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RESUMO 

 

Analisa-se a aplicabilidade da responsabilidade civil pela perda de uma chance na fase 

pré-contratual trabalhista. Inicia-se com o instituto da responsabilidade civil na seara 

laboral, conceituando e apresentando seus fundamentos e pressupostos. Aborda-se, 

separadamente, a aplicação de indenização na fase que antecede a efetivação do 

contrato de trabalho, demonstrando a necessidade de agir com seriedade e lealdade a 

partir das negociações preliminares, visto que a boa-fé objetiva deve nortear o 

comportamento dos possíveis contratantes. Posteriormente, adentra-se na teoria da 

perda de uma chance, que se caracteriza quando, em virtude da conduta de outrem, 

desaparece a possibilidade que alguém tinha de obter uma vantagem ou de evitar um 

prejuízo. Percebe-se que, mesmo não possuindo uma normatização específica, aludida 

teoria vem sendo bastante utilizada no Direito brasileiro com o objetivo principal de 

evitar que a vítima reste desamparada em razão da dificuldade da prova do nexo causal 

nas situações que envolvem processos aleatórios. Conclui-se com a análise de casos 

concretos que comprovam a aplicabilidade da responsabilidade civil pré-contratual na 

relação trabalhista ante a indenização pela perda de uma chance. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Direito do Trabalho. Fase pré-contratual. 

Perda de uma chance. 



 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the applicability of the civil responsibility for the loss of a chance in 

the labor pre-contractual stage. It begins with the civil responsibility in the labor field, 

conceptualizing and presenting its foundations and requirements. We analyze, 

separately, the application of reparation in the phase preceding the realization of the 

labor contract, demonstrating the need to act with integrity and loyalty since the 

preliminary negotiations, for the objective good faith should guide potential contractors' 

conduct. Later on we enter into the loss-of-a-chance theory, which takes place when, 

due to another person's conduct, the possibility of one either gaining an advantage or 

avoiding damage disappears. It is noticed that, even not having a specific regulation, the 

aforesaid theory has been widely used under Brazilian law with the main purpose of 

preventing the victim to remain helpless due to the difficulty of proving a causal link in 

situations involving random processes. We conclude with an analysis of actual cases 

which prove the applicability of pre-contractual civil responsibility in the labor 

relationship in the face of reparation for the loss of a chance. 

 

Key-words: Civil responsability. Labor Law. Pre-contractual stage. Loss of a chance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A responsabilidade civil parte do posicionamento que todo aquele que 

violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito, tem a obrigação de reparar, 

buscando restabelecer o bem ao estado em que se encontrava antes do seu ato danoso, e, 

caso o restabelecimento não seja possível, deverá compensar aquele que sofreu o dano.  

Nesse contexto, o presente estudo visa analisar a possibilidade da 

responsabilidade civil mesmo antes da formação do contrato de trabalho, isto é, na fase 

pré-contratual, porquanto se observa que, mesmo na fase que antecede a efetivação do 

contrato, há deveres jurídicos para os contratantes decorrentes da boa-fé objetiva, que, 

caso afrontada, gera para a parte violadora o dever de indenizar proveniente da 

responsabilidade pré-contratual. 

Faz-se necessário, portanto, mensurar o nível de seriedade e de 

comprometimento dessas negociações preliminares para julgar a necessidade da 

indenização e sua quantificação, uma vez que se deve considerar o propósito da fase de 

negociação e o princípio da liberdade contratual, que assegura às partes o direito de só 

se vincularem de acordo com a sua livre vontade. 

Objetiva-se analisar, ainda, a aplicabilidade da indenização pela perda de 

uma chance nessa fase preliminar dos contratos de trabalho. De acordo com essa teoria, 

quando o indivíduo perde a chance de alcançar uma vantagem ou de evitar um prejuízo, 

surge para quem deu causa à perda da chance a obrigação de indenizar, amparando-se, 

de tal modo, a vítima do evento danoso. Nesse caso, a própria oportunidade perdida é 

indenizada, sendo essa entendida como dano indenizável, com autonomia em relação à 

perda da vantagem esperada. 

Demonstra-se, ainda, que a teoria da perda de uma chance pode (e deve) 

ser utilizada na seara trabalhista, visto que é compatível com a função primordial da 

legislação laboral, que é de oferecer maior tutela aos empregados subordinados, 

representando mais uma ferramenta da responsabilidade civil a serviço da proteção dos 

direitos do trabalhador. 

Ressalta-se, ainda, que mesmo não possuindo uma normatização 

específica no Direito Brasileiro, o estudo e desenvolvimento da teoria da perda de uma 

chance ficam a cargo da doutrina e, principalmente, da jurisprudência. 
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Finaliza-se o presente estudo com a análise de casos concretos já 

julgados pelas cortes trabalhistas brasileiras, momento em que se observa, na prática, a 

aplicabilidade da responsabilidade civil pela perda de uma chance antes mesmo da 

efetivação do contrato de trabalho. 

A metodologia utilizada baseia-se em um estudo descritivo analítico, 

desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, mediante explicações embasadas em 

trabalhos publicados sob forma de livros, revistas, publicações especializadas e artigos, 

que abordem direta ou indiretamente o tema em análise. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DO TRABALHO 

A responsabilidade civil apresenta profunda repercussão na seara laboral 

na medida em que as lides empregatícias fundamentadas no tema são cada vez mais 

frequentes, principalmente nos casos em que se busca reconhecer a responsabilidade 

civil do empregador. 

2.1 Conceito, fundamentos e pressupostos 

A responsabilidade civil pode ser entendida como o dever de reparar 

danos causados pelo próprio agente. Dessa forma, pode-se considerar como fonte da 

responsabilidade civil toda atividade humana que, violando dever jurídico originário, 

causa prejuízo a outrem. 

Constata-se que a responsabilidade civil associa-se com os fatos 

decorrentes da conduta do indivíduo, posto que os cidadãos possuem o direito de não 

serem injustamente violados por força da conduta de outrem. Os preceitos jurídicos que 

fundamentam este instituto provêm da máxima romana do neminem laedere, que 

significa não lesar a ninguém (LEAL JUNIOR; MARTINS, 2011). 

Nessa mesma linha de pensamento, observa-se o conceito de Sérgio 

Cavalieri Filho (2012, p. 2) ao afirmar que “em apertada síntese, responsabilidade civil 

é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação 

de um dever jurídico originário”. 

Desta feita, por se tratar de um dever jurídico sucessivo, a 

responsabilidade civil decorre da violação de um dever jurídico originário, que pode ser 

a lei ou mesmo um contrato, como preleciona Sílvio de Salvo Venosa (2012, p. 2) ao 

assegurar que “o estudo da responsabilidade civil é parte integrante do direito 

obrigacional, sendo a reparação dos danos algo sucessivo à transgressão de uma 

obrigação, dever jurídico ou direito”. 

Faz-se necessário ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro admite 

a coexistência de duas espécies de responsabilidade civil, quais sejam, a subjetiva e a 

objetiva. 

Na responsabilidade subjetiva, o dever de reparação pressupõe o dolo ou 

a culpa do agente, isto é, a vontade do lesante de causar o dano, ou o seu 
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comportamento negligente, imprudente ou imperito, corroborando com as palavras de 

Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 48) ao afirmar “ser ‘subjetiva’ a responsabilidade 

quando se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto 

necessário do dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do causador do 

dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa”. 

A responsabilidade objetiva é fundamentada no risco. Dessa forma, o 

dever de indenizar não encontra mais amparo no caráter da conduta do agente causador 

do dano, mas sim no risco que o exercício de sua atividade causa para terceiros, em 

função do proveito econômico daí resultante. Nessa espécie, não importa se houve dolo, 

negligência, imprudência ou imperícia, importa apenas a existência da ação e do dano. 

Havendo ação lesiva e a relação de causalidade entre a ação e o dano, surge a 

responsabilidade civil, como mencionado por Carlos Roberto Gonçalves (2014, p.48): 

A classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a 

responsabilidade que independe da culpa. Esta pode ou não existir, mas será 

sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar. [...] Basta, 

assim, que haja relação de causalidade entre a ação e o dano. 

Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 549) aponta que a responsabilidade civil 

subjetiva cumpre a função sancionatória, visto que o agente causador do dano fica 

obrigado a indenizar a vítima, representando, portanto, a punição do sujeito passivo pela 

prática do ato ilícito. No que tange à responsabilidade civil objetiva, o mesmo autor 

afirma que ela cumpre a função de socialização de custos, pois aquele que exerce 

determinada atividade deve arcar com os riscos a ela associados. 

Ainda segundo Ulhoa (2012, p. 555), ambas as responsabilidades 

cumprem a função preventiva: 

Quando subjetiva, ao sancionar o ato ilícito desestimula a sua prática; quando 

objetiva, ao tratar a indenização como custo de atividade estimula a 

prevenção dos acidentes ou prejuízos como medida de racionalidade 

econômica. 

Há, também, pressupostos comuns nas responsabilidades subjetiva e 

objetiva, quais sejam, a conduta humana (ativa ou omissiva), a ocorrência do dano e o 

nexo de causalidade. 

O primeiro destes, a conduta humana, pode ser entendido como um 

comportamento voluntário expresso através de uma ação ou uma omissão do agente que 

resulta em um dano ou prejuízo a um terceiro. O ilícito advém de uma ação quando o 
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agente pratica uma conduta vedada em lei ou em ato negocial. No dever jurídico 

omissivo, o agente cumpre a norma geral ou individual deixando de interferir na ordem 

dos fatos (NADER, 2010). A conduta omissiva, por sua vez, somente resultará em 

responsabilidade para aquele que possuir um dever jurídico de agir. 

Um segundo requisito para a existência da responsabilidade civil é o 

dano, sem a prova deste, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. Nas palavras 

de Cavalieri Filho (2012, p.76), “pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode 

haver responsabilidade sem dano”. 

O dano pode ser patrimonial (material) ou extrapatrimonial (moral). O 

primeiro refere-se ao dano relativo à violação a bens jurídicos monetariamente 

auferíveis, sendo suscetíveis de reparação pelo causador do dano. Ele provoca a 

diminuição do acervo de bens matérias da vítima (danos emergentes) ou impede o seu 

aumento (lucros cessantes).  

A reparação do dano busca, inicialmente, repor a coisa in natura, e, não 

sendo possível restabelecer o status quo ante, deve-se pagar um valor correspondente 

em pecúnia. 

Diferentemente do dano patrimonial, o dano moral não pode ser avaliado 

pecuniariamente, pois se tratam de bens como a vida, a liberdade, a dignidade e a honra.  

Desta feita, a indenização por danos morais não objetiva a reparação, visto que não são 

passíveis de serem repostos ao seu estado natural, tendo em vista que a conduta ilícita, 

aqui, representa uma violação à dignidade da pessoa, a qual não pode ser restituída uma 

vez violada. Condena-se, portanto, com dupla finalidade: a de proporcionar à vítima 

uma compensação e para se desestimular condutas desta natureza. (NADER, 2010) 

O terceiro pressuposto é o nexo de causalidade, ou seja, o vínculo entre o 

prejuízo e a ação, de modo que o dano deverá ser oriundo da conduta comissiva ou 

omissiva do agente. Não é necessário que o prejuízo seja consequência direta da 

conduta do ofensor, basta que fique evidenciado que o dano não ocorreria caso ela não 

houvesse existido, como preleciona Maria Helena Diniz (2013, p. 129): o dano “poderá 

não ser a causa imediata, mas, se for condição para a produção do dano, o agente 

responderá pela consequência”. 
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2.2 Responsabilidade civil contratual e extracontratual 

Há diversas categorizações da responsabilidade civil, uma delas, que 

apresenta especial relevância para o estudo deste trabalho, é a sua divisão com base na 

natureza da relação jurídica existente entre as partes, quais sejam, responsabilidade civil 

contratual e extracontratual. 

A responsabilidade civil contratual ocorre pela presença de um contrato 

existente entre as partes envolvidas. É aquela que deriva da inexecução de negócio 

jurídico bilateral ou unilateral, isto é, do descumprimento de uma obrigação contratual, 

sendo que a falta de adimplemento ou da mora no cumprimento de qualquer obrigação, 

gera esse ilícito contratual.  

Infere-se, portanto, que é uma infração a um dever especial estabelecido 

pela vontade dos contraentes, e por isso decorre de relação obrigacional preexistente e 

pressupõe capacidade para contratar, observando-se, dessa maneira, os requisitos 

essenciais de validade, que devem nortear todo e qualquer contrato, quais sejam: agente 

capaz, objeto lícito e possível, e forma prescrita ou não defesa em lei, sem os quais o 

mesmo será considerado nulo, como se observa no art. 104
1
 e no art. 166

2
 do Código 

Civil de 2002. 

Na responsabilidade contratual, o contratante não precisa provar a culpa 

do inadimplente para obter reparação das perdas e danos, basta provar a inexecução 

contratual.  

                                                           
1
 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
2
 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;  

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 
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O ônus da prova cabe ao devedor, que deverá provar, ante o 

inadimplemento, a inexistência de sua culpa ou a presença de qualquer excludente do 

dever de indenizar, consoante os arts. 389
3
 e 393

4
 do Código Civil. 

Quando a responsabilidade não se origina de contrato, diz-se que ela é 

extracontratual ou aquiliana. Ela deriva de um ilícito extracontratual, sendo obrigado a 

reparar o dano causado a outrem por culpa em sentido estrito ou dolo, consoante o art. 

186
5
 do Código Civil. 

A responsabilidade extracontratual tem por fonte a inobservância da lei, 

traduzindo-se numa lesão a um direito, sem que preexista qualquer relação jurídica entre 

o agente e a vítima. Portanto, o lesante terá o dever de reparar o dano que causou à 

vítima com o descumprimento de preceito legal pertinente aos direitos reais ou de 

personalidade. 

Observa-se, portanto, uma maior amplitude na responsabilidade 

extracontratual, pois não se limita à existência de um contrato, como preleciona Sílvio 

de Salvo Venosa (2013, p. 499): 

A responsabilidade contratual ocupa um campo mais limitado em relação à 

responsabilidade aquiliana, porque fica jungida justamente aos termos do 

contrato. A responsabilidade extracontratual permite voos investigatórios do 

dever de indenizar mais profundos dentro da amplitude do art. 186. 

Parte da doutrina não coaduna com tal divisão da responsabilidade civil, 

visto que os efeitos são os mesmos, independente dos aspectos sobre os quais este se 

fundamente. Esses autores são adeptos da tese unitária ou monista. Contudo, nos 

códigos de diversos países, inclusive no Brasil, tem sido acolhida a tese dualista ou 

clássica (GONÇALVES, 2014). 

 

 

                                                           
3
 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
4
 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 

possível evitar ou impedir. 
5
 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. 
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2.3 Responsabilidade civil na seara trabalhista 

A Revolução Industrial foi responsável por uma grande transformação na 

sociedade, propiciando, especialmente, um grande progresso tecnológico que tornou os 

meios produtivos cada vez mais sofisticados.  

Contudo, tal evolução deixou como primado a produção, e negligenciou, 

de modo geral, a saúde do trabalhador, surgindo a necessidade de meios que 

assegurassem a vida do empregado em caso de infortúnio em seu meio laboral. 

Desta feita, pode-se afirmar que a ideia de responsabilidade civil objetiva 

desenvolveu-se no seio do Direito do Trabalho, diante da necessidade de amparar o 

empregado nos casos de acidente de trabalho, em que a culpa do empregador era 

impossível de ser provada. 

Através da responsabilidade civil objetiva, passou-se a exigir da vítima 

apenas o nexo causal e o dano, medida que facilitou deveras a prova. Nesse contexto, 

surgiu, no final do século XIX, a teoria do risco, a qual defende que todo o prejuízo 

deve ser conferido ao agente responsável pela atividade exercida, independente da culpa 

do lesante, fixando-se no elemento objetivo, ou seja, na relação entre o dano e a conduta 

do seu causador, como preleciona Maria Helena Diniz (2012, p. 68): 

A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, existente 

desde o direito romano: aquele que lucra com uma situação deve responder 

pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes (ubi emolumentum, ibi 

ônus; ubi commoda, ibi incommoda). 

Dessa forma, soluciona-se o problema na relação de causalidade, 

dispensando, portanto, qualquer juízo de valor sobre a culpa do responsável, que é 

aquele que materialmente causou o dano.  

Interessante observar o comentário de José Cretella Júnior acerca da 

diferenciação entre a culpa e o risco (1991, p. 1019): 

A culpa é vinculada ao homem, o risco é ligado ao serviço, à empresa, à 

coisa, ao aparelhamento. A culpa é pessoal, subjetiva; pressupõe o complexo 

de operações do espírito humano, de ações e reações, de iniciativas e 

inibições, de providências e inércias. O risco ultrapassa o círculo das 

possibilidades humanas para filiar-se ao engenho, à maquina, à coisa, pelo 

caráter impessoal e o objetivo que o caracteriza. 
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A partir dessa teoria, originaram-se diversas concepções acerca do risco, 

dentre elas, a teoria do risco proveito, do risco criado, do risco profissional e do risco 

integral. 

Na teoria do risco proveito, responsável é aquele que tira proveito da 

atividade danosa, residindo o encargo onde está o ganho. Trata-se, portanto, do outro 

lado das benesses econômicas advindas da atividade empresarial., visto que, quem retira 

algum proveito ou vantagem do fato lesivo deve repará-lo. 

A teoria do risco criado tem como seu maior propulsor o autor Caio 

Mário que afirma ser essa a teoria que mais se adequa à sociedade, pois, diferente da 

teoria do risco proveito, não há necessidade de a vítima demonstrar que o dano resultou 

de uma vantagem ou de um benefício obtido pelo agente causador, visto que este deve 

assumir as consequências de sua atividade. (PEREIRA, 1992). 

A aludida teoria possui forte amparo na própria dicção do texto legal, 

uma vez que o parágrafo único do art. 927
6
, do Código Civil, não cita somente 

responsabilidade sem culpa, mas responsabilidade pelo exercício de qualquer atividade 

que implique, “por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

A teoria do risco profissional nasceu, especialmente, para fundamentar a 

reparação dos acidentes ocorridos no ambiente laboral ou por ocasião dele, 

desconsiderando por completo a culpa do empregador. Segundo essa teoria, o dever será 

obrigatório sempre que o fato prejudicial for decorrente da atividade ou profissão do 

lesado. 

A teoria do risco integral reflete a exacerbação da doutrina do risco, pois, 

segundo ela, o dever de indenizar ocorre mesmo quando não existe o nexo causal. De 

acordo com essa teoria, a obrigação de indenizar se faz presente com o simples dano, 

ainda que seja possível reconhecer a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso 

fortuito ou força maior. 

                                                           
6
 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá 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. 
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De forma geral, se o nexo causal não for configurado, não há falar em 

responsabilidade da empresa. Assim, não haverá nexo causal se o evento se der por 

culpa exclusiva da vítima, por força maior ou caso fortuito.  

Há, ainda, situações que podem atenuar a responsabilidade do 

empregador, como a culpa concorrente e a culpa comum, influenciando na extensão da 

reparação, mas não na sua total exclusão. 

Adentrando à legislação trabalhista, pode-se observar o risco do 

empregador, bem como a responsabilidade objetiva, no art. 2º da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, a saber: “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 

pessoal de serviço”. 

Nesse sentido é marcante a evolução da jurisprudência trabalhista
7
, 

especialmente a do Tribunal Superior do Trabalho, acolhendo importantes casos de 

responsabilidade objetiva do empregador nos acidentes de trabalho por aplicação do 

parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, já exposto acima. 

Contudo, o preceito do parágrafo único do artigo 927 vai de encontro à 

própria Carta Magna, no seu artigo 7º, inciso XXVIII
8
, que preceitua a responsabilidade 

civil subjetiva no caso de acidentes de trabalho. No entanto, não se deve fazer uma 

leitura isolada da aludida norma constitucional, principalmente ao considerar que o 

caput do artigo 7º menciona que se trata dos direitos dos trabalhadores, “além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social”. 

                                                           
7
 Neste sentido, confira-se: 

EMENTA: Agravo de instrumento. Recurso de revista. Técnico em eletrônica. Assistência a clientes em 

domicílio. Utilização de motocicleta para deslocamento diário. Acidente de trabalho. Adoção da teoria 

do risco. Responsabilidade objetiva. Indenização por dano moral. Incidência do art. 927, parágrafo 

único do CC. Óbice do art. 896, § 4º, da CLT e súmula nº 333 do TST. (TST. 6ª Turma. AIRR 

10306020135080004. Relator: Américo Bedê Freire. Data do julgamento: 24/09/2014. Publicação: DEJT 

26/09/2014.) (grifo nosso) 

EMENTA: Embargos em embargos de declaração em recurso de revista. Regência pela lei nº 

11.496/2007. Sistema de responsabilidade civil previsto no Código Civil. Responsabilidade objetiva do 

empregador. Acidente de trabalho. Atividade de risco. Art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 

Aplicabilidade na seara do Direito do Trabalho. (TST. Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais. E-ED-RR 1012000920095170011 101200-09.2009.5.17.0011. Relator: Luiz Philippe Vieira 

de Mello Filho. Data do julgamento: 22/08/2013. Publicação: DEJT 06/09/2013.) (grifo nosso). 
8
 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: 

[...] 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 

este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
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É interessante mencionar, ainda, que, apenas com a Emenda 

Constitucional nº 45/04, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar ações 

oriundas da relação de trabalho como um todo. Desta feita, a partir da vigência da 

referida emenda, o dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho 

passaram a ser tratados pela esfera trabalhista. 

Ressalta-se, no entanto, que as condutas danosas alheias à relação 

empregatícia, ainda que envolvam as partes do contrato de trabalho, são de competência 

da Justiça Comum. A responsabilidade civil que advém deste dano, provocado 

coincidentemente pelas partes do contrato de trabalho, mas que não possui relação com 

o pacto empregatício, é extracontratual, já que decorre de ofensa a um dever geral de 

conduta. 
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL NA FASE PRÉ-CONTRATUAL NO ÂMBITO 

TRABALHISTA 

Para além da fase contratual, entende-se que a responsabilidade civil 

aplica-se tanto à fase pré-contratual quanto à fase pós-contratual. Ambas decorrem não 

de violação de obrigação principal do contrato, visto que nas referidas fases não há um 

contrato jurídico válido, mas, sim, de um dever de conduta imanente à figura dos 

sujeitos do contrato, pautado no princípio da boa-fé. 

 

3.1 Breve considerações acerca do contrato de trabalho 

Faz-se necessário diferenciar a relação de trabalho da relação de 

emprego. Ambas tratam-se de relações jurídicas, como preleciona Alice Monteiro de 

Barros (2011, p. 172): 

Tanto a relação de trabalho como a relação de emprego são modalidades de 

relação jurídica, isto é, de situação da vida social disciplinada pelo Direito, 

mediante a atribuição a uma pessoa (em sentido jurídico) de um direito 

subjetivo e a correspondente imposição a outra de um dever ou de uma 

sujeição. 

A relação de trabalho  possui natureza genérica, pois se refere a todas as 

relações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma 

obrigação de fazer consubstanciada em trabalho humano. A expressão “relação de 

trabalho” engloba, portanto, a relação de emprego, a relação de trabalho eventual, a de 

trabalho autônomo, a de trabalho avulso e outras modalidades de prestação de labor. Tal 

expressão abarca, portanto, todas as variedades de trabalho existentes no contexto 

jurídico atual. 

A relação de emprego, como visto acima, é uma das modalidades da 

relação de trabalho. Aludida relação constitui-se, do ângulo econômico-social, na 

modalidade mais expressiva de pactuação de trabalho existente, como afirma Maurício 

Godinho Delgado (2012, p. 280): 

[...] no contexto socioeconômico do mundo ocidental, pode-se afirmar que a 

relação empregatícia tornou-se a mais importante relação de trabalho 

existente no período, quer sob a ótica econômico-social, quer sob a ótica 

jurídica. No primeiro plano, por generalizar-se ao conjunto do mercado de 

trabalho, demarcando uma tendência expansionista voltada a submeter às 

suas regras a vasta maioria de fórmulas de utilização da força de trabalho na 

economia contemporânea. No segundo plano, por ter dado origem a um 
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universo orgânico e sistematizado de regras, princípios e institutos jurídicos 

próprios e específicos, também com larga tendência de expansionismo - o 

Direito do Trabalho. 

Para demonstrar a relevância da relação de emprego em detrimento das 

outras modalidades, observa-se que até 2004, a Justiça do Trabalho possuía 

competência para julgar apenas casos em que estivesse presente a relação empregatícia. 

Somente com a Emenda Constitucional nº 45/2004, que a seara trabalhista tornou-se 

competente para julgar todos os casos de relação de trabalho, fato que, ainda assim, não 

retirou a hegemonia das lides empregatícias. 

Para que se caracterize uma relação de emprego, faz-se necessário 

preencher alguns requisitos, quais sejam, a pessoalidade, a não eventualidade, a 

subordinação e a onerosidade. 

A pessoalidade constitui-se no fato de que o serviço deve ser executado 

pela pessoa física que contraiu a obrigação, não podendo o empregado, quando bem 

entender, enviar outra pessoa no seu lugar para trabalhar. Trata-se, portanto, de um 

negócio jurídico intransmissível, de caráter intuitu personae, no entanto, a execução do 

serviço pode ser transferida a outro trabalhador, a critério do patrão, visto que o trabalho 

em si não é uma obrigação personalíssima, mas, sim, o contrato de emprego ou a 

obrigação que dele decorre (CASSAR, 2014). 

É também um componente da relação de emprego a não eventualidade ou 

habitualidade, entendida como o necessário caráter de permanência (mesmo que por 

curto período) do trabalho a ser prestado, não podendo ser caracterizado como 

ocasional. 

Na subordinação, o empregado está submisso ao poder diretivo do 

empregador, devendo obediência ou o estado de dependência na conduta profissional, 

sujeito às regras, orientações e normas estabelecidas pelo empregador inerentes ao 

contrato, à função, desde que legais e não abusivas. Observa-se, ainda, que a 

subordinação é a responsável por diferir o contrato de trabalho dos demais que lhe são 

afins (BARROS, 2011). 

A onerosidade determina não ser possível um contrato de trabalho 

gratuito. Constitui requisito indispensável ao reconhecimento da relação de emprego o 

recebimento de salário. Assim, é obrigatório que o empregador, tendo em vista a 



24 
 

prestação de serviço contratada, pague ao empregado um valor pelo serviço realizado, 

visto que é através de seu trabalho que o indivíduo consegue se inserir no mercado de 

capital e, graças à sua força produtiva, ter acesso aos recursos dos quais precisa, 

justificando-se, deste modo, a estreita relação entre o trabalho do homem e a sua 

dignidade. 

Superada a diferenciação entre relação de emprego e relação de trabalho, 

torna-se mais fácil o entendimento do contrato de trabalho, visto que este é formado 

pela união dos elementos constituinte da relação de emprego supracitados, como se 

observa no conceito proposto por Alice Monteiro de Barros (2011, p. 185): 

[...] o contrato de trabalho é o acordo expresso (escrito ou verbal) ou tácito 

firmado entre uma pessoa física (empregado) e outra pessoa física, jurídica 

ou entidade (empregador), por meio do qual o primeiro se compromete a 

executar, pessoalmente em favor do segundo um serviço de natureza não 

eventual, mediante salário e subordinação jurídica. (grifo no original). 

Vale ressaltar, a partir do conceito exposto acima, o fato de o contrato de 

trabalho poder ser tácito, como se observa nos caput dos arts. 442
9
 e 443

10
 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas. Desse modo, a simples prestação de serviços, sem 

qualquer formalização, não constitui um obstáculo para a pactuação do vínculo 

empregatício entre empregado e empregador, sendo necessário, apenas, que se façam 

presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego já apresentados. 

O contrato de trabalho é também dotado de alteridade já que o 

empregado presta serviços por conta alheia (do empregador), ou seja, quem corre os 

riscos do negócio, da execução e do próprio contrato de trabalho é o exclusivamente o 

empregador, estando o empregado desobrigado de qualquer responsabilidade sobre os 

prejuízos da empresa. 

O contrato de trabalho é ainda sinalagmático, visto que abrange 

obrigações contrárias e recíprocas. A partir da celebração contratual, o empregado 

adquire uma obrigação de fazer (prestar suas atividades laborais), e o empregador, uma 

de dar (pagar o salário). 

                                                           
9
 Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 

emprego. 
10

 Art. 443 - O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente 

ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 
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Para finalizar estas breves considerações acerca das características do 

contrato de trabalho, complementa-se ainda que os seus requisitos de validade são 

aqueles revistos no artigo 104 do CC, quais sejam: a capacidade das partes e a licitude 

do objeto. Já quanto à forma, salvo situações excepcionais, é irrelevante para a 

celebração do contrato de trabalho, bastando, para tanto, que haja consenso entre as 

partes envolvidas. 

 

3.2 Fase pré-contratual: conceito e delimitações 

A intenção de contratar nem sempre se materializa por meio de um 

contrato propriamente dito. A maioria dos contratos, principalmente aqueles em que as 

partes possuem uma maior autonomia de vontades, são frutos de longas negociações e 

tratativas para alcançar um meio termo adequado para os envolvidos. Podem-se 

considerar tais preliminares como a fase pré-contratual. 

Assim, tem-se que a fase pré-contratual é aquela que se inaugura a partir 

das negociações preliminares e finaliza-se na assinatura do contrato propriamente dito, 

na qual o proponente sinaliza a possibilidade de contratação com um indivíduo, 

seguindo-se a este marco inicial uma série de outras etapas preparatórias, as quais 

sucessivamente apresentam níveis crescentes de expectativa na efetiva celebração do 

referido negócio jurídico. 

Os doutrinadores divergem quanto às etapas que compõe a fase pré-

contratual, principalmente no que tange à delimitação de cada uma delas. Alguns 

destacam as figuras do contrato preliminar, das negociações preliminares e do pré-

contrato como sinônimos de um momento anterior à contratação propriamente dita, 

outros, como momentos distintos e sucessivos, nos quais haveria uma gradação de 

confiabilidade na conclusão do negócio jurídico. 

Alice Monteiro de Barros (2011, p. 409), por exemplo, considera 

sinônimos os termos negociações preliminares e pré-contrato, e afirma que tais 

institutos não geram direito e obrigação, mas apenas ressarcimento de possíveis 

prejuízos que ocorram nessa etapa, nos termos do art. 186 do Código Civil, que 

estabelece: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
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ilícito”. Dessa forma, resta claro que, para a referida autora, os danos oriundos desta 

etapa do contrato não possui qualquer especificidade que os distinga do dano comum. 

As negociações preliminares constituem, assim, um processo teleológico 

que tem como finalidade a eventual conclusão de determinado negócio jurídico, no 

caso, a celebração de um contrato. 

Na visão de Caio Mário da Silva Pereira (2013, p. 71), as negociações 

preliminares não são o mesmo que pré-contrato, sendo este sinônimo de contrato 

preliminar, como se observa no excerto abaixo: 

[Negociações preliminares] não envolvem compromissos nem geram 

obrigações para os interessados, limitando-se a desbravar terreno e salientar 

conveniências e interesses, ao passo que o contrato preliminar já é positivo 

no sentido de precisar de parte a parte o contrato futuro. 

Ambos os autores supracitados concordam quanto à definição de contrato 

preliminar, aduzindo ser ele o ajuste a partir do qual as partes se obrigam a celebrar 

contrato principal futuro. Dessa forma, consideram que apenas a partir do contrato 

preliminar as partes se obrigam a cumprir aquilo que fora estipulado. 

O presente estudo objetiva analisar a etapa em que ainda não há um 

contrato firmado, mesmo que seja de forma preliminar. Seguindo, portanto, a doutrina 

de Caio Mário, observa-se que a fase que cumpre os requisitos deste trabalho é a etapa 

das negociações preliminares. 

É nessa fase de negociações preliminares que se pode considerar a 

responsabilidade civil pré-contratual, como preleciona Cavalieri Filho ao afirmar que “o 

espaço da responsabilidade civil pré-contratual é aquele em que os contatos já se 

iniciaram, mas o contrato ainda se realizou” (2012, p. 317). 

Observa-se, ainda, que a fase pré-contratual é cada vez mais necessária à 

celebração de um contrato (podendo envolver estudos prévios, intercâmbio de 

informações técnicas, pesquisas de mercado, etc.), que pode apresentar altos custos para 

ambas as partes. Nesse contexto, o Código Civil de 2002 traz uma Seção inteira 

dedicada à figura do pré-contrato (Seção VII do Capítulo I, Título V), demonstrando 

que a legislação civil evoluiu no sentido de preocupar-se também com os 

prolongamentos acessórios do contrato. 
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Mesmo não se encontrando na Seção reservada à figura do pré-contrato, 

faz-se necessário observar o art. 427 do Código Civil: “A proposta de contrato obriga o 

proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das 

circunstâncias do caso”. Percebe-se que o referido dispositivo reforça a fase pré-

contratual, obrigando o proponente pela simples proposta de contrato. 

Ressalta-se que a legislação civil apontada possui perfeita aplicabilidade 

à fase pré-contratual trabalhista, uma vez que a mesma não colide com quaisquer dos 

princípios fundamentais orientadores das relações de trabalho, ao contrário, reforça-os. 

Faz-se necessário destacar que, como acontece com o contrato de 

trabalho, para elaboração do pré-contrato não se exige, em regra, forma determinada. 

Pode o pré-contrato, portanto, ser ajustado verbalmente, desprendido de maiores 

formalidades, o que, entretanto, dificulta sua prova em juízo. 

Na seara trabalhista, devido aos princípios que circundam este ramo do 

Direito, e em razão da informalidade vigente nessa área, havendo oferecimento efetivo 

de proposta, fazendo com que a outra parte tenha plena certeza de que o contrato de 

trabalho será celebrado, pode se considerar caracterizado o pré-contrato de trabalho 

(LEAL JÚNIOR; MARTINS, 2011). 

O período pré-contratual trabalhista diz respeito, exatamente, ao 

momento anterior à efetiva contratação do empregado, fase na qual este é submetido a 

uma triagem através de exames de perfil e de capacidade laborativa. 

A aludida fase caracteriza-se pela prática de diversos procedimentos, na 

qual a empresa desclassifica alguns candidatos e classifica outros para, ao final, formar 

o vínculo contratual trabalhista com aquele que considerar mais apto ao cargo. 

A realização desses processos de triagem representam um exercício 

legítimo de um direito decorrente do tradicional princípio da autonomia da vontade, 

alicerçado na ampla liberdade contratual, ou seja, fundamenta-se no direito que as partes 

possuem de decidir acerca da viabilidade de contratar, de escolher a pessoa com quem 

fazê-lo e de estabelecer o conteúdo do contrato, desde que respeitados os limites 

impostos pela lei. 



28 
 

No entanto, mesmo que não estejam as partes, no estágio pré-contratual, 

obrigadas a chegar a um acordo comum, devem manter uma conduta correta no 

desenvolvimento das negociações e na investigação das possibilidades de celebrar o 

contrato. 

Dessa forma, pode ser delineada uma definição para as relações pré-

contratuais trabalhistas, as quais podem ser entendidas como a teia complexa de 

relações vivenciadas pelo empregador e o candidato à vaga de emprego na fase que 

antecede a formalização do liame contratual trabalhista que, apesar de não gerarem um 

vínculo jurídico prestacional propriamente dito, são regidas pelos deverem decorrentes 

da boa-fé objetiva e, portanto, merecedoras de proteção jurídica. 

 

3.3 Responsabilidade civil na fase pré-contratual trabalhista 

Observa-se que não há uma obrigação propriamente dita na fase das 

negociações preliminares, visto que se trata apenas de uma etapa em que as partes 

dialogam sobre a possibilidade de um eventual e futuro contrato. Contudo, não se pode 

afirmar que tais preliminares são destituídas de qualquer vinculação, pois elas fazem 

nascer deveres jurídicos para os contratantes decorrentes da boa-fé objetiva, que, caso 

afrontada, gera para a parte violadora o dever de indenizar oriundo da responsabilidade 

pré-contratual. 

Sendo assim, o campo de incidência da responsabilidade pré-contratual 

não é o mesmo dos chamados contratos preliminares, ou pré-contratos, porque estes, 

como o próprio nome indica, são contratos que já possuem uma obrigação de fazer 

definida, de sorte que do seu descumprimento resultará responsabilidade contratual. 

(CAVALIERI FILHO, 2012). 

Desta feita, verifica-se que há, nessa fase preliminar, um determinado 

momento em que a mera possibilidade de contratação passa a ser real expectativa, 

baseado na seriedade da proposta feita e no avançado caminhar das negociações. A 

partir deste momento, é possível que surjam algumas circunstâncias, ligadas a esta fase 

de negociações, que eventualmente podem provocar prejuízos, fazendo nascer para este 

o direito ao ressarcimento dos danos que lhe foram causados, como explicita Sílvio de 

Salvo Venosa (2013, p. 505): 
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Há necessidade de que o estágio das preliminares da contratação já tenha 

imbuído o espírito dos postulantes da verdadeira existência do futuro 

contrato. A frustração da contratação gerará então frustração moral, além de 

material. Podem as partes ter despendido com certidões, viagens, pesquisas. 

Assim [...], não é qualquer desistência que será responsabilizadora. [...] A 

apreciação não pode ser casuística. Deve ser examinada também aqui, no 

caso concreto, a existência do abuso de direito, e forjar a indenização com 

base nos arts. 186 e 187. 

Quanto aos elementos configuradores da responsabilidade pré-contratual 

trabalhista, Barros (2011, p. 408) elenca como elementos genéricos o consentimento às 

negociações, o dano patrimonial, a relação de causalidade e a inobservância do princípio 

da boa-fé.  

O aludido consentimento poderá ser expresso ou tácito, devendo restar 

claro que as partes aparentaram tencionar celebrar o contrato, fazendo com que a outra 

nisso acreditasse.  

O dano a interesse alheio poderá ser de natureza patrimonial ou moral, 

mas é imprescindível à configuração da responsabilidade. Abrange a expectativa desleal 

na fase pré-contratual, a perda da oportunidade de contratar com outrem, gastos com 

deslocamentos e cursos realizados em razão da contratação e lesão a direito da 

personalidade, este no caso de dano de natureza moral, dentre outras situações. 

Ainda quanto ao dano, José Afonso Dallegrave Neto (2007, p.106) 

refere-se ao dano patrimonial pré-contratual como interesse contratual negativo, a saber: 

O interesse contratual positivo abrangem-se todas as consequências da 

ineficácia de um contrato supostamente válido, havendo interesse na própria 

execução do contrato. Já o interesse contratual negativo atinge apenas o 

prejuízo traduzido no que a parte perdeu ou deixou de ganhar em fase da 

negociação encetada e posteriormente frustrada pela parte adversa; 

geralmente são despesas que sofreu para se credenciar negociação ou em 

razão do tempo que gastou (dano emergente), abrangendo também as 

oportunidades imediatas que deixaram de se concretizar (lucro cessante) em 

face da frustrada quebra ou vício contratual da parte contrária. 

A relação de causalidade é a conexão entre o prejuízo alegado e a 

conduta que lhe deu origem. A retirada abrupta das negociações, sem reflexão sobre as 

implicações disto, poderá gerar o dever de reparação. 

Quanto à boa-fé objetiva, faz-se necessário uma análise mais detalhada, 

posto que se trata de um princípio bastante relevante para a fase pré-contratual, como se 

observa no subtópico abaixo. 
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3.3.1 Princípio da boa-fé objetiva 

O principio da boa-fé incide para orientar os possíveis contratantes a 

atuarem com cooperação e sinceridade e a respeitarem as expectativas legitimamente 

geradas, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo de ordem moral ou material 

para a outra parte. 

A boa-fé, em função do perigo de dano, recai diretamente nas relações 

pré-contratuais para eliminar ou reduzir os riscos de lesão aos interesses das partes, 

coibindo a prática de condutas desleais dos contratantes em potencial. 

Como postulado moral e jurídico que é admitido, a doutrina e a 

jurisprudência defendem sua aplicação em toda a ciência do Direito, propagando seu 

conteúdo a todas as searas jurídicas. Neste sentido se posiciona Rodriguez (2000, p. 

178), ao preconizar que a “boa-fé constitui um ingrediente de ordem moral 

indispensável para o adequado cumprimento do Direito. Sem esse componente, a 

maioria das normas jurídicas perde seu sentido e significado”. 

O sentido do principio da boa-fé objetiva pode ser percebido da 

interpretação do art. 422 do Código Civil, o qual determina que “os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé”. 

Acerca do tema, foram aprovados dois enunciados do Conselho da 

Justiça Federal, a saber: o enunciado 25, aprovado na I Jornada de Direito Civil, 

determinando que “o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador 

do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual”; e o enunciado 170, 

aprovado na III Jornada de Direito Civil, estabelecendo que “a boa-fé objetiva deve ser 

observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do 

contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato”. 

Apesar de semelhantes, os enunciados analisados possuem diferentes 

significados, pois o primeiro é dirigido ao juiz, aplicador do direito no caso concreto, e 

o segundo é direcionado às partes, enquanto integrantes do negócio jurídico. 

Observa-se que o dano pré-contratual não decorre da violação principal 

do contrato, visto que este ainda não existe, mas, sim, de um dever de conduta imanente 
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à figura dos sujeitos do contrato, pautado no princípio da boa-fé (DALLEGRAVE 

NETO, 2004). 

Inobstante a ausência de dispositivo expresso na Consolidação das Leis 

do Trabalho, o princípio da boa-fé objetiva é aplicável na seara trabalhista tanto por ser 

da própria essência do Direito do Trabalho, quanto por força do parágrafo único do art. 

8º
11

, o qual preceitua que “o direito comum será fonte subsidiária do Direito do 

trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste”. 

O princípio da boa-fé objetiva excede o âmbito contratual, traduzindo-se 

no dever de agir com lealdade, lisura e consideração com o outro sujeito da relação, 

independente de ser na fase contratual ou pré-contratual (DALLEGRAVE NETO, 

2004). 

Como elementos específicos da responsabilidade pré-contratual, 

podemos citar os denominados deveres anexos de consideração, os quais derivam do 

mandamento comportamental da boa-fé objetiva. 

No que tange ao contexto laboral, os deveres de consideração que se 

manifestam com maior proeminência na fase que antecede a formalização dos contratos 

são os de informação, sigilo e lealdade. 

Na fase pré-contratual, a troca de informações é essencial para que cada 

contratante tenha uma correta percepção acerca das vantagens ou não do contrato de 

trabalho a ser celebrado, influenciando diretamente na percepção destes da realidade. 

A informação correta, objetiva, congruente e clara é fundamental para 

todos os participantes da etapa desde as negociações preliminares. Desse modo, o 

trabalhador deve ser sincero nas informações fornecidas em seu currículo, assim como o 

empregador em relação ao serviço para o qual esta contratando o empregado e quanto às 

reais possibilidades de ascensão na carreira. 

                                                           
11

 Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 

contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 

princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os 

usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 

particular prevaleça sobre o interesse público. 

Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for 

incompatível com os princípios fundamentais deste. 
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O dever de sigilo, no estágio pré-contratual, se firma com relação a 

dados, informações e documentos com os quais o sujeito tenha tido conhecimento por 

ocasião dos contatos realizados durante as tratativas.  

Se, portanto, no decorrer das negociações preliminares, o aspirante ao 

emprego ou empregador toma ciência de informações que, se forem divulgadas, 

causariam danos a outra parte, possui a obrigação de realizar a devida reserva, sob pena 

de incorrer em responsabilização. 

Dessa forma, o empregador e o pretenso empregado, desde a fase de 

negociações preliminares, têm que agir com lealdade, probidade e honestidade para que 

uma eventual desistência de contratar não represente prejuízos financeiros ou morais 

injustos para a outra parte. 

Insta salientar que não se está aqui defendendo que a incidência da boa-fé 

objetiva durante a fase pré-contratual não autoriza a ruptura das negociações prévias. 

Admitir referida possibilidade constituiria na negação do próprio sentido nas 

negociações e na anulação do princípio da liberdade contratual, o qual assegura às 

partes o direito de só se vincularem de acordo com a sua livre vontade, ressalvadas as 

hipóteses legais de imposição. 

Em verdade, acolher o entendimento de que a boa-fé objetiva deve tutelar 

a confiança das partes exprime a ideia de que, embora não estejam as mesmas obrigadas 

a celebrar o contrato de trabalho, devem manter uma conduta correta e adequada no 

desenvolvimento das negociações. 

Convergindo com o entendimento de que há a necessidade de uma 

confiança e lealdade entre os possíveis contratantes nas fases preliminares do negócio 

contratual, atenta-se para as palavras de Dallegrave Neto (2004, p. 56): 

O fundamento para a responsabilidade civil pré- contratual é a confiança 

negocial que tenciona harmonizar o comportamento das partes e solucionar 

eventual conflito entre a vontade real e a declaração manifestada. 

No campo contratual há um dever determinado e aceito pelas partes, sendo 

que a eventual quebra do contrato implica, por si só, em culpa presumida 

decorrente do inadimplemento, máxime quando uma delas procede de forma 

a convencer a outra da seriedade das tratativas. Nesse caso, complementa 

Caio Mário da Silva Pereira, a parte leva o ex-adverso a adotar medidas 

tendentes à contratação, efetuar despesas, assumir compromissos com 

terceiros, em suma, age no propósito aparente que vai ser firmado o contrato, 

e, não obstante tudo isto, retira-se injustificadamente das negociações, 

causando um dano à outra parte. Com efeito, nessas circunstâncias, a parte 
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culposa deve responder por perdas e danos causados aquele que criou real e 

séria expectativa. (grifo no original) 

Observa-se, ainda, que a responsabilidade proveniente da quebra da boa-

fé objetiva durante a fase de negociações preliminares trabalhistas é plenamente 

admitida pela jurisprudência
12

 e enquadrada como pré-contratual, uma vez que ocorre 

no período preparatório ao contrato de trabalho. 

Ocorrendo a violação da boa-fé objetiva por parte do empregado, este 

também possui o dever de indenizar a empresa pelos prejuízos sofridos. Ele tem 

obrigação, por exemplo, de guardar sigilo acerca das informações obtidas sobre a 

empresa, sobre o seu modo de funcionamento, organização, processo produtivo, 

situação financeira, dentre outros.  

De qualquer modo, configurada a violação ao princípio da boa-fé 

objetiva na esfera tratativa da celebração de contratos de trabalho, nasce para a parte 

lesada o direito à reparação pecuniária pelos danos emergentes, lucros cessantes e danos 

morais, bem como pela ocorrência de danos em face da perda de uma efetiva chance.  

 

  

                                                           
12

 Neste sentido, confira-se: 

EMENTA: Recurso de Revista. Fase pré-contratual. Preenchimento dos requisitos exigidos pela 

empresa para a admissão. Frustração na contratação sem uma razão plausível. Indenização por dano 

moral. Na fase de negociações preliminares do futuro contrato as partes estão sujeitas aos deveres 

da lealdade e da boa-fé (art. 422 do CC). Violados esses imperativos de conduta, possível a 

reparação do dano (arts. 186 e 927 do CC). [...] (TST. 7ª Turma. RR 2112620125040019. Relator: 

Arnaldo Boson Paes. Data do julgamento: 24/09/2014. Publicação: DEJT 26/09/2014.) (grifou-se). 

EMENTA: Recurso de Revista. Indenizações por danos morais e materiais. Prática de ato ilícito na fase 

pré-contratual da relação de trabalho. Decisão fulcrada na prova. Ausência de manifestação sobre o 

ônus da prova. Óbices das Súmulas nº s 126 e 297, I, do TST. Consoante dispõe o art. 422 do Código 

Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios da probidade e boa-fé. [...] (TST. 7ª Turma. RR 17671220115040403 1767-

12.2011.5.04.0403. Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Data do julgamento: 20/11/2013. 

Publicação: DEJT 22/11/2013.) (grifou-se). 
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4 TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO DIREITO TRABALHISTA 

Por muito tempo o direito ignorou a possibilidade de se responsabilizar o 

autor do dano decorrente da perda de alguém obter uma oportunidade de chance ou de 

evitar um prejuízo, argumentando que aquilo que não aconteceu não pode nunca ser 

objeto de certeza, a propiciar uma reparação.  

Desta feita, a teoria da perda de uma chance pode ser considerada uma 

inovação dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e representa uma ampliação das 

possibilidades de reparação em sede de responsabilidade civil. Aludida teoria é cabível, 

inclusive, nas relações laborais, principalmente na fase que antecede a efetivação do 

contrato de trabalho. 

 

4.1 Considerações acerca da Teoria da Perda de Uma Chance 

Com a expressão perte d’une chance, foi na França do século XIX onde a 

teoria da perda de uma chance apareceu pela primeira vez, quando a Corte de Cassação 

Francesa, em 17 de julho de 1889, indenizou um demandante pela perda da chance de 

obter decisão jurisdicional favorável, em razão da atuação culposa do auxiliar da justiça, 

que, por mau procedimento, obliterou todas as suas possibilidades de lograr êxito na 

demanda (SILVA, 2009).  

Iniciou-se, portanto, a aplicação da teoria da perda de uma chance no 

âmbito da responsabilidade civil, condenando o indivíduo que, atuando com culpa, 

acarreta a outrem a perda da chance de obter vantagem ou de evitar prejuízo. Nesse 

contexto, é relevante destacar a lição de Sérgio Savi (2009, p. 03) quanto ao pioneirismo 

francês nesse tema: 

Na França, houve dedicação maior ao tema por parte da doutrina e da 

jurisprudência. Em razão dos estudos desenvolvidos naquele país, ao invés de 

se admitir a indenização pela perda da vantagem esperada, passou-se a 

defender a existência de um dano diverso do resultado final, qual seja, o da 

perda da chance. Teve início, então, o desenvolvimento de uma teoria 

específica para estes casos, que defendia a concessão de indenização pela 

perda da possibilidade de conseguir uma vantagem e não pela perda da 

própria vantagem que não pôde se realizar. Isto é, fez-se uma distinção entre 

o resultado perdido e a possibilidade de consegui-lo. Foi assim que teve 

início a teoria da responsabilidade civil por perda de uma chance. 
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No Brasil, o primeiro acórdão a tratar da responsabilidade pela perda de 

uma chance foi proferido em 1990, pelo então Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Analisou-se a teoria nesse caso, a fim 

de comprovar que essa não se enquadrava no feito em análise (SAVI, 2009). 

A aplicação da teoria da perda de uma chance foi efetivamente aplicada 

no ano seguinte pelo mesmo relator, cuja ementa do acórdão foi editada nos seguintes 

termos (SAVI, 2009): 

Responsabilidade civil. Advogado. Perda de uma chance. Age com 

negligência o mandatário que sabe do extravio dos autos do processo judicial 

e não comunica o fato à sua cliente nem trata de restaurá-los, devendo 

indenizar à mandante pela perda da chance. (Apelação Cível Nº 591064837, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior, Julgado em 29/08/1991). 

Nesse caso, o advogado foi responsabilizado por ter sido negligente, em 

razão de não ter informado à cliente do extravio dos autos, o que causou a perda da 

chance da autora de ter sua demanda apreciada pelo Tribunal. Entendeu-se que a chance 

perdida configurava dano, ensejando indenização à vítima. 

A teoria da perda de uma chance caracteriza-se quando, em virtude da 

conduta de outrem, a vítima perde a chance de obter um benefício futuro. Vislumbra-se, 

portanto, que o fato em si não ocorreu por ter sido interrompido pela ação ou omissão 

do agente. Assim, o que se quer indenizar aqui não é a perda da vantagem esperada, mas 

sim a perda da chance de obter a vantagem ou de evitar o prejuízo (SILVA, 2009). 

Aludida teoria pondera elementos dicotômicos, quais sejam, a certeza de 

que houve uma cisão no desenrolar dos eventos aleatórios em progressão e a incerteza 

quanto à probabilidade de que o resultado final fosse concretizado mesmo que não 

houvesse essa ruptura. 

Desse modo, não se pode afirmar que o dano causado pela perda de uma 

chance está vinculado ao resultado final do processo aleatório, visto que o dano 

representado pela chance perdida não se confunde com o dano final.  

Nessa espécie de responsabilidade civil, a atuação culposa do lesante 

apresenta nexo causal diretamente com a chance perdida pelo lesado, não existindo 

ligação entre a conduta do ofensor e o resultado final do processo aleatório. 
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A chance perdida, portanto, independe do resultado final do certame, 

podendo ser passível de indenização, como preconiza Rafael Pateffi da Silva (2009, p. 

19): 

Essa referida autonomia serviria para separar definitivamente o dano 

representado pela paralisação do processo aleatório no qual se encontra a 

vítima (chance perdida) do prejuízo representado pela perda da vantagem 

esperada, que também se denominou dano final. A vantagem esperada seria o 

benefício que a vítima poderia auferir se o processo aleatório fosse até o seu 

final resultasse em algo positivo. Desse modo, a paralisação do processo 

aleatório seria suficiente para respaldar a ação de indenização, pois as 

chances que a vítima detinha nesse momento poderiam ter aferição 

pecuniária [...]. 

Salienta-se que, para que reste configurada a perda de uma chance, essa 

chance deve ser séria e real, ou seja, não pode se tratar apenas de suposições eventuais 

ou hipotéticas, como menciona Sérgio Cavalieri (2012, p. 413): 

Entende-se por chance a probabilidade de se obter uma vantagem ou de se 

evitar uma perda. É preciso, portanto, verificar em cada caso se o resultado 

favorável seria razoável ou se não passaria de mera possibilidade aleatória ou 

hipotética [...]. Essa tarefa é do juiz, que será obrigado a fazer, em cada caso, 

um prognóstico sobre as concretas possibilidades que o paciente tinha de 

conseguir o resultado. 

Nesse mesmo sentido, Fernando Noronha (2010, p. 705) destaca que “a 

probabilidade poderá ser alta ou reduzida; poderá até ser tão desprezível que nem possa 

ser tida como correspondendo a um interesse digno de tutela jurídica, se se considerar a 

função social das obrigações”. 

O relevante, então, é observar o grau de probabilidade de a chance ter 

resultado na vantagem esperada, caso não fosse o evento interrompido pela conduta 

culposa de terceiro. O magistrado ficará responsável por verificar essa probabilidade, 

baseando-se, sobretudo, no princípio da razoabilidade, de forma a afastar a indenização 

de chances ínfimas, não merecedoras de proteção jurídica. 

Outra questão que se deparam os julgadores na hora de aplicar esta 

teoria, é o da quantificação do dano decorrente da chance perdida. Para a melhor 

doutrina, deve-se realizar um cálculo das probabilidades de ocorrência da vantagem 

caso a chance de consegui-la não tivesse sido frustrada, como preleciona Raimundo 

Simão de Melo (2010, p. 426): 

O sentindo jurídico de uma chance ou oportunidade é a probabilidade de 

alguém obter um lucro ou de evitar um prejuízo. Assim, o que se indeniza 

não é o valor patrimonial total da chance por si só considerada, como 
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equivocadamente se tem visto nos pedidos das vítimas. Como o que se 

indeniza é a possibilidade de obtenção do resultado esperado, o valor da 

indenização deve ser fixado tomando-se como parâmetro o valor total do 

resultado esperado e sobre este incindindo um coeficiente de redução 

proporcional às probabilidades de obtenção do resultado esperado. Assim 

como não se pode exigir a prova cabal e inequívoca do dano, mas apenas a 

demonstração provável da sua ocorrência, a indenização, coerentemente, 

deve ser proporcional à possibilidade maior ou menor de obtenção da 

oportunidade almejada. 

Imprescindível, portanto, que o valor da reparação seja sempre menor do 

que o montante da vantagem esperada, evitando o enriquecimento indevido da vítima. 

Nesse sentido, Rafael Peteffi (2011, p. 156): 

[...] imperioso que a indenização concedida pela perda de uma chance seja 

sempre menor do que a indenização que seria concedida pela perda da 

vantagem esperada, caso a perda desta estivesse em relação de causalidade 

com a conduta do agente. (grifo no original) 

Desta feita, o fato de o valor da reparação ser sempre menor do que o 

valor da vantagem esperada não é fundamento para afirmar que a compensação da perda 

de uma chance só pode ter como efeito um ressarcimento parcial. Como o objeto da 

reparação são as chances sérias e reais perdidas, conclui-se justamente o contrário, pois 

a indenização concedida sempre repara de forma integral as chances perdidas. 

Aludida quantificação é resultado do grau de seriedade e realidade 

atribuído pelo juiz às chances perdidas dentro do procedimento aleatório. Assim, a fase 

de quantificação é também consequência da razoabilidade do magistrado ao apreciar as 

chances perdidas. 

Resta evidente que a indenização pela perda de uma chance não possui 

um padrão objetivo para a sua quantificação, sendo imprescindível a análise do caso 

concreto. 

 

4.2 Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance nas relações laborais 

A teoria da perda de uma chance, além de possuir estreita ligação com os 

princípios basilares da responsabilidade civil, encontra seu fundamento maior no núcleo 
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essencial do direito fundamental à indenização previsto no art. 5º, inciso V
13

, da 

Constituição Federal. 

A noção de perda de uma chance é compatível com a regência normativa 

do Código Civil Brasileiro, conforme se percebe da regra contida em seu art. 402, que 

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

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Naturalmente que o 

dispositivo refere-se à chance real, significativa, com razoável plausibilidade de 

concretização, e não mero sonho ou expectativa otimista da pessoa envolvida. 

(DELGADO, 2012) 

É perfeitamente aplicável a teoria da responsabilidade civil pela perda de 

uma chance nas relações de trabalho. O motivo inicial refere-se ao fundamento legal, 

ora mencionado, disposto no parágrafo único do artigo 8° da CLT, o qual permite a 

aplicação subsidiária do direito civil naquilo que o direito do trabalho for omisso, não 

havendo nenhum empecilho legal para a aplicação da teoria. 

Ademais, ao ampliar as hipóteses de reparação por danos injustos, a 

teoria da perda de uma chance ampara a busca pela melhoria da condição social do 

trabalhador, prevista no caput do artigo 7°
14

 da Constituição Federal de 1988, tendo em 

vista que tal instituto representa mais uma ferramenta da responsabilidade civil a serviço 

da proteção dos direitos do trabalhador.  

A clara situação fática da posição de inferioridade do empregado na 

relação de emprego torna-o vulnerável no momento do ajuste das cláusulas contratuais, 

sendo necessário que se lhe empreste tutela jurídica específica a fim de possibilitar a 

garantia do equilíbrio contratual. 

A teoria da perda de uma chance surge na seara trabalhista, 

principalmente, para assegurar os direitos sociais do trabalhador. Aludida teoria é 

bastante aplicada nos casos em que o pretenso empregador propõe a oferta de emprego 

                                                           
13

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem; 
14

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social [...]. (grifo nosso) 
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e, posteriormente, sem motivo concreto, retira a proposta, causando prejuízos ao 

trabalhador que, muitas vezes, saiu do antigo emprego devido à promessa realizada. 

Nesses casos, conta-se a formalização do contrato de trabalho, da 

promessa de emprego, mesmo que não tenha havido a efetiva cristalização da proposta 

em contrato, uma vez que a realização se determina pela manifestação contínua e 

indelével do animus de contratar. 

Isso ocorre para evitar a livre contratação e demissão por parte do 

empregador, pois seu exercício deve respeitar, dentre outros, o princípio da boa-fé 

contratual, sob pena de não ser cumprida a função social dos contratos. 

O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho comprova a aplicação 

da teoria da perda de uma chance na justiça trabalhista, nos termos da ementa 

explicativa apresentada abaixo: 

[...] 3. TEORIA DA CHANCE PERDIDA. PROBABILIDADE SÉRIA 

REAL DE AUFERIR VANTAGEM. SUBTRATAÇÃO ABRUPTA DA 

OPORTUNIDADE DE OBTER GANHO FUTURO. INTENSA 

SENSAÇÃO DE PERDA. ENQUADRAMENTO NA MODALIDADE DE 

DANO MORAL. POSSIBILIDADE. [...]  3.1. A dinâmica da sociedade 

moderna, a despeito de promover integração e crescimento, imprescinde de 

mecanismo capaz de atuar tanto na prevenção de lesões, quanto na 

restauração integral de prejuízos já consumados. 3.2. O impulso dessa 

estrutura contemporânea, ao fomentar o aparecimento de novos danos à 

pessoa, promove a edificação de diferentes propostas de reparação, dentre 

elas: a teoria da perda da oportunidade de obter vantagem certa e determinada 

("perte d’une chance"), sob a perspectiva da ação ou omissão responsável 

pela interrupção do curso natural do processo, antes, portanto, da realização 

de seu objeto. 3.3. Sobreleva notar que somente a chance séria e real, aqui 

compreendida como a probabilidade de auferir ganho futuro, é que admite a 

configuração dessa espécie de dano, pois, do contrário, ter-se-ia o 

ressarcimento indiscriminado de esperanças aleatórias ou hipotéticas. 3.4. 

Nesse contexto, não se admite a reparação da perda da própria vantagem, mas 

do prejuízo decorrente da subtração da chance de obter o resultado esperado, 

realidade que repercute, inclusive, no valor da indenização. 3.5. A presença 

dos requisitos que dão alento à configuração da responsabilidade pela perda 

da chance recomenda a apreciação da causa, sob o enfoque de prejuízos 

materiais ou imateriais. Recurso de revista não conhecido. (TST - RR 93100-

69.2003.5.07.0006, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª T., 

DJ 14/09/2012). 

Assim, com o intuito de sopesar o desnível dessa relação (princípio da 

proteção), admite-se a aplicação dessa teoria com o fito de indenizar o prejuízo causado 

ao empregado. 
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4.3 A aplicabilidade da teoria da perda de uma chance na fase pré-contratual 

trabalhista 

Como já observado no decorrer do trabalho, aquele que causa dano a 

outrem tem o dever de repará-lo, ainda que o dano ocorra antes da celebração do 

contrato, ou seja, na fase pré-contratual. 

Desta feita, a perda de uma chance pode ocorrer também em fase 

preliminar, desde que comprovados os elementos essenciais para caracterizar a 

reponsabilidade pré-contratual aliados à caracterização dos requisitos essenciais da 

própria teoria da perda de uma chance anteriormente analisados. 

Maurício Godinho Delgado (2012, p. 1019) aborda a questão nas 

seguintes palavras: 

[...] não é necessariamente inviável, do ponto de vista jurídico, a 

possibilidade de ocorrência — ainda que rara — de uma eventual obrigação 

indenizatória, em consequência de prejuízos derivados de uma fase pré-

contratual que tenha se mostrado posteriormente frustrada [...]. O desembolso 

de despesas efetuadas em decorrência de entendimentos pré-contratuais 

bastante consistentes, ou a perda da oportunidade de celebração de outro 

contrato em vista do encaminhamento firme de uma negociação pré-

contratual, seriam situações que poderiam ensejar a discussão sobre a 

viabilidade da incidência da obrigação de indenizar [...] (grifou-se) 

Analisando a atual jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas, percebe-se 

que a indenização pela perda de uma chance na fase pré-contratual trabalhista não 

ocorre tão raramente como afirma o autor. 

Comprova-se, portanto, a aplicabilidade da aludida teoria na fase 

preliminar do contrato de trabalho através da análise de alguns casos emblemáticos 

julgados nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho. 

O primeiro caso trata-se de um Recurso Ordinário julgado pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 7ª Região, como se observa na ementa abaixo: 

DANOS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE PRÉ-

CONTRATUAL. PERDA DE UMA CHANCE. Diante das provas trazidas à 

apreciação, conclui-se que, de fato, houve diversas tratativas entre as partes 

que apontavam no sentido de uma contratação segura e próxima do 

recorrente para os quadros de funcionários da recorrida. O que somente 

aconteceu após 2 (dois) meses, suportando o recorrente, com isso, os 

dissabores e intempéries advindos de uma situação de desemprego neste 

período. Provada a conduta, configurados os danos e presente o nexo de 

causalidade ensejador de responsabilidade civil, outro caminho não há senão 

a condenação da recorrida a pagar indenização ao recorrente por todos os 
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danos provocados, que deve ser proporcional ao valor da chance perdida. 

(TRT-7. RO 3358620115070010 - CE 0000335-8620115070010. Relator: 

JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA. Data de Julgamento: 27/02/2012. 

Primeira Turma) 

No caso em tela, o reclamante, ora recorrente, requer danos morais e 

materiais decorrentes do período pré-contratual, posto que, após diversas tratativas entre 

as partes que apontavam no sentido de uma contratação iminente do recorrente para os 

quadros de funcionários da recorrida, esta última demorou mais de dois meses para 

efetuar a contratação.  

Ressalta-se que a recorrida solicitou, na fase preliminar, que o recorrente 

apresentasse o documento original da CTPS com baixa das empresas anteriores. O 

aspirante ao cargo teve que pedir demissão da empresa em que trabalhava para cumprir 

a exigência daquela em que almejava fazer parte. O recorrente, portanto, passou mais de 

dois meses desempregado. 

Destarte, resta evidente o prejuízo que a empresa causou ao pretenso 

candidato ainda na fase pré-contratual, fato que culminou tanto em danos morais em 

decorrência da frustração e transtornos gerados pela recorrida, bem como em danos 

decorrentes da perda de uma chance, posto que perdera a oportunidade de continuar na 

empresa anterior e perceber os salários, como se observa nos seguintes trechos do voto 

do relator: 

[...] E como a [empresa] causou no recorrente uma enraizada expectativa de 

que o mesmo encontrava-se na iminência de ser contratado ainda em Agosto 

de 2010, [...], e só o contratou em 20/10/2010, esta deve suportar o ônus dos 

danos morais, causados àquele, em decorrência da frustração e transtornos 

pelo qual o fez passar naquele hiato em que permaneceu desempregado. 

[...] 

A conduta ensejadora dos danos decorrentes da perda de uma chance está 

fincada nos seguintes atos: enviar proposta, declaração, exigência de 

apresentação de documentação, tudo indicando que o recorrente seria 

contratado naquele mês, agosto de 2010, mas que, realmente, tal ato somente 

se materializou em outubro de 2010, contabilizando um prejuízo de 2 (dois) 

meses de salário do empregado.  

O segundo caso trata-se de um Recurso de Revista, examinado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, em que foi mantida a condenação de uma empresa de 

vigilância ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de ato 

ilícito praticado na fase pré-contratual, como se observa na ementa abaixo: 

RECURSO DE REVISTA - INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - PRÁTICA DE ATO ILÍCITO NA FASE PRÉ-

CONTRATUAL DA RELAÇÃO DE TRABALHO - DECISÃO 
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FULCRADA NA PROVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O 

ÔNUS DA PROVA - ÓBICES DAS SÚMULAS Nº S 126 E 297, I, DO 

TST. Consoante dispõe o art. 422 do Código Civil, os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 

os princípios da probidade e boa-fé. No caso, a Corte a quo , analisando a 

prova colacionada nos autos, concluiu que o procedimento adotado pela 

reclamada de exigir que a reclamante entregasse os documentos necessários à 

formalização do seu contrato de trabalho, abrisse uma conta salário no Banco 

Banrisul e realizasse o exame admissional, atos que foram praticados pela 

autora, demonstraram a efetiva intenção da ré em contratá-la. A posterior 

alteração desse propósito por iniciativa exclusiva da empresa e sem a 

apresentação de justificativa para tanto implicou quebra do princípio da boa-

fé e caracterizou-se como prática de ato ilícito, surgindo daí o dever de 

indenizar. Os fundamentos do recurso de revista consistiram apenas na 

indicação de afronta aos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC, que dispõem 

sobre a distribuição do ônus da prova, aspecto que não restou apreciado pelo 

Tribunal Regional. Diante desse quadro, o conhecimento do recurso de 

revista encontra óbice nas Súmulas nº s 126 e 297, I, do TST. Recurso de 

revista não conhecido. [...] (TST. RO – 00806201003303002 - 0000806-

78.2010.5.03.0033. Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Data de 

Julgamento: 20/11/2013, 7ª Turma) 

O ato ilícito, segundo esta decisão, correspondeu ao fato de a empresa, 

sem nenhuma justificativa, não ter contratado a potencial empregada, apesar de ter 

exigido que a trabalhadora entregasse os documentos necessários à formalização do 

contrato de trabalho, que abrisse conta salário e que realizasse o exame admissional. 

Conforme o Tribunal Superior do Trabalho, as exigências em questão foram o bastante 

para demonstrar a efetiva intenção da empresa em contratar a trabalhadora. 

Nesse caso, a indenização por danos morais foi fixada em valor 

equivalente a uma vez o salário mediante o qual a trabalhadora seria contratada. Já a 

indenização por danos materiais foi fixada com base em custos dispendidos pela 

trabalhadora referentes ao cumprimento das etapas pré-contratuais para o 

preenchimento de vaga, bem como devido ao fato de que, durante este período pré-

contratual, a trabalhadora dispensou outras oportunidades profissionais. 

Nota-se, no presente caso, que, mesmo não havendo referência direta à 

teoria da perda de uma chance, o relator condenou a empresa a pagar uma indenização 

pelo fato de a trabalhadora ter dispensado outras oportunidades de emprego, deixando 

claro que a autora merece à indenização por ter perdido chances de ter trabalhado em 

outras empresas. 

Nesses casos em que a empresa alicia o trabalhador empregado em outro 

estabelecimento para, posteriormente, e sem nenhuma justificativa plausível, optar por 
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não contratá-lo, resta evidente uma maior gravidade na responsabilidade civil pré-

contratual pela perda de uma chance. 

No entanto, não é qualquer frustração na fase pré-contratual que ensejará 

na indenização pela perda de uma chance, como se observa no julgado abaixo: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE CHANCE. FASE 

PRÉ-CONTRATUAL. TESTE DE APTIDÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO. A indenização por perda de uma chance é devida quando o lesado, 

por ato ilícito do responsável, tem frustrada uma vantagem futura e certa, 

ocasionando-se aqueles danos ao patrimônio jurídico, de ordem material ou 

moral. Na forma da lei, é inerente ao poder empresarial exigir dos candidatos 

a emprego em seus quadros de pessoal a satisfação de condições objetivas 

mínimas, o que se justifica pela busca constante de qualidade na execução 

dos objetivos empresariais, com o máximo de eficiência, vedada qualquer 

forma de discriminação. Não comete ato ilícito, a rejeição de candidato ao 

emprego que não atende as condições exigidas para o cargo, não sendo por 

isto devidas indenizações por danos materiais e morais, decorrentes da fase 

de pré-contratação, ainda mais, quando, no caso, o empregado não faz 

qualquer prova de ter perdido chance de nova colação profissional. (TRT-3. 

RO 00806201003303002 - 0000806-78.2010.5.03.0033 Relator: Convocado 

Maurilio Brasil. Data de Julgamento: 22 de fevereiro de 2011) 

No caso acima, o reclamante foi selecionado para submeter-se aos testes 

admissionais para preenchimento da vaga de emprego na obra da reclamada. 

O candidato teve todas suas despesas custeadas pela reclamada, 

submeteu-se ao teste e foi reprovado. Ao submeter-se aos testes, havia uma expectativa 

de emprego, mas esta, por si só, não faz gerar o vínculo.  

O autor estava ciente, portanto, que deveria ser aprovado nos testes para 

ser inserido nos quadros de funcionários da referida empresa. 

O magistrado foi diligente, inclusive, ao avaliar a duração e necessidade 

dos aludidos testes admissionais, como se observa no voto do relator, ao afirmar que a 

documentação acostada “demonstra que os testes eram desdobrados em fases, com 

duração compatível à aferição da capacidade do candidato”. 

Interessante observar, ainda, o trecho em que o relator desconsidera a 

existência da perda de uma chance no referido caso: 

A indenização por perda de uma chance é devida quando o lesado, por ato 

ilícito do responsável, tem frustrada uma vantagem futura e certa, 

ocasionando-se aqueles danos ao patrimônio jurídico, de ordem material ou 

moral. Na forma da lei, é inerente ao poder empresarial exigir dos candidatos 

a emprego em seus quadros de pessoal a satisfação de condições objetivas 

mínimas, o que se justifica pela busca constante de qualidade na execução 

dos objetivos empresariais, com o máximo de eficiência, vedada qualquer 



44 
 

forma de discriminação. Não comete ato ilícito, a rejeição de candidato ao 

emprego que não atende as condições exigidas para o cargo, não sendo por 

isto devidas indenizações por danos materiais e morais, decorrentes da fase 

de pré-contratação, ainda mais, quando, no caso, o empregado não faz 

qualquer prova de ter perdido chance de nova colação profissional. 

Desta feita, não há falar em perda de uma chance no caso em tela, visto 

que o próprio autor foi o responsável por não se sair bem nos testes admissionais e, 

consequentemente, ser reprovado no certame. 

Observar-se, portanto, que a aplicação deste instituto na Justiça do 

Trabalho tem enorme importância, tendo em vista que, serve como um fator educativo 

para as empresas dos atos praticados na fase de tratativas com o empregado, permitindo 

a conscientização de toda a sociedade do direito a respeito da dignidade do trabalhador 

em todas as fases do contrato do trabalho, principalmente na pré-contratual. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivou-se, no decorrer do presente estudo, demonstrar que a 

responsabilidade civil encontra-se presente não apenas na fase contratual, mas, também, 

no período que antecede a assinatura do contrato de trabalho. 

Desde o momento inicial das negociações que antecedem a contratação, 

os possíveis contratantes devem atuar com cooperação e sinceridade, respeitando as 

expectativas legitimamente geradas, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo de 

ordem moral ou material para a outra parte. 

Observou-se que o dano pré-contratual não decorre de violação da 

obrigação principal do contrato, mas, sim, de um dever de conduta imanente à figura 

dos sujeitos participantes da relação pré-contratual, pautada, principalmente, no 

princípio da boa-fé. 

A boa-fé objetiva deve, portanto, nortear o comportamento das partes 

integrantes das relações contratuais trabalhistas desde a fase preliminar, devido, 

principalmente, à ausência de normas específicas para regulamentar a matéria. 

O presente trabalho buscou esclarecer, ainda, um novo modelo de 

responsabilidade civil ainda não normatizada no campo jurídico brasileiro, mas que já 

possui uma ampla base doutrinária e jurisprudencial: a teoria da perda de uma chance na 

fase pré-contratual trabalhista. 

Verifica-se que a aludida teoria pode ser aplicada mesmo na fase que 

antecede a contratação do empregado, indenizando aqueles que, por virtude da conduta 

de outrem, perderam a chance de obter um benefício futuro. 

Para corroborar com a tese de plena aplicação da teoria, foram 

apresentadas jurisprudências que ilustram o papel da perda de uma chance na fase pré-

contratual na seara trabalhista. 

Através dos casos concretos apresentados, observou-se que a indenização 

pela perda de uma chance ainda na fase pré-contratual é uma ferramenta que contribui, 

especialmente, na segurança do trabalhador, evitando prejuízos decorrentes da quebra 

da boa-fé objetiva dos empregadores. 
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Por fim, conclui-se que, apesar ainda não possuir uma normatização 

específica, a reparação civil baseada na perda de uma chance na fase pré-contratual 

trabalhista é plenamente cabível. Contudo, para que ocorra a obrigação de indenizar, é 

imprescindível que a chance seja séria e real, já que danos meramente hipotéticos ou 

eventuais não são indenizáveis, nem na esfera civil, nem na trabalhista. 
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