, isto é, a vantagem, teria 50% (cinquenta por cento) de chances 

de acontecer, ou seja, a probabilidade de êxito da chance deveria ser superior a esse 

percentual, caso contrário, o ofensor não teria o dever ressarci-la.   

As conclusões advindas de profundas discussões sobre a aplicação da perda de 

uma chance, promovidas por esses doutrinadores italianos, em especial De Cupis e Bocchiola, 

em muito colaboraram para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da teoria, dando um 

destaque aos casos nos quais o dano poderia passar despercebido pelo julgador, tendo em 
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vista o contexto da demanda – a extinção da oportunidade de lograr vantagem-, mas que passa 

a ser enquadrado como hipótese de indenização. 

Demonstrada que a chance perdida de obter uma vantagem ou de evitar um 

prejuízo não possui natureza de lucro cessante, até pelo fato de que na primeira ou na segunda 

circunstância não há o elemento certeza na concretização do resultado aguardado, torna-se 

necessário questionar qual seria a probabilidade que a vítima possuía de auferir o lucro ou de 

se salvar do agravo a fim de se constatar a verossimilhança do evento pretendido, sem olvidar 

que a perda da oportunidade, quando séria e real, configura dano a ser indenizado, nada 

obstante a dúvida existente se a vantagem vai ser obtida ou não
31

.  

A querela sobre em qual aspecto de dano patrimonial se enquadra a 

responsabilidade civil pela perda de uma chance ainda persiste, havendo doutrinadores, entre 

eles Silvio de Salvo Venosa, que a defendem como uma terceira modalidade que se encontra 

“a meio caminho entre o dano emergente e o lucro cessante”
32

, devendo, a cada demanda, ser 

examinado se a espécie se trata de mera possibilidade ou de uma real probabilidade.  

Convém destacar que, independentemente das divergências doutrinárias ainda 

existentes no que versa sobre qual gênero de dano pertence a perda de uma chance, 

justificadas até pela origem recente da teoria e o crescente interesse no tema por parte dos 

estudiosos, o que não pode ser confundido, a fim de sua adequada aplicabilidade à hipótese, é 

o objeto da indenização, revelado na oportunidade tolhida de alcançar um lucro ou de evitar 

prejuízo por conduta de outrem, cabendo ao agente ressarcir, mediante critério equitativo, o 

correspondente à chance da obtenção da vantagem, em tempo algum a vantagem 

propriamente dita. 

 

2.2 Critérios da responsabilidade civil por perda de uma chance 

 

Além da configuração dos requisitos necessários para a procedência das demandas 

que cuidam de responsabilidade civil (o ato ilícito, dano, nexo causal e a culpa, esta nos casos 

de responsabilidade subjetiva), a própria teoria em foco, com base, principalmente, na 
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jurisprudência, exige a manifestação de determinadas condições a fim de que a indenização 

seja concedida. 

Consoante já aduzido, é imperioso que o dano possua o elemento certeza para 

haver a condenação a indenizar, o que implica a imprescindibilidade de que a chance perdida 

seja séria e real, ultrapassando, destarte, qualquer mera suposição ou esperança subjetiva de 

ganho
33

.  

Essas características são critérios essenciais para que apenas os danos realmente 

potenciais, isto é, aqueles os quais a vantagem esperada possua um determinado grau de 

probabilidade de concretizar-se, sejam reparados e não ocorra confusão entre esses e os danos 

hipotéticos, os quais não ensejam a indenização. 

Ocorre que simplesmente conceituar esses atributos não seria de muita valia, haja 

vista que, a depender do ordenamento jurídico do país, bem como seu entendimento 

jurisprudencial, o parâmetro de averiguação da seriedade se diferencia. De qualquer modo, 

não há como deixar de relacioná-la com o raciocínio da probabilidade.  

No caso de uma etapa final de um concurso, por exemplo, com apenas dois 

finalistas, um ver-se impossibilitado de competir em razão de ato injusto praticado por outro 

sujeito, não há como falar que suas chances em questão eram mínimas, haja vista a quantidade 

de competidores, perfazendo 50% a probabilidade de cada um de lograr êxito, o que sinaliza a 

seriedade da chance de êxito do participante nessa circunstância. 

Este percentual, inclusive, defendido como referencial de dano reparável por 

Maurizio Boochiola, segundo já explanado, fora adotado pela Corte de Cassação italiana em 

determinados julgados como meio indicativo de que a oportunidade era séria e real
34

.  

Todavia, rechaçar a indenização nas hipóteses nas quais a probabilidade indica um 

percentual inferior tão somente porque não fora alcançado 50% (cinquenta por cento) deixaria 

de contemplar situações bem semelhantes ou que chegam bem próximo a esse percentual, por 

exemplo, se no caso supracitado houvesse três finalistas e não somente dois, ou se a 

porcentagem de auferir o lucro fosse de 49% (quarenta e nove por cento).  

No Brasil, a doutrina afastou esse entendimento italiano de determinar um 

percentual apriorístico
35

, conforme o Enunciado 443, editado na V Jornada de Direito Civil da 

Justiça Federal
36

. 
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Outro critério de aplicação diz respeito à quantificação das chances perdidas, que 

compreende a premissa de que caberá ao julgador utilizar-se de um parâmetro equitativo para 

chegar ao montante indenizatório devido, devendo correlacionar o grau de probabilidade de 

obtenção do resultado útil e o valor correspondente à vantagem propriamente dita. 

No caso do finalista do concurso não há como ser demonstrado que o sujeito 

alcançaria a vitória e angaria com isso o prêmio, em face de uma ação que interrompeu o 

curso normal dos eventos, assim a vítima não poderá obter o ressarcimento no valor idêntico à 

recompensa, muito menos superior, cabendo ao magistrado, em conformidade com a 

probabilidade de êxito de vitória, fixar um montante que possua equivalência com a chance de 

ganho. 

 

2.3 A perda de uma chance no direito brasileiro 

 

Nos últimos anos, a teoria da perda de uma chance vem alcançando uma maior 

atenção da doutrina pátria. Se antes havia certas objeções por parte de determinados autores 

quanto à aplicação do instituto, os doutrinadores contemporâneos já não contestam mais 

acerca de sua utilização no direito brasileiro. 

No passado, entretanto, a resistência a sua aplicação não era unânime, 

doutrinadores clássicos, como Agostinho Alvim, em 1965, já traziam um posicionamento 

similar de reparação civil. Para esse autor, diante da circunstância de perda de prazo recursal 

para interposição de apelação promovida contra sentença desfavorável ao demandante, nada 

obstante a inviabilidade de demonstração que a insurreição seria provida em favor do 

constituinte, mostrava-se pertinente reconhecer a ocorrência de um dano verificado da perda 

da possibilidade de reexame da lide por uma instância superior
37

, em completa harmonia com 

o preconizado pela teoria em questão.  

José de Aguiar Dias
38

, ao analisar a responsabilidade civil do advogado nessas 

circunstâncias, aquiescendo com esse pensamento, criticou uma decisão proferida pelo 
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 1936, que não considerou ser cabível a 

condenação de um advogado a reparar por ausência de preparo em recurso apelatório. 

Entre os autores modernos, os estudos vêm se aprofundando cada vez mais. Sílvio 

de Salvo Venosa e Sérgio Cavalieri Filho, citados neste trabalho, não se furtaram de abordar a 

matéria em seus livros, uniformemente admitindo a aplicação da teoria da perda de uma 

chance em nosso ordenamento.  

A evolução que se observou no campo de pesquisa da teoria, com um crescente 

número de trabalhos que abordam sobre essa temática, também ocorreu no âmbito da 

jurisprudência do País, que, de uma tímida menção à teoria em alguns arestos, com destaque a 

julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, passou a vislumbrá-la como 

instrumento adequado no julgamento de demandas reparatórias
39

. 

O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, acolhe a referida teoria, não se 

abstendo de aplicá-la quando a espécie assim a demandar, isto é, quando a chance perdida for 

real e séria comprovada mediante um juízo de probabilidade, do qual se afere se o indivíduo 

lesado possuía uma oportunidade pessoal concreta de lograr uma vantagem por ele esperada, 

conforme ficou evidenciado no caso do “Show do Milhão” (REsp nº 788.459-BA), reportado 

anteriormente.  

Salienta-se, também, que a teoria da perda de uma chance vem sendo utilizada 

como instrumento indenizatório também no ramo trabalhista por certos tribunais regionais. 

Já bastante aplicada na jurisprudência norte-americana no que se versa sobre erro 

médico, a referida teoria também vem sendo admitida, inclusive pelo Superior Tribunal de 

Justiça também nessa seara, apesar de críticas feitas por alguns estudiosos e de certas 

oposições, em especial, da classe médica.  
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3 ERRO MÉDICO E SUAS REPERCUSSÕES CÍVEIS 

 

A essencialidade da medicina está intrínseca com a própria sobrevivência da 

sociedade humana, uma vez por estar a serviço da saúde
40

 dos indivíduos e diretamente ligada 

ao bem estar da comunidade. 

Nesses termos, aponta o Código de Ética Médica, editado pelo Conselho Federal 

de Medicina por meio da Resolução nº 1931/2009, em seu artigo 1º: “A Medicina  é uma 

profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem 

discriminação de nenhuma natureza.”
41

 

Na Antiguidade, a atividade médica estava associada diretamente à religiosidade, 

com a cura de enfermidades sujeita à vontade divina. Todavia, a pessoa que a desempenhava 

não estava isenta de sanções quando cometia alguma falha, conforme pode ser observado no 

Código de Hamurabi, que previa como pena, por exemplo, o médico ter as mãos cortadas caso 

matasse alguém durante tratamento ou o paciente perdesse a visão
42

. 

Com a evolução da medicina, essa idealização da figura do médico como 

possuidor do dom divino da cura foi sendo deixada de lado para dar espaço a uma profunda 

confiabilidade no conhecimento científico do profissional, cuja atividade passou a ser cada 

vez mais enaltecida pela sociedade, que, muitas vezes, não questionava o procedimento por 

ele adotado. 

O estudo da ciência jurídica também se desenvolveu e o ramo da responsabilidade 

civil acompanhou esse avanço, conforme asseverado no capítulo anterior. Não se poderia 

mais passar absorto à má atuação do médico que culmina com danos à saúde do paciente, 

passando aquele a responder a demandas indenizatórias em razão da culpabilidade do ato 

danoso.  

Contudo, o ser humano ainda se encontrava em uma posição de objeto de 

intervenção médica, tendo direitos fundamentais violados por profissionais da saúde que, em 

                                            
40
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nome da medicina e na busca por novas descobertas científicas, realizaram diversas 

experiências que iam de encontro a preceitos éticos, como ocorreu na Segunda Guerra 

Mundial
43

. 

Diante dessas circunstâncias, cresceram os debates que envolviam os direitos 

humanos, a dignidade da pessoa humana e a conduta do profissional de medicina, o que 

fomentou o surgimento da doutrina do consentimento informado, adotada inicialmente nos 

Estados Unidos, que apregoa sobre o direito do indivíduo, quer na área de pesquisa ou de 

clínica médica, ser devidamente cientificado pelo médico sobre os diversos aspectos da 

intervenção ou procedimento que será feito no seu corpo, como a natureza, a finalidade, os 

riscos, os benefícios, as consequências e as suas alternativas, só podendo o profissional 

submeter-lhe a qualquer processo terapêutico com a aquiescência do paciente esclarecido 

sobre esses fatores
44

.  

No Brasil, se nos meados do século XIX e XX, a relação médico-paciente era bem 

estreita e com um caráter familiar, na qual aquele era visto como “o médico da família”, com 

o passar do tempo foi havendo uma distanciação, em virtude, inclusive, do aumento do 

número de atendimento em grandes hospitais e a pela necessidade de especializações na seara 

médica, ocorrendo uma despersonalização da medicina. 

A responsabilidade médica, contudo, não fora esquecida pelo legislador, que no 

Código Civil de 1916, preocupou-se em dispor sobre a matéria no art. 1.545, in litteris: “Os 

médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, 

sempre que da imprudência, negligência, ou imperícia, em atos profissionais, resultar morte, 

inabilitação de servir ou ferimento.”
45

  

Com o advento da Constituição da República de 1988, na qual a dignidade da 

pessoa humana consagrou-se como fundamento da República Federativa, bem como se 

assentou como direitos fundamentais a vida, a saúde e o direito à indenização por dano 
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material, moral ou à imagem, juntamente com edição do Código de Defesa do Consumidor de 

1990 (Lei nº 8.078/90), observa-se uma modificação na denominação dos sujeitos dessa 

relação, na qual o médico passou-se a ser visto como fornecedor de serviços
46

 e o paciente 

como consumidor
47

. 

Nada obstante eventuais oposições da classe médica quanto à aplicação do 

referido Código à sua atividade, é indubitável a posição de hipossuficiente em que se encontra 

o enfermo na relação em questão, na qual o outro polo caracteriza-se por ser o detentor do 

conhecimento técnico do serviço avençado, de modo que se pode afirmar que se 

consubstancia dever do médico, inerente a sua própria atividade, fornecer informações ao 

paciente quanto ao seu estado, ao tratamento adequado, à possibilidade de cura e a eventuais 

riscos.  

O Código de Ética Médica também veio a contribuir não só como meio de 

ratificar o direito à autonomia e de informação do paciente a respeito dos procedimentos que 

lhe são indicados, mas também como instrumento condutor do profissional na prática do seu 

labor, salvaguardando o seu adequado desempenho e o respeito à dignidade do sujeito doente. 

Todavia, apesar do atual progresso científico e tecnológico no campo da medicina, 

o cometimento de erro médico não é algo raro, sendo objeto de inúmeras ações de 

indenização no judiciário pátrio, com fulcro na responsabilidade civil desse profissional, 

devidamente prevista no ordenamento jurídico.  

 

3.1 Natureza da responsabilidade civil médica   

 

A discussão doutrinária acerca da natureza contratual da responsabilidade médica 

apresenta-se superada nos dias atuais, não restando mais questionamentos no fato de que 

quando um paciente é atendido pelo médico dá-se origem a um autêntico contrato
48

. 
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Classificar a responsabilidade como contratual não pressupõe que a culpa do 

profissional será sempre presumida, haja vista que o médico não se compromete com o 

resultado final de promover a cura do paciente, de modo que, caso não alcançada, isso não 

implica em inadimplemento contratual.  

Deveras, ao realizar a consulta do seu cliente, assume o profissional a 

responsabilidade de atuar com zelo, vislumbrando as normas e utilizando-se de métodos 

adequados no exercício de sua atividade, quer seja no diagnóstico da moléstia, por meio 

clínico ou laboratorial, na prescrição de medicamentos ou no acompanhamento do paciente 

mesmo depois de curado caso necessário. 

Sobre o tema, leciona Silvio de Salvo Venosa
49

: 

Também na atividade médica, a exemplo de outras profissões liberais, pode haver 

nitidamente um contrato, ainda que tácito. Será, principalmente um contrato de 

prestação de serviços, embora possa caracterizar-se como empreitada ou como de 

outra natureza, dependendo da hipótese em concreto. O contrato entre médico e 

paciente é singular, pois exige a colaboração direta ou indireta do paciente para que 

ocorra. O paciente é co-partícipe do sucesso ou insucesso da atividade médica. Esse 

contrato será intuitu personae na maioria das vezes, bilateral, de trato sucessivo, 

oneroso.  

 

O caráter contratual da responsabilidade fica claramente demonstrado nas 

hipóteses em que o paciente dirige-se até o consultório em busca de tratamento, cirurgia ou 

terapia, configurando-se nesse instante um negócio jurídico contratual, oneroso e comutativo. 

O questionamento surge nos casos em que o profissional socorre na rua, tendo em vista a 

natureza emergencial, um transeunte que sofreu um mal súbito, por exemplo. Venosa
50

, 

ressaltando que seu pensamento nesse ponto não é o predominante, entende que, nas hipóteses 

nas quais o atendimento é feito ainda que contra a vontade do sujeito, por meio de uma 

iniciativa unilateral, “ a responsabilidade profissional emerge da conduta e não do contrato”. 

No entender de Maria Helena Diniz
51

, a natureza contratual da atividade médica é 

nítida, originando-se o contrato no momento em que o médico promove o atendimento, 

nascendo disso uma obrigação de meio e não de resultado. Isto é, não cabe ao profissional o 

dever de curar, mas de ser cuidadoso na prestação do seu serviço, atentando-se para o 

progresso da medicina e sempre esclarecendo o paciente sobre todos os fatores de seu 

tratamento. Respeitando o operador todos os meios técnicos e as regras que lhe são ordenadas, 
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bem como se eximindo de qualquer imperícia, negligência ou imprudência na sua conduta, 

não há como responsabilizá-lo por risco profissional, “pois as correlações orgânicas ainda são 

pouco conhecidas e surgem às vezes resultados inesperados, desconhecidos”
52

. 

Nesse sentido, José de Aguiar Dias
53

 define as seguintes obrigações implícitas 

constantes no contrato médico, afigurando-as deveres a serem observados pelo profissional: 

“1) conselhos; 2) cuidados; 3) obtenção de consentimento; 4) abstenção de abuso ou desvio de 

poder; 5) dever de sigilo”. 

Depreende-se, assim, o compromisso do exercente da Medicina em honrar a boa 

fé objetiva inerente ao desempenho apropriado da sua profissão e ao contrato existente na sua 

relação com o paciente, demonstrada, por exemplo, na obrigação daquele de prestar todas as 

informações necessárias ao indivíduo atinentes ao seu estado de saúde, diagnóstico e 

tratamento recomendado, assim como no sigilo do médico quanto a esses pontos.  

Salienta-se que, em caráter excepcional, é que o médico responderá 

extracontratualmente, por exemplo, quando praticar algum ilícito penal ou infringir uma 

norma regulamentar, como fornecer atestado falso ou prescrever algum procedimento que 

fora condenado cientificamente, provocando deformação no paciente
54

.  

Depreende-se, portanto, que a circunstância de falecimento do doente, quando 

ausente a culpa do profissional, não o responsabiliza em razão de que a obrigação assumida 

perante aquele não era de curá-lo, mas de lhe disponibilizar o tratamento adequado para a cura 

da moléstia. 

A situação se modifica quando o operador médico comete alguma falha no trato 

com o paciente por imprudência, negligência ou imperícia, que revela a culpa desse. 

O artigo 14, parágrafo quarto, do Código de Defesa do Consumidor
55

, aplicado à 

relação sub examine, expressamente dispõe sobre a imprescindibilidade da verificação da 

culpa no que concerne à responsabilização pessoal dos profissionais liberais, incluindo-se, 

assim, os médicos. 

Denota-se que esse requisito não pode ser presumido. A culpa deverá ser provada 

para haver a condenação do profissional. Ocorre que, certas vezes, para o paciente apresenta-
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se extremamente dificultoso demonstrar a imprudência, negligência ou imperícia do 

profissional, conforme estabelece o art. 951, do Código Civil
56

, justamente por não possuir o 

conhecimento científico que aquele detém. 

Diante disso, respaldado pela permissão disposta no art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor
57

, o juiz poderá inverter o ônus da prova, o que demandará do 

médico que este comprove que a sua conduta não foi culposa e que o dano não decorreu de 

imprudência, negligência ou imperícia. 

Impõe-se explanar que, caso o médico esteja filiado a um hospital, uma clínica ou 

a convênios, estes responderão objetivamente pelos danos que aquele causar, tendo em vista 

que se qualificam como fornecedores, ao passo que sobre o profissional recairá a 

responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “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”
58

. 

Outra hipótese de responsabilização objetiva dar-se-á nos casos de ação 

indenizatória movida contra os entes públicos por ato danoso praticado por médico vinculado 

a hospital que lhes pertencem, uma vez que este se caracteriza por ser servidor público, 

incidindo-se na espécie o art. 37, §6º, da Constituição Federal
59

, possuindo o Estado o direito 

de regresso contra o médico caso este tenha agido com culpa. 

Verifica-se, pois, que o contrato existente no atendimento médico, apesar de ser 

classificado como de prestação de serviços, revela certas peculiaridades em comparação aos 

demais do mesmo gênero, até pela razão de estar diretamente associado à integridade física do 

consumidor e por não haver uma obrigação de resultado, em regra.  

Destarte, resta ao médico a obrigação de exercer a sua profissão com diligência, 

observando sempre os mandamentos éticos, a boa fé objetiva na execução do contrato 

celebrado com o paciente, e os diversos deveres específicos previstos para a sua classe, haja 
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vista que, em razão da função desempenhada, o erro deste profissional poderá acarretar danos 

irreversíveis ao paciente. 

 

3.2 Obrigação de meio e de resultado 

 

Seria desarrazoado abordar a responsabilização médica sem levar em 

consideração que tipo de obrigação esse profissional assume a partir do momento em que 

atende o paciente, se de meio ou de resultado. 

É pacífico, na doutrina e jurisprudência, a regra geral de que do contrato surgido 

na relação médico-paciente advém uma obrigação de meio, com aquele se comprometendo a 

ter cuidados conscienciosos, ser diligente e atento no exercício de seu trabalho, fundamental a 

sua própria profissão, na busca pelo melhor tratamento e por métodos adequados para findar a 

enfermidade ou proporcionar uma maior sobrevida do paciente, esforçando-se mesmo se não 

conseguir alcançar esses objetivos. Nota-se, portanto, que o dever em questão não está 

vinculado ao resultado “cura” do enfermo, até pela natureza inexata da ciência médica e 

falibilidade e limitações do ser humano médico. 

A obrigação de resultado, contudo, não é completamente afastada da seara 

médica, sendo considerada a sua exigência quando se trata de cirurgia plástica 

embelezadora
60

, cujo objetivo é melhorar a estética e minimizar o que seria imperfeições do 

corpo do paciente, a seu ver. 

Difere-se essa especialidade médica pelo fato que o paciente, nessas ocasiões, 

encontra-se em um estado sadio, buscando o serviço do cirurgião plástico a fim de obter em 

seu corpo um resultado específico. Ao acordar com o consumidor em seu consultório um 

objetivo a ser alcançado, vislumbra-se, assim, que o profissional obriga-se a chegar esse 

determinado fim, podendo ser responsabilizado caso o resultado acordado não seja obtido. 
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Convém mencionar que a obrigação assumida na cirurgia plástica reparadora, que 

visa sanar alguma deformidade congênita ou traumática, quer seja de nascença ou surgida ao 

longo da vida em decorrência de algum acidente ou enfermidade, por exemplo, não é de 

resultado, como se verifica nas cosmetológicas, mas de meio, haja vista que o compromisso 

do médico, nesses casos, é de utilizar-se de todos os recursos adequados para tentar corrigir a 

deformação a fim de melhorar a aparência do paciente. 

Reitera-se que, por ser, de modo geral, obrigação de meio, não há falar em falar 

em inadimplência contratual pelo simples fato de que a cura fora alcançada. A justa 

responsabilização do profissional implica em uma precisa averiguação do elemento anímico 

da conduta laboral questionada, para, então, se culposa, rotulá-la como erro médico. 

 

3.3 O erro médico e o requisito “culpa” 

 

Torna-se válido considerar, inicialmente, a singularidade e a complexidade da 

função desenvolvida pelo médico, que lida a todo instante com uma situação já adversa a qual 

seu paciente encontra-se exposto, em razão da própria enfermidade que o acomete, assim 

como vivencia, às vezes rotineiramente, momentos nos quais deverá prestar seu serviço de 

imediato devido à urgência na prestação de socorro. 

Toda a conjuntura que envolve o exercício da medicina, como as limitações de 

meio de diagnóstico, o grande número de pacientes, a excessiva jornada de trabalho, a falta de 

alguns recursos que auxiliam ou são fundamentais para descoberta ou tratamento da doença, e 

o funcionamento orgânico particular de cada indivíduo, aponta, por si só, para um grau de 

dificuldade mais elevado dessa atividade e a ocorrência de um número maior de fatalidades, 

que muitas vezes não estão vinculadas ao desempenho do profissional. 

Nessa senda, pondera Barros Júnior
61

: 

A Medicina é ciência que labora em cinco complexidades inter-relacionadas, 

interdependentes e nunca harmônicas: (a) objeto de intervenção; (b) recursos e 

métodos diagnósticos e terapêuticos limitados; (c) enfermidades; (d) o homem 

enquanto fenômeno vivo de natureza biopsicossocial; e (e) interações infinitas em 

quantidade e qualidade entre enfermos e enfermidades. 

 

Contudo, até por ser inerente à própria condição humana do médico, este pode 

cometer algum erro na execução de seu labor, cabendo, então, a cada caso, ser avaliado o que 

                                            
61

 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: Abordagem constitucional da responsabilidade 

médica. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 93. 



36 

 

  

deu gênese a essa ação falha a fim de se verificar a configuração ou não da sua 

responsabilidade civil. 

Tema cada vez mais recorrente na imprensa nacional e também razão de inúmeras 

lides indenizatórias no judiciário pátrio, o erro médico trata-se de uma falha cometida pelo 

exercente da medicina mediante ação ou omissão, dando origem a um resultado 

desfavorável
62

. 

Consoante explanado, para haver a responsabilização do médico nessas hipóteses, 

necessário observar a presença do elemento culpa, manifestos na imperícia, negligência ou 

imprudência do profissional. 

A imperícia está associada ao despreparo técnico, ausência de conhecimento 

específico, de aptidão e de habilidade para o desempenho de determinado ato
63

. Seria o caso, 

por exemplo, de um médico neurocirurgião que resolve atuar como médico esteticista, 

fazendo lipoaspiração nos pacientes. 

No que concerne à negligência, Carlos Roberto Gonçalves
64

 a define como “a 

inobservância de normas que nos ordenam agir com atenção, capacidade, solicitude e 

discernimento”. Na seara médica, essa modalidade de culpa se evidencia quando o operador 

por descuido, distração, inobservância ou inércia, omite-se (conduta negativa) na realização 

de certo dever funcional, como nos casos em que instrumentos acabam sendo esquecidos 

dentro do corpo do paciente que passou por uma intervenção cirúrgica. 

Quanto à imprudência, esta é conceituada como uma ação (conduta positiva) 

realizada sem o devido cuidado e reflexão, de forma precipitada, impulsiva ou apressada
65

. 

Um caso de erro médico por imprudência ocorre quando o profissional dá alta a um paciente 
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internado que ainda não se encontra em condição apta a se desvencilhar de um 

acompanhamento hospitalar em tempo integral. 

Essas vias caracterizam a culpabilidade do profissional no cometimento do erro. 

Entretanto, não é em toda circunstância na qual o paciente sofre dano que a ação médica é 

considerada culpável. Para uma melhor compreensão sobre o tema, mister vislumbrar três 

modalidades de falhas factíveis de ocorrer na seara médica: o erro profissional, o erro de 

diagnóstico e a iatrogenia
66

. 

Por erro profissional, entende-se aquele que decorre das próprias incertezas que 

pairam sobre determinadas questões científicas, nas quais ainda são objetos de controvérsias 

pelos pesquisadores da área
67

. 

 Nessa hipótese a conduta do profissional apresenta-se correta, afastando-se, 

assim, da imperícia, contudo, a técnica escolhida é incorreta, apesar de aceita e conhecida 

pelos profissionais da área
68

, originando, assim, um dano ao paciente, que adveio da 

falibilidade e limitações da ciência médica. Nessas hipóteses, o erro caracteriza-se escusável, 

em face da própria imperfeição da Medicina, excluindo-se a culpa do profissional e 

acarretando, consequentemente, a ausência de responsabilidade.  

Cabe ao julgador, no entender de Aguiar Dias
69

, ao deparar-se com alguma ação 

judicial que envolva erro de técnica, ser prudente no seu julgamento, uma vez que este “não 

deve nem pode entrar com apreciações de ordem técnica quanto aos métodos científicos que, 

por sua natureza, sejam passíveis de dúvidas e discussões”. 

Quanto ao erro de diagnóstico, este concerne ao equívoco na determinação da 

moléstia que acomete o paciente e suas causas. 

Se antes o diagnóstico era baseado mais em um exame clínico dos sintomas 

relatados pelo paciente, a modernização dos equipamentos médicos contribuiu para que 

exames cada vez mais precisos auxiliassem o operador na descoberta da enfermidade. 

Contudo, fatores como os seus elevados custos para aqueles que se utilizam de atendimento 

particular ou a burocracia e morosidade da rede pública de saúde, bem como certas objeções 

postas pelos convênios na quantidade de exames, acabam por dificultar, em certos casos, a sua 

                                            
66

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 4 v., p. 271. 
67

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 4 v., p. 271. 
68

 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. 8. ed. l. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 626 
69

 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 353. 



38 

 

  

realização, o que contribui para que o erro de diagnóstico aconteça. Soma-se a isso o fato de 

existir doenças com causas distintas, mas que provocam sintomas bem semelhantes, o que 

pode acarretar alguma confusão na definição da enfermidade
70

. 

Para o operador do direito, mostra-se bastante complicado avaliar a conduta do 

profissional nesses casos a fim de examinar a sua responsabilização até por não possuir todo o 

conhecimento técnico que envolve a questão. Torna-se necessário ser observado se o erro 

apontado não é escusável em razão do atual estado da Medicina, se o médico poderia ou 

deveria ter submetido o paciente a determinados exames importantes, mas não o fez, 

preferindo, de maneira precipitada, diagnosticar de antemão o adoentado
71

. Se isso restar 

comprovado, o dano advindo na falha do diagnóstico deverá ser reparado. 

A expressão “iatrogenia”, corresponde a um dano imprevisível ou inesperado 

sofrido por pessoas sadias ou doentes causado por um ato do médico e “aproxima-se de uma 

simples imperfeição de conhecimentos científicos, escudada na chamada falibilidade médica, 

sendo por isso escusável”
72

. Este instituto é objeto ainda de discussões na doutrina jurídica, 

havendo certa dificuldade por parte dos estudiosos em conceituá-la uniformemente
73

.  

O que se mostra essencial é a observação se o profissional atuou ou não com 

imperícia e desconhecimento da ciência. Não enseja a responsabilização, por exemplo, o dano 

que, apesar de previsível em face às circunstâncias adversas que envolvem um procedimento 

invasivo, era inesperado
74

, ou até mesmo quando a lesão é previsível e esperada, quando há 

necessidade de ser feita, por exemplo, uma mastectomia, isto é, retirada da mama, a fim de 
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salvar ou dar uma maior sobrevida à vida da mulher acometida de um câncer e estágio 

avançado
75

.  

Diferentemente, se houver falha no comportamento do médico por haver se 

esquivado da diligência e prudência necessária, por culpa ou dolo, haverá, então, o dever de 

indenizar.  

A complexidade da arte médica acaba por refletir nas ações indenizatórias 

ajuizadas contra esses profissionais por eventual falha cometida. É imperioso que se faça um 

juízo de valor justo e totalmente imparcial em todo caso concreto, de forma a coibir a malis 

praxis dos operadores médicos que violam as normas regulamentadoras e éticas, condenando-

os a reparar o dano suportado pelo consumidor por ato culposo ou doloso, mas também de 

maneira a proteger a liberdade do médico na execução do seu trabalho, sem que esse acabe 

limitando o seu desempenho por receio de que responderá judicialmente caso certa 

adversidade – inerente à inexatidão da Medicina - venha a acontecer. 

Em contrapartida à dificuldade na verificação da culpa do profissional de 

medicina e do nexo causal entre a sua conduta e o dano, este se mostra, na maioria das vezes, 

claro. A indagação sobre o prejuízo surge quando esse corresponde à perda de uma 

oportunidade de cura ou de uma melhor sobrevida do indivíduo enfermo em face de uma 

prática médica, que, sob o prisma da teoria da perda de uma chance, poderá caracterizar-se 

como indenizável. 
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4 RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA PELA PERDA DE UMA CHANCE  

 

O fim da enfermidade com a consequente obtenção da cura é o anseio de todo 

sujeito que procura o atendimento médico, não obstante o dever desse não seja o de curá-lo, 

mas de, com fundamento em seu conhecimento científico, atuar diligentemente e utilizar-se 

de todos meios adequados disponibilizados pela medicina para o correto diagnóstico da 

moléstia e a prescrição do devido tratamento, caracterizando, portanto, uma obrigação de 

meio, conforme explanado no capítulo anterior. 

O fato de a cura não se relacionar com o compromisso contratual assumido pelo 

profissional não altera seu caráter de resultado almejado pelo paciente e que deve ser buscado 

pelo médico com toda a atenção possível, visto que seus atos podem produzir efeitos na 

própria integridade física do indivíduo. A chance de alcançar a cura possui, portanto, um 

significativo valor para aquele que se encontra na batalha contra uma doença que pode, por si 

só, ceifar-lhe a vida ou trazer-lhe malefícios permanentes. 

Com base nesse entendimento, surgiram discussões doutrinárias acerca da 

responsabilidade civil dos médicos quando, por uma conduta culposa, tolhiam do paciente 

essa chance de cura ou de maior e melhor sobrevida, isto é, se caberia a aplicação da teoria da 

perda de uma chance na atividade médica, ideia essa conhecida como perte d’une chance de 

survie ou guérison. 

 

4.1 Teoria da perda de uma chance clássica v. teoria da perda de uma chance de cura ou 

de sobrevivência 

 

Consoante asseverado, o instituto da teoria da perda de uma chance se revela 

como um instrumento de reparação daquele que possuía uma oportunidade de ganho ou de 

evitar prejuízo, mas que acabou se extinguindo em face de ato injusto cometido por outrem. 

Hipóteses como a do advogado que perde, negligentemente, o prazo para 

interposição de recurso a fim de reformar a decisão judicial em favor de seu cliente ou do 

sujeito que recebeu o mandato de levar um cavalo para uma competição de corrida, mas se 

atrasa na entrega do animal culposamente e chega posteriormente à prova, findando a chance 

do proprietário do cavalo de obter a premiação, são bastante ilustrativas quanto à incidência 
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dessa teoria, e esta não tem sido ignorada pelos julgadores no exame da responsabilidade do 

agente. 

São inúmeras as circunstâncias como as supracitadas, que trazem à tona uma 

chance séria e real de ganho que se esvai. Ocorre que, ao proceder à aplicação da teoria na 

seara médica, observam-se algumas problemáticas e peculiaridades que particularizam a sua 

conjuntura de incidência, de modo que os casos da teoria da perda de uma chance na atividade 

médica apresentam aspectos distintos de todos os demais nos quais há a possibilidade de 

aplicação da referida teoria, que passaram a ser denominados como casos “clássicos” de perda 

de uma chance.  

O desenvolvimento da teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência, 

incluindo a possibilidade de gozar uma sobrevida melhor, assim como o da teoria clássica, 

ocorreu especialmente na jurisprudência francesa, no início de 1960, que passou a designá-la 

como perte de chance de guérison ou de survie
76

.  

Dois casos, o primeiro decidido pela Corte de Cassação francesa e o segundo pela 

Corte de Apelação de Paris, datados de 1965 e 1996, respectivamente, já apontavam para uma 

consolidação da perda de uma chance na seara médica como fundamento a ensejar a 

indenização do paciente. 

O primeiro trata-se de um menino que havia machucado o braço em razão de um 

acidente, tendo o médico, à época, ante a fratura diagnosticada, indicado as medidas 

adequadas no tratamento dessa. Ocorre que, passado certo tempo, outros médicos constataram 

que o garoto estava com deficiências permanentes no braço lesionado. Na análise dos peritos, 

o primeiro profissional que efetuou o atendimento havia diagnosticado erroneamente, o que 

ocasionou as sequelas na movimentação do membro do menino.  A Corte de Cassação, 

todavia, não vislumbrou causalidade absoluta entre o dano apontado e o diagnóstico 

equivocado do médico, entendendo no sentido que esse erro havia, tão somente, extinguido 

certas chances de cura
77

. 

O segundo caso versa sobre uma mulher que veio a falecer após uma grave 

hemorragia ocorrida após o parto de seu filho. Decidiu a Corte pela condenação do médico a 

indenizar, considerando ter sido negligente a sua conduta de não prestar a assistência 

necessária a parturiente após essa dar à luz. Tendo em vista a conclusão dos peritos de que 

20% (vinte por cento) das mulheres nessas circunstâncias, mesmo quando submetidas ao 
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tratamento acertado, acabam por falecer, a decisão judicial foi no sentido de condená-lo de 

forma proporcional, isto é, pelos 80% (oitenta por cento) de chances de cura subtraídos da 

mulher
78

. 

Essas decisões não passaram imunes às críticas doutrinárias, as quais se 

insurgiam, sobretudo, acerca de suposto problema na configuração do nexo causal entre o 

dano suportado e a conduta do profissional, o que propiciou a origem de uma corrente 

doutrinária que diferenciou a chamada teoria clássica da perda de uma chance e a teoria da 

perda de uma chance no âmbito médico
79

. 

Descabido ir de encontro às distinções que há na situação fática presente na seara 

médica em comparação com as outras.  

Nos casos clássicos de perda de uma chance, pode-se dizer que geralmente há a 

certeza da autoria do ato injusto cometido, pairando a dúvida, basicamente, quanto à presença 

ou não do dano e a sua extensão. Soma-se a isso a impossibilidade de demonstração se a 

vantagem iria ocorrer ou não, uma vez que o curso regular fora interrompido por uma 

conduta, arruinando-se em sua razão a chance de se obter o resultado benéfico. O advogado 

que perdeu o prazo, por exemplo, não terá como saber se o recurso que pretendia interpor 

lograria êxito. 

No que tange à perda de uma chance de cura ou de uma maior sobrevida, a 

extensão do dano mostra-se bem explícita, verificada, certas vezes, no falecimento do 

enfermo, bem como se acrescenta o fato de que preexistem elementos alheios à relação 

médico-paciente, além da competência daquele, que podem ocasionar a morte ou outros 

prejuízos à saúde do sujeito, como a própria enfermidade, o singular funcionamento de defesa 

de cada indivíduo e as incertezas da ciência, o que faz, nessas circunstâncias, que haja uma 

maior dificuldade quanto à aferição do nexo causal entre a lesão e o ato do médico. 

Sérgio Savi
80

, ao explanar sobre os estudos de Maurizio Bocchiola no campo da 

teoria da perda de uma chance, revela que o italiano também abordou sobre a sua aplicação no 

campo da responsabilidade médica
81

: 
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Segundo Bocchiola, apesar de a terminologia ser a mesma, as questões examinadas 

nestas hipóteses são de natureza diversa daquelas clássicas que foram até aqui 

examinadas. Nos casos de responsabilidade médica, a problemática gira em torno no 

nexo causal entre a ação e o resultado danoso consistente na perda de chance de 

sobrevivência ou de cura. 

 

Não se depreende desse pensamento que a aplicação da teoria da perda de uma 

chance na matéria médica seja incorreta ou que desrespeite as regras e os requisitos gerais da 

responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade, mas aponta certa complexidade na 

configuração desse elemento nessa espécie, necessitando uma máxima cautela em cada caso 

concreto para que não haja uma equivocada aplicação da teoria e, consequentemente, uma 

injusta condenação do profissional. 

Para uma melhor compreensão, tome-se como exemplo o caso de um indivíduo 

que busca um gastroenterologista por sentir azia persistente após as refeições e dores no 

estômago. Diante desse quadro clínico, o médico, após uma leitura bastante desatenta dos 

exames requisitados, como o de endoscopia digestiva alta e exames de sangue, 

negligentemente não observa um câncer estomacal em estágio inicial, diagnosticando o 

paciente tão somente com uma gastrite. É cediço que, no que se trata dessa doença, quanto 

mais cedo tratada, maiores são as chances de cura do enfermo, chegando a superar 90% caso 

descoberto de início
82

. Ocorre que, devido à demora do diagnóstico correto, o câncer progride 

consideravelmente. Ao buscar a opinião de outro especialista, o estágio da doença se encontra 

avançado e o paciente vem a falecer pouco tempo depois.  

Incongruente depositar a culpa da morte do indivíduo no primeiro profissional, 

justamente pelo fato de que aquele estava acometido por uma doença que, por si só, pode 

acarretar esse fim mesmo quando diagnosticada precocemente e tratada de maneira exata. Da 

mesma forma, descabido responsabilizar o segundo médico, uma vez que o estágio da doença 

era crítico no momento do seu atendimento. 

Contudo, axiomático que a probabilidade de cura era bastante elevada no 

momento do diagnóstico negligente do médico, o que acabou por comprometer a 

probabilidade de sobrevivência do doente.   

Miguel Kfouri Neto
83

 aborda sobre esse tema: “Comprovada a negligência do 

médico, que descura sintomas clássicos do câncer, não solicita exames complementares ou 

interpreta erradamente laudos que lhe são apresentados, poder-se-á invocar, no caso concreto, 

a teoria da perda de uma chance”.  
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Isso não implica que todo erro de diagnóstico, no qual o paciente veio a perder 

uma chance de sobreviver, corresponderá a um dano reparável. Em consonância com o tratado 

no capítulo anterior, há circunstâncias alheias ao domínio do profissional que podem propiciar 

o cometimento dessa falha, culminando com a exclusão da culpa do agente, como, por 

exemplo, quando o paciente não realiza exames essenciais requisitados pelo profissional à 

definição da moléstia. 

Diferentemente, apresentando-se culposa a conduta do profissional, bem como 

seria e real a probabilidade de cura, critério esse imprescindível para que se possa falar em 

certeza do dano, não há como negar a esta chance a proteção jurídica já direcionada à 

denominada “clássica”.  

A problemática invocada por diversos doutrinadores no âmbito do direito 

comparado no que corresponde à suposta relativização do nexo causal na espécie não é 

insubsistente, tanto é que muitos, inclusive doutrinadores franceses, posicionaram-se contra a 

aplicação da teoria da perda uma chance na seara médica. 

Rafael Peteffi Silva
84

 explica sobre essa questão: 

 

Note-se que uma das condições básicas para a concessão da indenização nos casos 

de responsabilidade civil é o nexo causal certo entre a falha e o dano. É verdade que 

essa certeza, como visto anteriormente, não é absoluta e pode advir das presunções 

admitidas pelo livre convencimento do juiz. Entretanto, as possíveis dúvidas que o 

juiz possa ter sobre as causas do dano não podem gerar uma reparação mitigada, ou 

seja, ou o juiz acredita que o réu da ação de indenização casou o dano e o condena a 

indenizá-lo integralmente, ou julga a ação absolutamente improcedente, é a regra do 

tudo ou nada. 

De acordo com a jurisprudência respaldada pelos dois acórdãos aqui relatados, os 

juízes, ao invés de perquirirem se a falha médica está em relação de causalidade com 

o dano, passarão a perguntar aos peritos qual a probabilidade de existir nexo de 

causalidade, para que possam conceder uma reparação parcial, na hipótese de a 

causalidade com o dano final não ser definitiva. 

 

Acrescenta o autor ainda o posicionamento doutrinário majoritário na França, não 

seguida pela jurisprudência francesa, no sentido de que a aplicação da teoria em enfoque no 

campo médico representaria um “paraíso do juiz indeciso”, bem como “um desvirtuamento da 

utilização dos princípios da causalidade civil e um risco para a certeza de todo o sistema.”
85

 

Nesse sentido, defende essa corrente que ante a dúvida de configuração do nexo 

causal, poderia ocorrer de o julgador valer sua convicção na média abstrata de chances de 

cura apresentada pelo perito, e condenar o profissional médico com base em uma causalidade 
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parcial, relacionando o nexo causal com o grau de cura encontrado, quando isso deveria 

implicar em uma improcedência da demanda em face da inexistência de certeza sobre o nexo 

etiológico. 

Todavia, não obstante essas críticas não serem incoerentes, não convém afastar de 

pronto a aplicabilidade da referida teoria nos casos de erro médico. A correta aplicação 

depende de uma cautelosa e ponderada análise de cada caso concreto, que, a depender dos 

fatos narrados, contrapondo-se as sobreditas considerações contrárias, pode possuir relação 

causal direta entre o erro médico e a perda da chance.  

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1254141-PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o qual será 

analisado detalhadamente a seguir em face do seu caráter exemplificativo que possibilita 

vislumbrar de forma mais clara porque não há falar em relativização do nexo de causalidade 

quando se trata de responsabilidade civil por perda de uma chance na seara médica. 

 

4.2 Análise do julgamento do REsp nº 1.254.141-PR: a perda de uma chance como 

modalidade autônoma de indenização 

 

O caso em questão trata-se de Recurso Especial nº 1.254.141-PR (2011/0078939-

4), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual, a Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade, decidiu pelo seu parcial provimento para reduzir o quantum 

indenizatório arbitrado, permanecendo inalterada, contudo, a condenação a indenizar pela 

perda de uma chance. Veja-se a ementa: 

 

DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO INADEQUADO. REDUÇÃO DAS 

POSSIBILIDADES DE CURA. ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MÉDICO. 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA 

INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de 

uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma 

oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e 

incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de 

ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante da 

indenização a ser fixada. Precedentes. 

2. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano 

experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza 

está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é 

causado por força da doença, e não pela falha de tratamento. 

3. Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da 

aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance nas 

situações de erro médico, é forçoso reconhecer sua aplicabilidade. Basta, nesse 



46 

 

  

sentido, notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem autônomo, cuja 

violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico, a exemplo do 

que se defende no direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da 

teoria da causalidade proporcional. 

4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado 

em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, 

contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução 

proporcional. 

5. Recurso especial conhecido e provido em parte, para o fim de reduzir a 

indenização fixada. 

(STJ, REsp 1254141/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 20/02/2013) 

 

O thema decidendum da lide orbitava em torno de suscitada reparação civil, 

ajuizada pelo espólio da mulher que havia sido paciente da parte demandada, formado pelo 

viúvo da de cujus e os filhos do casal, em face de conduta lesiva decorrente de erro médico.  

Suscitaram na vestibular que o profissional réu cometeu diversos erros no tratamento da 

paciente, que sofria de câncer de mama, como, por exemplo, a escolha errada no 

procedimento de mastectomia, procedida parcialmente quando o recomendado seria de forma 

radical, também ausência de prescrição de quimioterapia e de prestação de informação acerca 

da recomendação de não engravidar, asseverando, ainda, que o médico negou o aparecimento 

de metástase. 

Em sede de medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada 

previamente, ficou comprovado o erro médico. O juízo de primeiro grau decidiu pela 

condenação do profissional demandado a indenizar os autores por danos morais e matérias. 

Irresignado, aquele interpôs apelo, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, que aplicou ao caso a teoria da perda de uma chance, por considerar que as 

chances discutidas eram sérias, as quais acabaram sendo perdidas por culpa do médico ao 

escolher um tratamento que divergia do consenso de sua classe, abstendo-se do seu dever de 

empregar a melhor terapêutica possível à paciente, bem como atuou erroneamente no pós-

operatório dessa. Apesar da interposição de embargos declaratórios, o acórdão manteve-se 

inalterado no juízo ad quem. 

No recurso especial interposto a fim de que o Superior Tribunal de Justiça 

reformasse o decisum, o médico asseverou a problemática invocada por muitos no que tange à 

responsabilização do profissional nessas circunstâncias: inexistir nexo causal. 

O posicionamento adotado pelo Tribunal Superior na espécie veio deslindar a 

questão ao enquadrar a perda de uma chance como uma modalidade autônoma de 

indenização, consoante o seguinte trecho acórdão: 
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A perda da chance, em verdade, consubstancia uma modalidade autônoma de 

indenização, passível de ser invocada nas hipóteses em que não se puder apurar a 

responsabilidade direta do agente pelo dano final. Nessas situações, o agente não 

responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas 

pela chance de que ele privou a paciente. Com isso, resolve-se, de maneira eficiente, 

toda a perplexidade que a apuração do nexo causal pode suscitar.  

 

É cediça a impossibilidade jurídica de determinar qualquer sujeito a reparar por 

dano a qual não deu causa ou o originou indiretamente, conforme a regra do art. 403, do 

Código Civil de 2002
86

. A dificuldade de nítida demonstração de que o prejuízo alegado 

adveio da conduta do indivíduo apontado como agente torna duvidosa eventual condenação. 

Todavia, observada a chance como um bem jurídico autônomo, conforme o 

entendimento perfilhado pelo STJ neste caso concreto, incluindo nesse âmbito a possibilidade 

de cura ou de uma sobrevida maior e mais confortável, afigura-se claro o nexo causal direto 

entre o dano (a chance tolhida) e a conduta injusta. Isto é, quando o erro médico retira do 

paciente um patrimônio jurídico que este já possuía, afigurada na chance real de cura ou de 

maior e melhor sobrevivência, o nexo causal mostra-se direto, sendo possível a 

responsabilização daquele. 

Nesse sentido, Rafael Peteffi da Silva
87

, embora pessoalmente contrário a esse 

posicionamento, aborda o ensinamento de Joseph King Jr: 

 

A propósito, Joseph King Jr. vislumbra as chances perdidas pela vítima como um 

dano autônomo e perfeitamente reparável, sendo despicienda qualquer utilização 

alternativa do nexo de causalidade. O autor afirma que os tribunais têm falhado em 

identificar a chance perdida como um dano reparável, pois a interpretam apenas 

como uma possível causa para a perda definitiva da vantagem esperada pela vítima. 

Desse modo, algo que é visceralmente probabilístico passa a ser encarado como 

certeza ou como impossibilidade absoluta. É exatamente devido a esse erro de 

abordagem que os tribunais, quando se deparam com a evidente injustiça advinda da 

total improcedência de uma espécie típica de responsabilidade pela perda de uma 

chance, acabam por tentar modificar o padrão “tudo ou nada” da causalidade, ao 

invés de reconhecer que a perda da chance, por si só, representa um dano reparável. 

 

Baseando-se nesse entendimento, afirmou a Ministra no aludido voto: “Não há 

necessidade de se apurar se o bem final (a vida, na hipótese desse processo) foi tolhido da 

vítima. O fato é que a chance de viver lhe foi subtraída, e isso basta. O desafio, portanto, 

torna-se apenas em quantificar esse dano, ou seja, apurar qual o valor da chance perdida.” 
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O médico não é o responsável pela moléstia que acomete o paciente e nem pode 

ser responsabilizado pela morte desse. O que se leva em consideração é a probabilidade séria 

de sobrevivência ou de cura, que vai além de qualquer hipótese, mera probabilidade aleatória 

ou esperança de melhora do adoentado. O objeto da indenização não se relaciona com vida 

tolhida no casos de falecimento, sendo somente reparável a chance que lhe tenha sido retirada. 

Sérgio Cavalieri Filho
88

 assim leciona: 

 

A indenização, por sua vez, deve ser pela perda da oportunidade de obter uma 

vantagem e não pela perda da própria vantagem. Em outras palavras, o elemento que 

determina a indenização é a perda de uma chance de resultado favorável no 

tratamento. O que se perde é a chance de cura e não a continuidade de vida. A falta 

reside em não dar ao paciente todas as chances de cura (obrigação de meio).   
 

Portanto, não se pode confundir qual será o objeto de reparação. Se a má prática 

médica causa ab origine o fato que provoca o dano, não há configuração da perda de uma 

chance, mas de uma lesão final que surgiu diretamente do erro médico, devendo o profissional 

ser responsabilizado integralmente pelo mal feito. Seria o caso, por exemplo, de um médico 

que, por imperícia, prescreve uma dose letal de remédio ao paciente que está com uma mera 

dor de cabeça. Não há como dizer que a enfermidade foi a causadora da morte do sujeito, nem 

que a conduta médica retirou-lhe as chances de cura. Nessa hipótese, foi o próprio ato do 

profissional que ensejou diretamente a morte do paciente, devendo, como agente, responder 

por esse resultado. 

Ambos os casos, seja de responsabilização direta médica por dano final provocado 

ao paciente pelo médico ou de pelo instituto da perda de uma chance de cura ou de 

sobrevivência, possuem uma relevante natureza pedagógica, encontrando-se em consonância 

com o próprio caráter educativo da responsabilidade civil; quanto à perda de uma chance, em 

especial, observa-se que ela acaba por forçar o agente médico a não se descuidar dos seus 

deveres funcionais, haja vista que esse poderia valer-se de uma eventual dificuldade de 

comprovação do nexo causal como argumento para não ser responsabilizado, o que poderia 

ensejar uma desatenção maior desses profissionais com os indivíduos que estão em estágio 

terminal de determinada doença ou com raras chances de sobreviver
89

. 

Cabe ao julgador atentar-se para todo o cenário fático, bem como se apoiar nos 

dados científicos que lhe são trazidos no processo a fim de que possa fazer a correta avaliação 
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acerca do que originou a subtração da chance perdida, sem confundi-la com prejuízo final 

(morte ou perda de uma melhor ou maior sobrevida). 

É imprescindível a presença dos pressupostos gerais de aplicação da teoria da 

perda de uma chance na lide ajuizada, tratados no primeiro capítulo deste estudo, como: ser 

séria e real a chance de obter a vantagem ou de evitar o prejuízo, apresentada no elevado grau 

de probabilidade de concretização do resultado benéfico, haver nexo causal entre a conduta 

(ação ou omissão) do agente com a subtração da chance concreta, bem como a necessidade de 

maior atenção quanto ao objeto de reparação, uma vez que o dano não se consubstancia na 

vantagem perdida, mas na retirada da oportunidade de alcançar esse fim vantajoso. 

Alguns doutrinadores defendem que o percentual de concretização da chance, no 

caso o alcance da cura ou de sobrevida, para que se possa falar em dano certo, deve ser 

superior a 50% (cinquenta por cento)
90

, porém, no âmbito jurisprudencial pátrio, não há um 

mínimo exigido para tanto, o que não afasta as ideias de que, quanta maior a possibilidade de 

obtenção desse resultado desejado, a objetivação da chance poderá mostrar-se mais clara ao 

julgador, bem como de que nem toda chance perdida ensejará a reparação civil. 

Logo, restando demonstrada a culpa do médico decorrente de um erro não 

escusável, bem como ser o percentual de cura considerável sob a perspectiva do atual estágio 

da ciência médica, a chance irá se revelar real e séria, afigurando-se em um bem jurídico do 

paciente a ser protegido em face de uma grosseira imprudência, negligência ou imperícia da 

conduta médica. 

As questões levantadas quando se dá a aplicação da perda de uma chance não se 

exaurem tão somente no nexo causal. Manifestos os pressupostos de aplicabilidade, assim 

como ocorreu no recurso especial aqui tratado, torna-se imperiosa a adequada fixação da 

indenização reparatória. 

 

4.3 Quantificação da indenização nos casos de perda de uma chance por erro médico 

 

Os casos de perda de uma chance de cura ou de sobrevivência por conduta médica 

errônea não fogem à regra geral da teoria no que concerne à quantificação do dano, aduzida 

no capítulo primeiro desse estudo. Isto implica que a condenação nunca deverá ser feita com 

base na reparação do resultado final esperado pela vítima, até porque ele é incerto. 
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Sob essa perspectiva, não há como dizer que a cura ou a sobrevida do enfermo 

seria alcançada se o erro desse profissional não lhe tivesse subtraído essa probabilidade. Logo, 

a indenização do o bem jurídico autônomo – chance séria e real – deverá seguir critérios 

proporcionais em relação ao dano final ocorrido. 

Trazendo à baila novamente o REsp nº 1.254.141-PR (2011/0078939-4), 

vislumbra-se que a relatora atentou-se para a matéria, sendo a redução do montante 

indenizatório o único ponto recursal provido em favor do médico: 

 
Assim, ainda que se leve em consideração, para além da reparação devida à vítima, 

também o indispensável efeito dissuasório da condenação por dano moral, o 

montante fixado tem que observar a redução proporcional inerente a essa 

modalidade de responsabilidade civil. O Acórdão recorrido não reconheceu ao 

médico responsabilidade integral pela morte da paciente. Não pode, assim, fixar 

reparação integral, merecendo reparo nesta sede. 

 

  Como critérios a serem levados em consideração no arbitramento do quantum 

nessas hipóteses, aduz Miguel Kfouri Neto
91

: 

 

No tocante à quantificação dos danos, ter-se-ia que analisar o estado anterior da 

vítima e o dano imputável ao ato terapêutico que provocou a perda da chance, a fim 

de se estabelecer essa proporcionalidade entre o ato médico – aparentemente 

vinculado à perda – e o dano em si.  

 

Compreende-se que a aplicação da teoria da perda de uma chance impõe uma 

mitigação do valor indenizatório, em consonância com as estatísticas científicas apresentadas 

ao magistrado. O dever de promover a fixação do montante, contudo, é complexo. Soma-se a 

isso o fato de que nem sempre os laudos juntados aos autos são precisos.  

Por conseguinte, configura-se atribuição do julgador verificar a verossimilhança 

de cada demanda, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para a 

construção de um juízo correto de toda a conjuntura particular que envolve a perda de uma 

chance na seara médica, de modo que o montante, a ser arbitrado mediante um critério 

equitativo, esteja em consonância com o dano a ser reparado: a perda de uma chance de cura 

ou de uma melhor ou maior sobrevida. 

 

 

 

                                            
91

 KFOURI NETO, Miguel. Culpa Médica e Ônus da Prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 112. 



51 

 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema tratado no presente estudo é objeto de intensas discussões no campo do 

direito comparado, muito em razão do recente surgimento da teoria da perda de uma chance e 

das peculiaridades que surgem ao promover a sua aplicação na seara médica. 

O cenário fático existente quando se aborda a perda de uma chance de cura ou de 

sobrevivência mostra-se, notadamente, particular e diverso daquele apresentado nas hipóteses 

de perda de chance pacificamente aceitas como dano reparável, na qual ocorre a aplicação 

clássica da teoria, como, por exemplo, a do advogado que deixa transcorrer in albis o prazo 

recursal negligentemente quando era real a possibilidade de reforma da decisão judicial. Nesta 

circunstância, apresenta-se manifesto quem propiciou a subtração da chance. 

Diferentemente, centralizando-se no contexto da atividade médica, nota-se que a 

extensão do dano se mostra clara ao julgador, pairando a complexidade do caso sobre o nexo 

causal entre o ato do médico e o evento danoso, cuja extensão mostra-se na morte do paciente 

ou na redução de sua sobrevida. 

As objeções invocadas no sentido de considerar inadequada e perigosa a 

aplicabilidade da referida teoria nessa área não são infundadas. A utilização imponderada da 

teoria da perda de uma chance, seja por erro de diagnóstico ou profissional, proporcionaria 

um ambiente de insegurança ao médico, que no desempenho de suas funções, já assume riscos 

inerentes à Medicina, inexata e em constante evolução. 

Uma ação danosa advinda do desempenho desse profissional não está ligada 

necessariamente a um erro médico e nem sempre determinará a obrigação de indenizar, 

podendo ser escusável em face das incertezas e controvérsias existentes no âmbito da 

comunidade médica, da previsibilidade do dano ou da falta de recursos materiais que auxiliem 

no diagnóstico, fato esse infelizmente recorrente na rede pública de saúde. 

Todavia, afastar a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance no campo 

médico, em face das problemáticas asseveradas, promoveria claro desrespeito ao direito 

daquele que foi vítima de uma grosseira culpa do profissional que possuía, ademais, o dever 

de atuar diligentemente, mas que acabou por lhe tirar suas concretas chances de obtenção de 

cura ou de uma maior ou melhor sobrevida, bem como poderia servir de pretexto do médico 

para esquivar-se da sua responsabilidade quando atuasse imprudentemente ou fizesse um 

desvio injustificado de conduta, pautando-se em suposta dúvida quanto ao nexo causal de seu 

ato e o dano experimentado. 
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Ao vislumbrar-se a aplicação da teoria estudada como uma modalidade autônoma 

de indenização, é rechaçada a noção de causalidade parcial e de aleatoriedade invocada por 

alguns doutrinadores como óbices à incidência do instituto na seara médica, haja vista que a 

chance tida como real passa a gozar o status de bem jurídico autônomo, bastando, assim, que 

seja demonstrada que a chance de cura ou de sobrevivência fora subtraída em razão de erro 

médico, revelado no ato negligente, imperito ou imprudente do profissional, a fim de 

configurar a responsabilização civil.  

Para tanto, imprescindível que a sobredita chance seja real e possua elevado grau 

de probabilidade, não se vinculando a mera hipótese ou esperança do sujeito enfermo de ter 

seu quadro clínico melhorado.  

A eventual dificuldade que possa surgir na aferição e na mensuração do 

percentual de probabilidade de alcance da cura ou de sobrevivência não torna a condenação 

injusta. 

Nesses casos, o convencimento do juiz, assim como ocorre nas demais ações 

indenizatórias, deverá se fundamentar em pontos objetivos, como as provas carreadas nos 

autos e a avaliação feita por perito competente, bem como em critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, para que possa ser examinada se há a presença de todos os pressupostos que 

norteiam o campo da responsabilidade civil pela perda de uma chance, inclusive o nexo 

causal. Restando estes manifestos na espécie, a condenação do médico causador do erro a 

indenizar pela perda de uma chance de cura ou de uma melhor ou maior sobrevida apresenta-

se legítima.  

. 
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