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RESUMO 

 

A perda de uma chance caracteriza-se quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a 

possibilidade que alguém tinha de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo. O objetivo 

da teoria da perda de uma chance é evitar que a vítima reste desamparada em razão da 

dificuldade da prova do nexo causal nas situações que envolvem processos aleatórios. A 

teoria vem sendo aplicada, por exemplo, em casos de perda de chance de vencer competições 

esportivas, de ser aprovado em concurso público, de ganhar o prêmio de um sorteio, de 

ascender na carreira profissional, de obter êxito em ação judicial, de sobreviver e de curar-se 

de uma doença. A finalidade deste trabalho é examinar a teoria, por meio de pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial, e verificar se ela deve ser aceita sistematicamente pelo direito 

brasileiro. Concluiu-se que a teoria possui natureza jurídica dúplice. Nos casos que utilizam a 

noção de dano autônomo, as chances perdidas devem ser ressarcidas, pois o Código Civil não 

restringe as espécies de dano. Nos casos que necessitam da causalidade parcial, a teoria deve 

ser aplicada de forma subsidiária e cautelosa devido ao risco que representa para o sistema da 

responsabilidade civil. 

 

Palavras-chave: Perda de uma chance. Responsabilidade civil. Nova espécie de dano. 

Causalidade parcial. 



 
 

ABSTRACT 

 

The loss of a chance is characterized when, by virtue of the conduct of others, disappears the 

possibility that someone had to gain an advantage or avoid a loss. The aim of the loss-of-a-

chance theory is to prevent the victim from remaining helpless due to the difficulty of proving 

causation in situations involving random processes. The theory has been applied, for example, 

in cases of loss of chance of winning sports competitions, of being accepted in a civil service 

exam, of winning the prize in a lottery, of ascending in the career, of succeeding in a lawsuit, 

of surviving or healing from illness. The purpose of this paper is to examine the theory, 

through literature and jurisprudence research, and see if it should be consistently accepted by 

Brazilian law. It was concluded that the theory has dual legal nature. In cases that use the 

notion of autonomous damage, the lost chances should be compensated since the Civil Code 

does not restrict the kinds of damage. In cases that require partial causation, the theory must 

be applied subsidiary and cautiously due to the risk it represents to the system of civil 

liability. 

 

Keywords: Loss of a chance. Liability. New kind of damage. Partial causality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma noção superficial e bastante simples, pode-se dizer que a perda de uma 

chance é a perda da possibilidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo. Segundo 

Sérgio Cavalieri Filho, “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”1. Para o autor, a chance representa a probabilidade de se obter um lucro 

ou de se evitar um prejuízo. Ressalte-se que as ideias de lucro e de prejuízo aqui mencionadas 

vão além do aspecto patrimonial2. 

Nuno Santos Rocha, em dissertação de mestrado em Direito apresentada à 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto, sob a orientação do professor Manuel 

Antônio de Castro Portugal Carneiro da Frada, apresenta alguns exemplos emblemáticos em 

que a teoria da perda de uma chance poderia ter sido ou foi efetivamente aplicada. 

O primeiro caso envolve o do maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. 

Em 2004, durante a disputa das Olimpíadas de Atenas, Vanderlei liderava a prova da 

maratona até que foi agarrado e empurrado por um homem que invadiu o espaço reservado 

para a competição, perdendo assim valiosos segundos. Abalado e machucado, o brasileiro 

acabou sendo ultrapassado por dois adversários e terminou em terceiro lugar. Poder-se-ia 

pensar que Vanderlei só perdeu a prova por causa do homem invasor. Contudo, não é possível 

afirmar, com certeza, que o brasileiro sairia vencedor da prova sem essa infeliz interferência, 

pois seus adversários estavam a poucos segundos de diferença e ainda faltavam seis 

quilômetros para o final da maratona. Em suma, não se pode afirmar que a ação do invasor fez 

com que Vanderlei perdesse a medalha de ouro, mas certamente reduziu de forma 

significativa suas chances de conquistá-la3. 

O segundo caso, que é trazido também por Sérgio Cavalieri Filho, ocorreu durante 

o programa de televisão “Show do Milhão”, um jogo em que o participante que acertasse uma 

série de perguntas conseguiria o prêmio de um milhão de reais. Certa vez, uma candidata que 

teve um desempenho brilhante no decorrer do jogo conseguiu chegar até a última pergunta. 

Até aquele momento, ela havia ganhado R$ 500 mil. A candidata, então, poderia escolher 

entre responder a derradeira pergunta ou deixar de responder e manter a premiação já 

conquistada. Se escolhesse responder, o acerto a levaria ao prêmio de R$ 1 milhão, enquanto 

                                                           
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 81. 
2 CAVALIERI FILHO, Sergio. loc. cit. 
3 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

19-20. 
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o erro faria com que perdesse tudo o que havia conquistado no jogo. Ocorre que a empresa 

promotora do concurso formulou uma pergunta em que todas as alternativas estavam erradas. 

A candidata, então, resolveu não responder à pergunta final e manter sua premiação de R$ 

500 mil. Constatada, posteriormente, a irregularidade, a vítima ingressou com uma ação de 

indenização contra a empresa promotora do concurso. Assim como no caso anterior, não é 

possível afirmar que, se a pergunta tivesse sido válida, a candidata teria acertado e recebido a 

premiação total de R$ 1 milhão mesmo perante seu excelente desempenho no programa. Tudo 

o que se pode concluir, com certeza, é que a empresa que promovia o “Show do Milhão” tirou 

da candidata a chance de vencer o jogo e de obter um lucro de R$ 500 mil4. 

Aos poucos, em diversos países, os juízes e os tribunais foram deparando-se com 

um número crescente de situações que invocam a noção de perda de uma chance. Surgiram 

casos de perda de chance de vencer competições esportivas, de ser aprovado em concurso 

público, de ganhar o prêmio de um sorteio, de ascender na carreira profissional, de obter êxito 

em ação judicial, de sobreviver, de curar-se de uma doença, entre outros. 

Todos esses casos envolvem um processo aleatório que sofre a interferência de 

uma conduta lesiva que prejudica os interesses da vítima. Há quatro elementos em comum a 

todos eles: o interesse sobre um resultado aleatório, a diminuição das chances de obter esse 

resultado aleatório em função da intervenção do réu, a não obtenção do resultado aleatório 

desejado e a dúvida que paira sobre o desenrolar natural do processo aleatório5. 

A reparação do dano nos casos de perda de uma chance encontra um sólido 

obstáculo na prova do nexo de causalidade, conforme explica Nuno Santos Rocha: 

 
Em todas essas situações descritas como típicas hipóteses de perda de chance, 
encontramo-nos perante um processo aleatório, e exactamente por isso ficamos 
impossibilitados  de estabelecer um nexo causal entre o facto ilícito e o resultado útil 
desejado que não se produziu, dado que, mesmo que o primeiro não chegasse a 
ocorrer, não era certa a verificação do segundo6. 
 

Percebe-se que a conduta do agente ofensor, nesses casos, não constitui uma 

condição necessária para a ocorrência do dano, pois, se o comportamento for hipoteticamente 

suprimido, o resultado pode não se alterar. O problema é que todas as teorias do nexo de 

causalidade exigem a prova da condição necessária para que a lesão seja considerada 

ressarcível. 

                                                           
4 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

20. 
5 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e a técnica. São 

Paulo: Método, 2013, p. 25. 
6 ROCHA, Nuno Santos. op. cit., p. 22. 
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Para não deixar a vítima desamparada nessas situações, a doutrina e a 

jurisprudência passaram a propor soluções para viabilizar a reparação das chances perdidas. O 

amadurecimento dessas propostas deu origem à teoria da perda de uma chance. 

Segundo Nuno Santos Rocha, a ideia da perda de uma chance surgiu na França 

entre o final do século XIX e o início do século XX, quando uma corte francesa aceitou a 

indenização pela perda da chance de ganhar uma ação judicial por causa da atuação 

negligente de um officier ministériel que impediu a regular tramitação do processo7. Contudo, 

Sérgio Cavalieri Filho ensina que a teoria só se consolidou na década de sessenta do século 

passado8. As ideias, então, espalharam-se pela Europa e alcançaram posteriormente países da 

América do Sul, como o Brasil e a Argentina. 

O primeiro capítulo desta monografia destina-se a expor alguns conceitos e 

elementos básicos sobre os dois pressupostos da responsabilidade civil que estão no centro 

dos debates sobre a teoria da perda de uma chance: o dano e o nexo de causalidade. 

O segundo capítulo trata da natureza jurídica controversa da teoria. Estuda-se nele 

as três correntes doutrinárias principais que tentam desfazer essa polêmica: a corrente do dano 

autônomo, a corrente da causalidade parcial e a doutrina divisionista. 

O terceiro capítulo discute a possibilidade de aceitação da teoria da perda de uma 

chance pelo direito brasileiro, averiguando a compatibilidade e a conveniência dessa adoção. 

Analisa-se, ainda, o principal critério de aplicação da teoria: as chances sérias e reais. Por fim, 

aborda-se a tormentosa questão do quantum indenizatório. 

                                                           
7 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

23-24. 
8 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 81. 
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2 DANO E NEXO DE CAUSALIDADE 

 

Nos últimos tempos, tem-se observado profundas alterações nos pressupostos da 

responsabilidade civil. Surgiu a teoria da responsabilidade objetiva, que prescinde da culpa do 

agente ofensor. Teve-se o aparecimento da figura do dano moral, que passou a ser ressarcido 

assim como o dano patrimonial. Foi criada, ainda, a noção de causalidade alternativa, que 

permite a responsabilização de todos os integrantes de um grupo solidariamente, quando não é 

possível identificar qual deles foi o causador do dano. Essas mudanças foram motivadas pelo 

novo paradigma solidarista do sistema da responsabilidade civil, que passou a privilegiar a 

reparação do dano sofrido pela vítima em detrimento da punição do ato ilícito9. 

A teoria da perda de uma chance representa um campo fértil para um reexame de 

dois dos pressupostos da responsabilidade civil: o dano e o nexo de causalidade. Como será 

visto nos próximos capítulos, a aplicação da teoria depende de um alargamento do conceito de 

dano, com a inclusão de uma nova espécie, ou de uma flexibilização na prova do nexo causal. 

Este capítulo, portanto, aborda o dano e a causalidade, tratando de alguns 

conceitos e elementos essenciais para a boa compreensão dos debates doutrinários e 

jurisprudenciais acerca da teoria da perda de uma chance, que serão estudados adiante. 

 

2.1 Dano 

 

A função principal da responsabilidade civil é a reparação do dano sofrido pela 

vítima. Busca-se, primeiramente, o retorno da situação ao status quo ante por meio da 

reposição do bem jurídico lesado. Não sendo possível proceder dessa maneira, impõe-se o 

pagamento de uma indenização com valor equivalente ao do bem material destruído ou que 

possa servir de compensação para o dano extrapatrimonial sofrido10. 

Portanto, o dano é o protagonista da responsabilidade civil. Pode-se falar em 

responsabilidade sem culpa, mas não há que se cogitar em responsabilidade sem dano. A 

obrigação de indenizar pressupõe o dano, pois este é seu fato constitutivo e determinante11. 

Sergio Cavalieri Filho faz uma excelente colocação sobre o tema: 

 

                                                           
9 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 116. 
10 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3., p. 65. 
11 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 77. 



10 
 

Se o motorista, apesar de ter avançado o sinal, não atropela ninguém, nem bate em 
outro veículo; se o prédio desmorona por falta de conservação pelo proprietário, mas 
não atinge nenhuma pessoa ou outros bens, não haverá o que indenizar. 
 
Pode-se tirar daí, desde logo, uma conclusão lógica: o ato ilícito nunca será aquilo 
que os penalistas chamam de crime de mera conduta; será sempre um delito 
material, com resultado de dano. Sem dano pode haver responsabilidade penal, mas 
não há responsabilidade civil. Indenização sem dano importaria enriquecimento 
ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a 
pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é repara o prejuízo 
sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do 
ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o 
que ressarcir12. 
 

O conceito clássico de dano envolve a ideia de diminuição do patrimônio da 

vítima. No entanto, esse conceito tornou-se insuficiente quando os doutrinadores começaram 

a defender a compensação do dano extrapatrimonial. O conceito atribuído por Agostinho 

Alvim revela essa transição. Para o autor, o termo dano guarda duas acepções. Em sentido 

amplo, é a lesão de qualquer bem jurídico, incluindo o dano moral. Em sentido estrito, é a 

lesão do patrimônio, tido como o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em 

pecúnia13. 

Os doutrinadores modernos não fazem essa mesma distinção. Seus conceitos 

englobam não apenas o prejuízo material, como também o moral. É o que se verifica na lição 

de Maria Helena Diniz, para quem "o dano pode ser definido como a lesão (diminuição ou 

destruição) que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra a sua vontade, em 

qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral"14. 

Sergio Cavalieri Filho conceitua o dano como sendo "a subtração ou diminuição 

de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, 

quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a 

imagem, a liberdade etc"15. 

Na mesma linha, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho identificam o 

dano como sendo a "lesão a um interesse jurídico tutelado - patrimonial ou não - causado por 

ação ou omissão do sujeito infrator"16. 

 

                                                           
12 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 77. 
13 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 

187. 
14 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade civil. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, v. 7, p. 62. 
15 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 77. 
16 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3,  p. 82. 
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Além de provocar a violação de bem jurídico patrimonial ou extrapatrimonial da 

vítima, um dano precisa cumprir alguns requisitos para que seja considerado indenizável. 

Em primeiro lugar, é necessário constatar a certeza do dano17. O prejuízo 

meramente hipotético ou eventual, ou seja, aquele que pode não se concretizar não deve ser 

ressarcido18. Segundo Maria Helena Diniz, "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"19. Isso não exclui a reparação do 

dano futuro, desde que seja uma consequência direta, necessária e previsível da conduta 

lesiva20, como no caso de um taxista que sofre um acidente de trânsito e fica impossibilitado 

de trabalhar pelo período em que seu veículo está na oficina. 

Em segundo lugar, é preciso verificar a subsistência do dano. Se o prejuízo já foi 

reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil, uma vez que sua principal função é, 

justamente, retornar a vítima ao status quo ante. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho ensinam que: 

 
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo, o que significa 
dizer que não como se falar em indenização se o dano já foi reparado 
espontaneamente pelo lesante. Obviamente, se a reparação tiver sido feita às 
expensas do lesionado, a exigibilidade continua21. 
 

Há autores, assim como Maria Helena Diniz, que apontam a existência de outros 

requisitos para que o dano seja indenizável, como a causalidade, a legitimidade do postulante 

e a ausência de causas excludentes de responsabilidade22. Contudo, concorda-se, nesta 

monografia, com Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, quando dizem que esses 

outros requisitos estão ligados a aspectos extrínsecos ao dano23. 

A conduta do agente ofensor pode atingir dois tipos de bens jurídicos: 

patrimoniais ou extrapatrimoniais. A depender da espécie do bem jurídico lesado, o dano pode 

ser classificado como material ou moral respectivamente. 

                                                           
17 Foi com base neste requisito que grande parte da doutrina e da jurisprudência negou, a princípio, a aplicação 

da teoria da perda de uma chance. Como a teoria trabalha com processos aleatórios (competições, sorteios, 
concursos, entre outras situações), considerou-se que as vantagens esperadas pelas vítimas constituíam danos 
meramente hipotéticos. Como será visto adiante, esse raciocínio carece de um estudo mais aprofundado sobre a 
natureza jurídica da teoria. 

18 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 41. 
19 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade civil. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, v. 7, p. 64. 
20 DINIZ, Maria Helena. loc. cit. 
21 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3, p. 90. 
22 DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 64-65. 
23 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. op. cit., p. 90. 
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2.1.1 Dano material 

 

Dano material ou patrimonial é aquele que atinge um bem jurídico integrante do 

patrimônio da vítima, sendo, portanto, suscetível de avaliação pecuniária24. 

Mas quais seriam os bens que estão incluídos no conceito de patrimônio? Para 

Sergio Cavalieri Filho, o patrimônio é "o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa 

apreciáveis economicamente"25.' O conceito de Hans Fischer, citado por José de Aguiar Dias, 

é parecido: patrimônio é "a totalidade dos bens economicamente úteis que se acham dentro do 

poder de disposição duma pessoa"26. Daí retira-se que o patrimônio é formado não apenas por 

bens corpóreos, como imóveis, veículos e joias, mas também por bens incorpóreos, a exemplo 

dos direitos autorais e direitos de crédito. Portanto, quando um bem jurídico pertencente ao 

patrimônio de uma pessoa, seja ele corpóreo ou incorpóreo, é lesionado, estamos diante de um 

dano material. 

Sobre o assunto, vale transcrever a ressalva feita por Sergio Cavalieri Filho: 

 
Nem sempre, todavia, o dano patrimonial resulta da lesão de bens ou interesses 
patrimoniais. [...] a violação de bens personalíssimos, como o bom nome, a 
reputação, a saúde, a imagem e a própria honra, pode refletir no patrimônio da 
vítima, gerando perda de receitas ou realização de despesas - o médico difamado 
perde a sua clientela -, o que para alguns autores configura o dano patrimonial 
indireto27. 
 

O dano material subdivide-se em dano emergente e lucro cessante, conforme a 

lesão atinja o patrimônio presente ou futuro da vítima. Essas duas subespécies de dano 

material estão previstas no artigo 402 do Código Civil: 

 
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos 
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 
razoavelmente deixou de lucrar. 
 

A expressão do que ele efetivamente perdeu faz referência ao dano emergente, que 

é a efetiva e imediata diminuição patrimonial sofrida pela vítima28. Constitui uma lesão ao 

                                                           
24 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade civil. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, v. 7, p. 66. 
25 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 78. 
26 FISCHER, Hans. A reparação dos danos no direito civil, trad. de Férrer de Almeida, São Paulo, 1938, p. 16 

apud AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, v. 2, p. 798. 
27 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 78. 
28 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro : Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, v. 4, p. 371. 
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patrimônio presente de uma pessoa, seja pela destruição, deterioração ou privação do uso e 

gozo do bens existentes no momento da conduta danosa29. 

Para quantificá-lo, avalia-se o valor do bem patrimonial antes e depois da 

interferência da conduta lesiva e, em seguida, procede-se à subtração do primeiro pelo 

segundo. A diferença encontrada é justamente a perda que a vítima sofreu em seu patrimônio, 

que deverá ser restaurado pelo ofensor30. Segundo Agostinho Alvim, em relação ao dano 

emergente, "é possível estabelecer, com precisão, o desfalque do nosso patrimônio, sem que 

as indagações se perturbem por penetrar no terreno hipotético. Mas, com relação ao lucro 

cessante, o mesmo já não se dá"31. 

O lucro cessante está previsto na expressão o que razoavelmente deixou de lucrar, 

presente no artigo 402 do Código Civil, acima transcrito. É o dano que afeta o patrimônio de 

forma mediata ou futura, atingindo bens ou interesses que ainda não fazem parte do 

patrimônio da vítima. Consiste na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de 

lucro ou na diminuição potencial do patrimônio da vítima32. 

Com o intuito de evitar demandas oportunistas, que pleiteiam a indenização de 

danos imaginários ou hipotéticos, o artigo 402 do Código Civil consagrou o princípio da 

razoabilidade na auferição dos lucros cessantes. Para Agostinho Alvim, esse princípio 

determina que "até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o 

bom senso diz que lucraria. Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do 

seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes"33. Sergio Cavalieri Filho propõe um 

método para verificar a existência de lucro cessante: "deve o juiz mentalmente eliminar o ato 

ilícito e indagar se aquilo que está sendo pleiteado a título de lucro cessante seria a 

consequência do normal desenrolar dos fatos; se aquele lucro poderia ser razoavelmente 

esperado, caso não tivesse ocorrido o ato ilícito"34. Se a resposta for positiva, o prejuízo 

alegado pela vítima é um lucro cessante. 

 

2.1.2 Dano moral 

 

                                                           
29 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade civil. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, v. 7, p. 68. 
30 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p 78. 
31 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 

203. 
32 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 78. 
33 ALVIM, Agostinho. op. cit., p. 204. 
34 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 80. 
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Agostinho Alvim defende que o dano moral deve ter um conceito negativo: é a 

lesão que não atinge ou diminui o patrimônio da vítima35. 

Já Sergio Cavalieri Filho prefere um conceito positivo a um negativo. Para o 

autor, o dano moral é uma agressão a qualquer bem ou atributo da personalidade., incluindo-

se aí todos os direitos inatos do ser humano, como a vida, a integridade física, a liberdade, a 

honra, a imagem, a intimidade, as relações afetivas e as convicções políticas, filosóficas e 

religiosas36. 

Esse conceito amplo desvincula o dano moral da noção de dor, vexame ou 

sofrimento. Não é necessário que a vítima apresente uma determinada reação psíquica para 

que haja ofensa à dignidade da pessoa humana. Com isso, possibilita-se o ressarcimento do 

dano moral causado a doentes mentais, pessoas em estado vegetativo ou comatoso, recém-

nascidos e crianças de tenra idade37. Uma menina de poucos meses de idade que ficou com 

uma feia cicatriz no rosto devido a um acidente não sofre o mesmo abalo psíquico que 

sofreria uma jovem de quinze anos nessa situação, por não ter desenvolvido ainda a vaidade. 

Contudo, pelo simples fato de ter sofrido uma violação da sua integridade física e da sua 

imagem, resta configurado o dano moral. 

Por muito tempo, discutiu-se sobre a ressarcibilidade do dano extrapatrimonial. 

Caio Mário da Silva Pereira chegou a identificar essa questão como sendo a mais 

problemática polêmica da responsabilidade civil38. Diversos eram os motivos alegados para 

negar a compensação do dano moral: a falta de efeito penoso durável, a incerteza do direito 

violado, as dificuldades em verificar a existência do dano moral, a indeterminação do número 

de pessoas lesadas, a impossibilidade de avaliação pecuniária do dano, a imoralidade da 

compensação da dor com dinheiro e a extensão do arbítrio concedido ao juiz39. 

Felizmente, esses argumentos foram sendo superados, de modo que, hoje, a 

compensação do dano moral está consolidada na doutrina e na jurisprudência. Prevaleceu a 

posição defendida por José de Aguiar Dias: 

 
Esses argumentos deixam de atender a que o nosso sentimento de justiça não se 
pode considerar satisfeito com a mera reparação dos prejuízos materiais, em face de 
ofensa à honra, ao sentimento de piedade, ao afeto, à integridade corpórea e à vida. 
A satisfação porque ansiamos, quando animados pela reprovação à ofensa, não será 
completa, se se resumir na indenização dos danos patrimoniais. O desgosto, a 

                                                           
35 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 

236. 
36 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p 90. 
37 Ibid., p. 89. 
38 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 53. 
39 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, v. 2, p. 820-821. 
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aflição, a humilhação sofridos pela vítima ficam sem compensação, sem satisfação, 
se nos limitamos a indenizar os danos meramente patrimoniais. E isso preocupa os 
que têm sentimento de justiça, fazendo com que se transija com a fórmula de 
reparação pecuniária, ao menos até que se estabeleça processo mais idôneo de 
reparar o dano moral, que lhe assegure equivalente adequado40. 
 

Atualmente, a ressarcibilidade do dano moral encontra-se prevista no artigo 5º, 

inciso V, da Constituição Federal41 e no artigo 186 do Código Civil42, que fazem referência 

expressa a essa modalidade de lesão. 

 

2.2 Nexo de causalidade 

 

O nexo de causalidade é vínculo de causa e efeito existente entre um fato e um 

resultado. É um conceito lógico, que decorre das leis da natureza43. Imagine-se que um 

homem, bêbado, arremesse uma garrafa contra um transeunte, provocando-lhe a morte. 

Segundo as leis naturais, o arremesso da garrafa é a causa da morte da vítima. O dano sofrido 

pelo transeunte é consequência da conduta do bêbado. Portanto, podemos concluir que há, 

nesse caso, nexo de causalidade entre o fato (arremesso da garrafa) e o resultado (morte)44. 

O nexo causal é imprescindível para a responsabilização do agente ofensor tanto 

na responsabilidade subjetiva, quanto na responsabilidade objetiva. Não basta que o agente 

tenha praticado uma conduta ilícita, nem que haja a prova do dano. É preciso que a lesão 

tenha sido causada por esse comportamento45. 

A investigação do liame causal assume especial relevância nos casos de 

responsabilidade objetiva. Como essa modalidade prescinde da culpa, geralmente, a única 

forma de o réu evitar a obrigação de indenizar é por meio do afastamento da relação de 

causalidade46. 

Embora, aparentemente, a noção de nexo de causalidade seja muito simples, as 

situações do cotidiano, por vezes, geram muita dificuldade na tentativa de identificar qual foi 

                                                           
40 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, v. 2, p. 824. 
41 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; [...] 

42 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. 

43 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 49. 
44 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3, p. 139. 
45 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 49. 
46 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 

365. 
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a conduta causadora do dano. Para Caio Mário da Silva Pereira, esse é o elemento da 

responsabilidade civil mais delicado e difícil de ser determinado47.Sobre a questão, vale 

transcrever a lição de Sergio Cavalieri Filho: 

 
Quando o resultado decorre de um fato simples, a questão não oferece a menor 
dificuldade, porquanto a relação de causalidade é estabelecida de maneira direta 
entre o fato e o dano. O problema torna-se um pouco mais complexo nas hipóteses 
de causalidade múltipla, isto é, quando há uma cadeia de condições, várias 
circunstâncias concorrendo para o evento danoso, e temos que precisar qual dentre 
elas é a causa real do resultado48. 
 

Para superar a complexidade gerada pela causalidade múltipla, foram propostas 

três teorias de maior importância, que serão estudadas a seguir. 

 

2.2.1 Teoria da equivalência das condições 

 

Essa teoria foi elaborada pelo jurista alemão Von Buri. Sua proposta é a de que 

todas as condições necessárias que contribuíram para a ocorrência do dano devem ser 

consideradas igualmente causas dele49. 

Para determinar as causas de um dano, é preciso verificar quais das condutas da 

cadeia de eventos configuram condições necessárias para o surgimento da lesão. Sergio 

Cavalieri Filho explica, com maestria, o método utilizado nessa investigação: "para se saber 

se uma determinada condição é causa, elimina-se mentalmente essa condição, através de um 

processo hipotético. Se o resultado desaparecer, a condição é causa [condição necessária], 

mas, se persistir, não o será"50. Condição necessária ou conditio sine qua non é, portanto, a 

conduta sem a qual o dano não teria ocorrido. 

Para os defensores dessa teoria, todas as condições necessárias são equivalentes, 

pois a ocorrência da lesão depende da existência de cada uma delas. 

A teoria da equivalência das condições foi adotada pela responsabilidade penal, 

conforme se extrai da leitura do caput do artigo 13 do Código Penal: 

 
Art. 13. O resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a 
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado 
não teria ocorrido. 
 

                                                           
47 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 76. 
48 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 50. 
49 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3, p. 138. 
50 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 51. 
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No âmbito da responsabilidade civil, todavia, essa teoria é criticada por gerar uma 

regressão infinita do nexo causal, impondo a obrigação de indenizar a um grande número de 

agentes. É o que lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: 

 
Nessa linha, se o agente saca a arma e dispara o projétil, matando o seu desafeto, 
seria considerado causa, não apenas o disparo, mas também a compra da arma, a sua 
fabricação, a aquisição do ferro e da pólvora pela indústria etc., o que envolveria, 
absurdamente, um número ilimitado de agentes na situação de ilicitude51. 
 

 

2.2.2 Teoria da causalidade adequada 

 

Essa teoria, criada por Von Kries, considera que a causa é, entre as condições 

necessárias, aquela mais adequada à produção do resultado. Assim como na teoria da 

equivalência dos antecedentes, o ponto de partida na verificação do nexo causal é encontrar 

quais as condutas que se erigem em condições necessárias do dano. Feito isso, a teoria 

estudada na seção anterior consideraria como causa todas as condições necessárias 

encontradas. Já a teoria de Von Kries elege como causa, dentre as conditio sine qua non, 

apenas aquela que se apresenta como mais adequada abstratamente a produzir a lesão52. 

Qual seria, então, o método a ser utilizado pelo juiz para determinar a causalidade 

adequada? Sobre a questão, cumpre transcrever a lição de Sergio Cavalieri Filho: 

 
O problema reside justamente neste ponto. Como estabelecer, entre várias 
condições, qual foi a mais adequada? Não há uma regra teórica, nenhuma fórmula 
hipotética para resolver o problema, de que a solução terá que ser encontrada em 
cada caso, atentando-se para a realidade fática, com bom-senso e ponderação. Causa 
adequada será aquela que, de acordo com o curso normal das coisas e a experiência 
comum da vida, se revelar a mais idônea para gerar o evento53. 
 

Aplicando essa teoria ao exemplo do agente que dispara uma arma de fogo contra 

seu desafeto, matando-lhe, conclui-se que a única causa do dano é o disparo efetuado pelo 

ofensor. A fabricação da arma ou até mesmo a venda dela não podem ser consideradas causas 

abstratamente adequadas a produzir a morte de uma pessoa, posto que somente o disparo tem 

a capacidade de matar. Não é possível, em geral, responsabilizar o vendedor ou o fabricante 

pelo mal uso que o assassino fez da arma. 

Outra situação corriqueira na doutrina é a do taxista que se atrasa e faz com que 

uma pessoa perca seu voo e tenha que embarcar no avião seguinte. Ocorre que a segunda 

                                                           
51 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3, p. 139. 
52 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 51. 
53 CAVALIERI FILHO, Sergio. loc. cit. 



18 
 

aeronave cai, provocando a morte de todos os passageiros, enquanto a primeira chega 

incólume ao seu destino. O atraso do taxista é condição necessária do dano, pois a vítima teria 

embarcado no primeiro voo caso tivesse chegado ao aeroporto na hora correta. Não obstante, 

o atraso não pode ser considerada causa do resultado, pois não é abstratamente adequado à 

produção do dano. No curso normal das coisas, um atraso não é gera uma morte. 

Os ensinamentos de Agostinho Alvim ajudam a compreender melhor o 

funcionamento da teoria: 

 
O raciocínio em que ela se apóia é o seguinte: apreciando certo dano, temos que 
concluir que o fato que o originou era capaz de lhe dar causa. Mas, pergunta-se, tal 
relação de causa e efeito existe sempre, em casos dessa natureza, ou existiu nesse 
caso, por fôrça de circunstâncias especiais? 
 
Se existe sempre, diz-se que a causa era adequada a produzir o efeito; se sòmente 
uma circunstância acidental explica essa causalidade, diz-se que a causa não era 
adequada54. 
 

Critica-se essa teoria por dar ao magistrado um acentuado grau de 

discricionariedade na escolha da causa adequada. Além disso, a pesquisa pela causa 

abstratamente adequada pode levar a distorções, pois afasta o juiz das características 

peculiares do caso concreto55. 

 

2.2.3 Teoria da causalidade direta ou imediata 

 

Assim como as teorias anteriores, a teoria da causalidade direta ou imediata parte 

da identificação das chamadas condições necessárias na cadeia de eventos que antecedeu o 

dano. Descobertas as conditio sine qua non, as três teorias divergem na escolha da causa. A 

teoria da equivalência das condições diz que todos os antecedentes necessários são causas, 

pois todos provocaram o resultado. A teoria da causalidade adequada defende que a causa é 

somente a condição necessária que se revela abstratamente adequada à produção do dano. Por 

sua vez, a teoria da causalidade direta ou imediata escolhe como causa apenas o antecedente 

necessário que determinou o resultado de forma direta e imediata56. 

                                                           
54 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 

369. 
55 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3, p. 142. 
56 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. loc. cit. 
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Agostinho Alvim ensina que "o têrmo imediato significa sem intervalo; e direto, 

aquilo que vem em linha reta, haja ou não intervalo"57. Portanto, para a teoria em estudo, 

considera-se causa do dano a condição necessária que lhe é próxima ou remota, mas, em 

relação à última, faz-se necessário que ela se ligue ao dano diretamente58. 

Um clássico exemplo doutrinário, trazido por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho facilita a compreensão da lógica dessa teoria: 

 
Caio é ferido por Tício (lesão corporal), em uma discussão após a final do 
campeonato de futebol. Caio, então, é socorrido por seu amigo Pedro, que dirige, 
velozmente, para o hospital da cidade. No trajeto, o veículo capota e Caio falece. 
Ora, pela morte da vítima, apenas poderá responder Pedro, se não for reconhecida 
alguma excludente em seu favor. Tício, por sua vez, não responderia pelo evento 
fatídico, uma vez que seu comportamento determinou, como efeito direto e imediato, 
apenas a lesão corporal. 
 
Note-se, portanto, que a interrupção do nexo causal por uma causa superveniente, 
ainda que relativamente independente da cadeia dos acontecimentos (capotagem do 
veículo) impede que se estabeleça o elo entre o resultado morte e o primeiro agente, 
Tício, que não poderá ser responsabilizado59. 
 

Conclui-se, portanto, que a causa é o último antecedente decisivo para a produção 

do dano. Se surgir uma nova condição necessária, mais próxima ao resultado, na cadeia de 

eventos, o nexo de causalidade entre a primeira conduta e o dano será interrompido, 

estabelecendo-se um novo liame causal entre a segunda conduta e a lesão. Por esse motivo, 

essa teoria também é conhecida como teoria da interrupção do nexo causal60. Vale ressaltar 

que a responsabilidade de Tício pela morte de Caio fica afastada, não por causa da distância 

entre a causa e o seu efeito, mas pelo aparecimento de uma causa superveniente, a capotagem 

do veículo dirigido por Pedro. 

Grande parte da doutrina, como Agostinho Alvim, Gustavo Tepedino, Carlos 

Roberto Gonçalves, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, baseada na 

interpretação literal do artigo 403 do Código Civil, afirma que o direito civil brasileiro adotou 

a teoria da causalidade direta e imediata: 

 
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 
incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e 
imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. [sem grifos no original] 
 

                                                           
57 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 

382. 
58 ALVIM, Agostinho. ibid., p. 380. 
59 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Responsabilidade 

civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 143. 
60 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Ibid., p. 142. 
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No entanto, esse posicionamento não é pacífico, pois respeitáveis autores 

defendem que a teoria adotada foi a da causalidade adequada, a exemplo de José de Aguiar 

Dias e Sergio Cavalieri Filho. Este autor observa que a jurisprudência não se tem filiado 

rigidamente a esta ou àquela teoria, mas vem adotando em cada caso a teoria que se revela 

mais justa para a solução do caso concreto, o que, em sua opinião, é um acerto61. 

                                                           
61 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 50. 
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3 NATUREZA JURÍDICA DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANC E 

 

Conforme sustentou-se na introdução deste trabalho científico, a falta de 

reparação do dano sofrido pela vítima nos casos que invocam a aplicação da teoria da perda 

de uma chance fere o íntimo senso de justiça inerente ao ser humano. 

Para facilitar a compreensão dessa ideia, tome-se como exemplo o seguinte caso: 

uma determinada pessoa ajuíza uma ação pleiteando a concessão de um benefício 

previdenciário. A sentença julga o pedido improcedente, acolhendo um posicionamento 

oposto ao que a instância revisora costuma adotar em casos semelhantes. Sabendo que tem 

uma forte probabilidade de conseguir a reforma dessa decisão, o advogado do autor resolve 

interpor apelação. No entanto, o profissional age com negligência e perde o prazo para 

interposição do recurso, que é inadmitido por ser intempestivo. 

Todos hão de concordar que a atuação descuidada do advogado prejudicou seu 

cliente, pois este não exerceu seu direito ao duplo grau de jurisdição, perdendo assim a chance 

de obter uma reforma favorável da sentença e ver concedido o benefício previdenciário a que 

supostamente faz jus. 

Por outro lado, não é possível assegurar que a decisão da segunda instância seria 

pelo provimento da apelação caso o recurso não fosse intempestivo. Em outras palavras, 

mesmo sem a interferência da conduta negligente do advogado, o resultado final poderia ter 

sido o mesmo: a manutenção da sentença desfavorável. Isso ocorre porque há um inegável 

caráter aleatório envolvido no julgamento de um processo judicial. Quando se trata de 

matérias polêmicas, que dividem a opinião dos magistrados, a mera distribuição pode ser 

decisiva para o acolhimento ou rejeição da tese do autor. 

Dessa forma, não se pode afirmar que a negligência do advogado foi a causa da 

derrota do autor no processo. Ela certamente contribuiu, mas talvez não tenha sido a causa 

determinante do resultado negativo para o autor. 

Conforme exposto no capítulo anterior, todas as teorias sobre o nexo de 

causalidade partem de um mesmo ponto comum: para que se possa estabelecer um elo lógico-

normativo ligando uma conduta ao dano, é preciso que essa ação ou omissão constitua uma 

condição necessária para a produção do resultado. E como saber se uma determinada conduta 

é condição necessária de um dano? A lição de Sergio Cavalieri Filho é perfeita para o 

deslinde dessa questão: "Para se saber se uma determinada condição é causa, elimina-se 
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mentalmente essa condição, através de um processo hipotético. Se o resultado desaparecer, a 

condição é causa, mas, se persistir, não o será"62. 

Aplicando o método proposto pelo referido doutrinador ao exemplo em questão, 

tem-se o seguinte: a conduta que se investiga é a interposição da apelação pelo advogado fora 

do prazo legal. Para eliminar mentalmente essa condição, suponha-se que o recurso seja 

tempestivo. Ainda assim, o resultado (derrota do autor no processo) não desaparece 

automaticamente, pois as razões recursais poderiam não ser acolhidas pelo tribunal. Diante da 

persistência do resultado, conclui-se que a conduta negligente do advogado não é uma 

condição necessária (conditio sine qua non) do dano sofrido pela vítima. Portanto, não é 

possível estabelecer o nexo causal entre a ação do agente e o prejuízo experimentado pelo 

autor da ação, fato que impede a responsabilização do profissional. 

Sobre a falta de causalidade necessária e a impossibilidade de responsabilização, é 

elucidativo o seguinte trecho de autoria de Rafael Peteffi da Silva: 

 
A impossibilidade da reparação do dano final, isto é, do total valor da vantagem 
esperada pela vítima, se dá pela falta de causalidade necessária entre o próprio dano 
final e o ato do agente ofensor que causou a interrupção do processo aleatório e a 
consequente perda de chances. Como visto, o desaparecimento da vantagem 
esperada é sempre possível por intermédio de causas externas. Desse modo, o ato do 
agente ofensor não se consubstancia em uma conditio sine qua non para o 
aparecimento do dano final.63 
 

Com o intuito de ultrapassar essa sólida barreira que dificulta a reparação do 

prejuízo sofrido pela vítima nesses casos em que a conduta do agente interfere no desenrolar 

de um processo aleatório, parte da doutrina da responsabilidade civil propõe a adoção da 

teoria da perda de uma chance. 

No entanto, a construção dessa teoria não se dá de modo uniforme, já que diversas 

são as soluções propostas para a superação desse obstáculo erigido pela imposição da 

causalidade necessária. O trecho da dissertação de mestrado do autor português Nuno Santos 

Rocha, abaixo transcrito, ilustra essa divergência: 

 
Uma dessas críticas, porventura a mais relevante apresentada a esta teoria, é a de que 
através da sua aplicação se estaria a abrir uma porta para a confusão entre os planos 
do dano e da causalidade. Deste modo, enquanto que, para alguns autores, a figura 
da perda de chance seria uma nova espécie de dano, mantendo-se dessa forma o 
respeito pelas tradicionais regras da responsabilidade civil, para outros seria uma 
mera construção artificial, que se utilizaria para superar eventuais dificuldades na 

                                                           
62 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 51. 
63 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 20. 
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prova da demonstração do nexo causal entre o facto e dano, com a consequência 
inerente de se estar a desvirtuar por completo aquele instituto.64 
 

Neste trabalho, a abordagem será resrita às três correntes principais que buscam 

identificar e precisar a natureza jurídica da teoria da perda de uma chance: a corrente do dano 

autônomo, a da causalidade parcial e a divisionista. 

Antes, porém, de analisar cada uma dessas correntes, faz-se necessário estudar a 

proposta da doutrina e da jurisprudência de classificação dos casos de perda de uma chance. 

 

3.1 Classificação dos casos de perda de uma chance 

 

Todos os casos que reclamam a aplicação da teoria da perda de uma chance têm a 

mesma essência: envolvem um processo aleatório que sofre a interferência de uma conduta 

lesiva que prejudica os interesses da vítima. 

Daniel Amaral Carnaúba identifica quatro elementos constantes na casuística 

jurisprudencial da perda de uma chance: o interesse sobre um resultado aleatório, a 

diminuição das chances de obter esse resultado aleatório em função da intervenção do réu, a 

não obtenção do resultado aleatório desejado e a incerteza contrafatual65. 

No entanto, com o amadurecimento da teoria, a doutrina e a jurisprudência 

perceberam que havia algumas características importantes que distinguiam os casos de perda 

de uma chance, permitindo que fossem agrupados em categorias. 

A proposta de classificação que conta com o maior respaldo doutrinário surgiu na 

França e divide os casos de perda de uma chance em dois grupos: os casos clássicos e os 

casos de perda da possibilidade de cura ou de sobrevivência. 

O primeiro grupo caracteriza-se pela existência de um processo aleatório em curso 

que é interrompido por uma conduta ilícita, impedindo que se conheça o resultado final. O 

elemento-chave dessa categoria é a interrupção do processo aleatório. Em seus comentários 

sobre o assunto, Nuno Santos Rocha fornece-nos alguns exemplos valiosos: 

 
São os casos paradigmáticos do advogado que interpõe um recurso 
intempestivamente, ou do transportador de um cavalo de corrida que sofre um 
acidente. Em ambas as situações será impossível saber qual seria o desenlace do 

                                                           
64 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

33. 
65 O referido autor define a incerteza contrafatual como sendo a dúvida que paira sobre o desenrolar natural de 

uma situação hipotética, que foi alterado pela intervenção do réu. CARNAÚBA, Daniel Amaral. 
Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e a técnica. São Paulo: Método, 2013, p. 25. 
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evento - se a acção seria procedente, ou se o cavalo sairia vencedor da corrida - na 
eventualidade da não ocorrência do fato danoso66 
 

Já o segundo grupo é composto pelos casos provenientes da seara médica, em que 

a conduta culposa do profissional da saúde (um diagnóstico tardio, um tratamento inadequado 

ou outra falha) reduz as chances de cura ou de sobrevivência do paciente, que acaba morrendo 

ou desenvolvendo alguma incapacidade. 

Nas situações desse grupo, o dano não surge em decorrência da interrupção do 

processo aleatório, como ocorre nos casos clássicos, mas sim porque esse processo não foi 

interrompido quando poderia ter sido67. 

A análise de um caso julgado pela Court of Appeal, trazido por Nuno Santos 

Rocha facilita a compreensão dessa afirmativa: 

 
Em Hotson v. East Area Health Authority, um estudante de 13 anos caiu de uma 
altura de vários metros enquanto se balançava numa árvore. Apesar de ter sido 
prontamente levado ao hospital, não lhe é feito nenhum raio x, e é mandado para 
casa. Como continuava com muitas dores o jovem regressa ao hospital cinco dias 
depois e, então sim, é realizado o raio-x que revela uma fractura na anca, que 
resultou numa necrose vascular que lhe gerou uma incapacidade permanente no 
quadril esquerdo. A vítima processou vários intervenientes no processo, incluindo a 
ré Health Authority, alegando que o atraso no diagnóstico da fractura fez com que 
fossem destruídos os vasos sanguíneos remanescentes, suprimindo a chance de 
evitar uma irreversível necrose vascular.[...]68 
 

Nesse exemplo, verifica-se que o processo aleatório (desenvolvimento da 

enfermidade) avançou até o fim, já que não houve interrupção. Portanto, seu resultado é 

conhecido: a fratura na anca deu causa a uma necrose vascular que gerou uma incapacidade 

permanente no quadril esquerdo da vítima. Caso o hospital tivesse providenciado a radiografia 

quando o estudante compareceu pela primeira vez, logo após o acidente, a necrose vascular 

poderia ter sido evitada com o tratamento adequado (havia uma considerável probabilidade de 

o tratamento funcionar). Ou seja, a interrupção do processo aleatório em curso, que estava ao 

alcance da ré, poderia ter impedido o dano sofrido pela criança. 

Alguns autores, como Georges Durry e Fraçois Chabas, criticam essa tradicional 

divisão nas categorias casos clássicos e casos do setor médico, pois identificam situações que 

estão fora da seara médica que possuem forte semelhança com os casos de perda de uma 

chance de cura e, por isso, podem ser enquadradas no mesmo grupo. Pode-se citar como 

exemplo um assalto a um estabelecimento comercial que possuía um sistema de alarme. Por 

                                                           
66 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

37. 
67 Ibid., p. 44. 
68 Ibid., p. 53. 
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algum motivo técnico, o dispositivo não funcionou e os ladrões puderam saquear a loja sem 

dificuldade. Se o alarme tivesse funcionado, talvez o proprietário do estabelecimento não 

tivesse sido furtado, mas não é possível garantir que os assaltantes teriam desistido da ação 

criminosa. 

A semelhança é inegável. Nesse exemplo, verifica-se, da mesma maneira, a 

existência de um processo aleatório (a ação criminosa) que não é interrompido (devido à falha 

no sistema de segurança) e produz seu resultado final (o prejuízo do proprietário da loja), que 

é conhecido por todos. Portanto, essa situação deveria ser incluída na mesma categoria dos 

casos do setor médico. 

Identificando essa incoerência da doutrina majoritária francesa, Nuno Santos 

Rocha propõe uma forma de classificação mais acertada a nosso ver69, na qual a divisão é 

feita entre os casos de perda de chance de obter uma vantagem futura, categoria que 

corresponde aos chamados "casos clássicos", e os casos de perda de chance de evitar um 

prejuízo efetivamente ocorrido, que abrange as situações da seara médica e outras 

semelhantes70. 

Rafael Peteffi da Silva defende uma sistematização parecida. A primeira categoria 

é composta pelos casos em que o processo aleatório em que se encontrava a vítima é 

interrompido pela conduta do réu, ocasionando a perda definitiva da vantagem esperada e a 

destruição total das chances. Por sua vez, a segunda categoria é formada pelos casos em que o 

processo aleatório chegou ao fim, sem interrupção. A conduta do réu provoca apenas uma 

diminuição das chances de obter a vantagem esperada, e não a aniquilação completa delas.71 

Tecidos os comentários pertinentes acerca da classificação dos casos de perda de 

uma chance, passa-se agora ao estudo das principais correntes doutrinárias que buscam 

explicar a natureza jurídica da teoria. 

 

3.2 Doutrina do dano autônomo 

 

Conforme se esclareceu anteriormente, a principal dificuldade que se impõe à 

reparação do dano sofrido pela vítima nos casos de perda de uma chance é a impossibilidade 

de estabelecer-se o nexo de causalidade entre a conduta do réu e esse prejuízo. 
                                                           
69 Ressalte-se que, apesar de propor esse modelo de divisão dos casos de perda de uma chance, esse autor 

defende que a natureza jurídica da teoria é unitária, conforme veremos adiante. 
70 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

45. 
71 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 256. 
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Nessas situações, o nexo causal não se perfectibiliza porque a ação ou omissão do 

réu não configura uma condição necessária (conditio sine qua non) para a ocorrência do dano. 

Consequentemente, essa conduta não pode ser tida como causa desse prejuízo. 

Uma vez que a responsabilidade civil é regida pelo princípio do "tudo ou nada", 

ou o juiz verifica a existência de nexo causal e determina a indenização total do dano ou não 

consegue identificar o elo lógico-normativo e não concede reparação nenhuma. A doutrina da 

responsabilidade civil não admite meio-termo. 

Para superar essa dificuldade, surgiu uma corrente doutrinária que defende que a 

perda de uma chance deve ser tratada como uma nova espécie de dano, autônoma em relação 

à perda da vantagem esperada pela vítima72. 

Os membros dessa corrente apontam a existência de dois danos nos casos que 

invocam a aplicação da teoria. O primeiro deles é a perda definitiva da vantagem que se 

esperava obter com o processo aleatório, também chamado de dano final. O segundo é a perda 

da chance de obter essa vantagem. 

Ilustrando esse pensamento com o clássico exemplo do cavalo de corrida que é 

impedido de participar de uma competição73, identificam-se, segundo essa doutrina, dois 

danos distintos sofridos pelo proprietário do animal: a perda definitiva da vantagem esperada, 

que se traduz na perda do prêmio da corrida, e a perda da chance de disputar e obter esse 

prêmio. 

Nuno Santos Rocha, defensor da corrente do dano autônomo, fornece uma valiosa 

lição que, embora trate especificamente dos casos da seara médica, aplica-se perfeitamente às 

demais situações: 

 
Assim, aquando da prática de um comportamento censurável por parte de um 
médico, deparamo-nos com duas relações causais e dois danos distintos. A primeira 
ligando de forma certa e clara o acto do médico à perda da possibilidade de cura ou 
sobrevivência. Aqui o comportamento daquele foi causa necessária para o 
aparecimento deste prejuízo. Na segunda relação é que surgem as dúvidas, quando, 
perante o dano da morte ou do agravamento da doença, não se consegue provar o 
nexo de causal entre este e a conduta do agente. Desta forma, será somente o 
primeiro dano que será possível indemnizar, pois é apenas aquele que preenche 
todos os requisitos da responsabilidade civil, nomeadamente no que respeita à prova 
do nexo causal74. 

                                                           
72 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 76. 
73 Apenas a título de recordação, nesse caso, a pessoa responsável por transportar o cavalo de corrida até o local 

da competição provoca, por sua imprudência, um acidente de trânsito, de modo que o animal se machuca e fica 
impossibilitado de participar da disputa. O proprietário do cavalo, então, perde a chance de vencer a corrida e 
ganhar o prêmio que é concedido aos primeiros colocados. 

74 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 
52. 
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Da leitura do trecho acima, resta claro o artifício lógico usado pela doutrina do 

dano autônomo para permitir a indenização da vítima. Uma vez que a reparação do dano final 

é vedada por causa da ausência de nexo causal, o juiz deverá reconhecer a existência de outro 

dano, as chances perdidas, cuja prova da causalidade pode ser feita pela vítima. Trata-se de 

uma verdadeira técnica de deslocamento da reparação, que, nas palavras de Daniel Amaral 

Carnaúba, "contorna o acaso e identifica uma certeza em meio ao litígio, restituindo a norma 

da responsabilidade ao seu campo de aplicação"75. 

O pilar que sustenta esse artifício lógico é o reconhecimento da autonomia do 

dano da perda de uma chance. Mas, para que essa perda possa ser considerada um dano, é 

preciso reconhecer que a mera chance de obter uma vantagem (ou evitar um prejuízo) 

constitui um bem jurídico economicamente valorável que integra o patrimônio da vítima. 

Nesse sentido, são os ensinamentos de Sérgio Savi: 

 
Enquanto a completa realização da possibilidade deva ser considerada de difícil 
demonstração em razão da incerteza que envolve seus elementos constitutivos, o 
problema da certeza resta implicitamente superado se se considerar a chance como 
uma espécie de propriedade anterior do sujeito que sofre a lesão. Neste caso, de fato, 
dado que o fato danoso não se repercute sobre uma vantagem a conseguir, mas sobre 
um bem, um elemento integrante do patrimônio da vítima já existente e a ela 
pertencente, não podem restar incertezas sobre a efetiva verificação de um dano76. 
 

O pensamento de Nuno Santos Rocha está em consonância com o de Sérgio Savi, 

conforme se pode inferir do trecho abaixo transcrito: 

 
Considerando portanto, o património como o conjunto de todos os valores 
juridicamente protegidos, a tutela ressarcitória não se poderá restringir à reparação 
da lesão sofrida por um bem tangível, incluído no património "real" da vítima, mas 
terá, nomeadamente, de se estender a outras categorias de bens, cuja presença não é 
tão empiricamente perceptível pela pessoa, mas que se encontram igualmente 
presentes no património "jurídico" do lesado, seja como uma situação abstracta (não 
perceptível através dos sentidos), seja como um estado intermédio de um processo 
evolutivo que tem como resultado final a produção de um bem material, ou imaterial 
(uma res, uma utilidade, uma vantagem, etc.). Nesta perspectiva nada impede que se 
considere perda de chance como dano autónomo, economicamente avaliável e 
passível de ser indemnizado77. 
 

Portanto, as chances seriam uma manifestação do bem jurídico que a vítima 

visava a alcançar com o processo aleatório. A chance constituiria um bem jurídico em um 

estágio embrionário à espera do nascimento do bem representado pela vantagem desejada, 

                                                           
75 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e a técnica. São 

Paulo: Método, 2013, p. 103. 
76 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 121-122. 
77 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

95-96. 
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quando finalmente se fundiria a este. Após essa fusão, o bem jurídico embrionário 

desapareceria, pois não mais haveria uma chance de obter a vantagem, mas a própria 

vantagem já concretizada78. 

Essa proposta de ampliação do conceito de dano, com a inclusão de uma nova 

espécie consubstanciada na perda de chances, parece perfeitamente plausível tendo em vista a 

evolução da responsabilidade civil, que passou a privilegiar a reparação do prejuízo sofrido 

pela vítima em detrimento da perseguição da culpa do agente causador do dano. 

Basta lembrar que, há poucos anos, lesões causadas à personalidade da vítima, 

como dor, vexame, humilhação e sofrimento, não eram consideradas ressarcíveis. A 

indenização do dano moral não era aceita sob o fundamento de que ele era inestimável. 

Ademais, a maior parte da doutrina e da jurisprudência considerava imoral estabelecer um 

preço para a dor79. Felizmente, esse entendimento foi superado e o ressarcimento do dano 

moral é acatado de forma generalizada. A corrente doutrinária em análise acredita que o 

mesmo processo pode acontecer à perda de uma chance. 

A doutrina do dano autônomo defende que a autonomia das chances perdidas 

pode ser reconhecida nas duas categorias de casos de perda de uma chance. Como será visto 

adiante, a maioria dos autores afirma que as situações de perda de chance de obter uma 

vantagem futura (casos clássicos) devem ser resolvidas com o uso do artifício do dano 

autônomo. No entanto, a posição majoritária é no sentido de que esse artifício não pode ser 

empregado nos casos de perda de chance de cura ou de sobrevivência80. 

O norte-americano Joseph King Jr., importante defensor da doutrina do dano 

autônomo, busca desmontar os argumentos da posição majoritária, sustentando que as 

situações em que o processo aleatório foi interrompido e as em que o processo foi até o fim 

são idênticas em seus efeitos práticos: a conduta do réu é sempre responsável pela dificuldade 

na prova do nexo causal e pela dúvida do magistrado81. 

Por fim, a grande vantagem da proposta apresentada pela corrente do dano 

autônomo é que ela prescinde de alterações no conceito já consolidado de nexo de 

                                                           
78 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

95. 
79 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 91. 
80 Conforme explicamos na seção sobre a classificação dos casos de aplicação da teoria, a melhor proposta é a 

que chama essa categoria de "perda de chance de evitar um prejuízo ocorrido", pois nela podem ser incluídas 
situações que não se restringem às da seara médica, como o caso do sistema de segurança de uma loja que não 
funciona, facilitando o furto. 

81 KING, Joseph. Reduction of likelihood, reformulation and other retrofitting of the loss-of-a-chance 
doctrine. University of Memphis Law Review, Winter 1998 apud ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance 
como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 49. 
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causalidade, posto que a vítima teria sempre o ônus de provar a relação causal entre a conduta 

do réu e a perda da chance de obter a vantagem esperada. 

 

3.3 Doutrina da causalidade parcial 

 

Essa corrente, que tem como principais defensores Jacques Boré e John Makdisi, 

não reconhece a perda de uma chance como dano autônomo. Esses autores alegam que a 

teoria em estudo é usada pelo juiz para mascarar sua incerteza quanto ao nexo de causalidade, 

permitindo ao magistrado indenizar de forma parcial o único dano existente: a perda da 

vantagem esperada82. 

A doutrina da causalidade parcial não aceita a autonomia do dano da perda de 

uma chance, pois considera que o dano final (a não ocorrência do resultado desejado pela 

vítima) e as chances perdidas são indissociáveis, uma vez que estas não subsistem sem 

aquele83. 

Um exemplo facilita a demonstração dessa indissociabilidade defendida por 

Jacques Boré e John Makdisi. Imagine-se a seguinte situação: um paciente é internado em um 

hospital por causa de uma grave doença. O médico responsável não realiza o procedimento 

recomendado pela boa técnica, reduzindo drasticamente a probabilidade de sobrevivência do 

enfermo. O paciente permanece internado por um longo período, vindo a falecer ao final do 

segundo mês por causa da evolução da doença. 

A partir desse exemplo, os defensores da causalidade parcial direcionam um 

questionamento contundente à corrente do dano autônomo, visando a desconstruir os 

argumentos desta doutrina: já que a perda de uma chance constitui um dano autônomo, seria 

possível que a vítima propusesse uma ação de indenização contra o médico assim que a falha 

do profissional da saúde foi verificada, ou seja, tão logo as chances de sobrevivência foram 

reduzidas? Em outras palavras, seria possível pleitear a indenização pela perda de uma chance 

sem esperar pelo final do processo aleatório? 

A resposta dos principais autores é pela negativa, o que, segundo a corrente da 

causalidade parcial, desconstroi a noção de que as chances perdidas configuram um dano 

autônomo em relação ao prejuízo final. O trecho abaixo, da autoria de Rafael Peteffi da Silva, 

expõe o raciocínio de John Makdisi: 
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A necessidade da vítima de esperar até o final do processo aleatório - mesmo que a 
perda das chances já tenha sido constatada em momento anterior - para saber se 
poderá intentar ação de reparação macula a autonomia das chances perdidas. Com 
efeito, as chances da vítima perdem-se no momento da falha médica, ficando a 
vítima condicionada à perda da vantagem esperada, mesmo que isso ocorra em um 
momento temporal muito distante84. 
 

Faça-se, agora, uma pequena alteração no caso em análise. Suponha-se que, 

apesar da falha do médico, o paciente sobreviva e se cure da doença. Nessa hipótese, poderá a 

vítima propor ação de indenização pelas chances perdidas em razão da falha do médico? 

Novamente, a resposta dos doutrinadores que se dedicam à perda de uma chance é 

pela negativa, uma vez que o paciente foi curado e não sofreu nenhum prejuízo à sua saúde. 

Se não houve prejuízo para o paciente, é porque não houve dano. E, como o dano é um dos 

pressupostos da responsabilidade civil, não surge para o médico a obrigação de indenizar.  

A corrente da causalidade parcial alega que os defensores da autonomia das 

chances perdidas deveriam aceitar a indenização nesses casos em que o dano final não ocorre 

(no caso, não houve morte ou incapacidade do paciente), pois restaria um dano supostamente 

independente a ser ressarcido, qual seja, a perda de chances. Portanto, o fato de não ser 

concedida indenização à vítima nessas situações revela uma inegável dependência entre as 

chances perdidas e o prejuízo final, o que prejudica a construção da perda de uma chance 

como dano autônomo. 

Assim, a única forma viável para aplicar a teoria da perda de uma chance, 

segundo Jacques Boré e John Makdisi, seria usando a ideia de causalidade parcial: embora 

não se possa provar que a conduta do réu foi a causa do dano sofrido pela vítima, ela 

certamente contribuiu para a produção do resultado final. Desse modo, se há uma 

probabilidade de que essa ação ou omissão tenha sido a causa determinante do dano, o agente 

deverá ser responsabilizado. Em contrapartida à flexibilização da prova da conditio sine qua 

non, a indenização é reduzida na medida dessa probabilidade, ficando o réu responsável por 

reparar o dano final parcialmente. 

Para a doutrina da causalidade parcial, o magistrado só teria duas opções quando 

confrontado por um caso de perda de uma chance. A primeira delas seria negar a indenização 

da vítima com base na ausência de nexo causal entre o dano final e a conduta do réu, pois esta 

não constitui condição necessária para a ocorrência daquele. A segunda alternativa, defendida 

                                                           
84 MAKDISI, John. Proportional liability: a comprehensive rule to apportion tort damages based on 

probability. North Carolina Law Review, v. 67, 1989, p. 1092-1093 apud SILVA, Rafael Peteffi da. 
Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito comparado e brasileiro. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 52. 
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por essa corrente doutrinária, seria utilizar o conceito de causalidade parcial para reduzir a 

indenização na medida do vínculo causal constatado entre o dano e a conduta censurável do 

agente85. 

A indenização seria quantificada da seguinte forma: se se constata que a conduta 

do réu tem x% de probabilidade de ser a causa do dano final, o quantum indenizatório será 

calculado em x% do valor do prejuízo sofrido pela vítima86. Por exemplo, se o cavalo de 

corrida tinha 20% de chance de ganhar a prova, o acidente na estrada, provocado pelo 

transportador, tem 20% de chance de ser a causa do prejuízo experimentado pelo proprietário 

do animal. Logo, a indenização deveria corresponder a 20% do valor do prêmio, que era a 

vantagem esperada pela vítima. 

 

3.4 Doutrina divisionista 

 

As duas correntes estudadas anteriormente acreditam que a teoria da perda de uma 

chance tem uma natureza jurídica única, válida para qualquer situação. A primeira delas 

considera as chances perdidas como dano autônomo, independente do dano final. A segunda 

estabelece um nexo de causalidade parcial entre a conduta do réu e a perda da vantagem 

esperada, baseado na probabilidade de essa conduta ser a causa determinante para a produção 

do dano. 

Já a corrente que será analisada neste tópico propõe uma ruptura entre os casos do 

setor médico e os demais, conhecidos como "casos clássicos", conforme a classificação que 

foi exposta na seção 3.1. Defendem, assim, que a natureza jurídica da perda de uma chance é 

diferente para cada uma dessas categorias. Por tal motivo, alguns autores chamam essa 

corrente de doutrina divisionista87. 

Essa proposta surgiu com as críticas do autor francês René Savatier à aplicação da 

teoria da perda de uma chance às situações da seara médica por parte dos tribunais da França. 

A manifestação de Savatier "originou a corrente que, ainda hoje, é a mais aceita pela doutrina 

                                                           
85 BORÉ, Jacques. L'indemnisation pour les chances perdues: une forme d'appréciation quantitative de la 

causalité d'un fait dommageable. J.C.P., 1974, v. 1 apud ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como 
uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 35. 

86 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 
35. 

87 Ibid., p. 36. 
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francesa, diferenciando a aplicação clássica da perda de uma chance, que significa o 

reconhecimento de um dano específico, da perda de uma chance em matéria médica"88. 

Em relação aos casos clássicos de perda de uma chance, ou seja, aqueles em que o 

processo aleatório é interrompido pela conduta do réu, a corrente divisionista defende a 

autonomia das chances perdidas em relação ao dano final, aproximando-se, nesse aspecto, do 

pensamento de Joseph King Jr., Nuno Santos Rocha e dos demais autores estudados na seção 

3.2. 

Contudo, a corrente divisionista rejeita a aplicação da doutrina do dano autônomo 

aos casos de perda de chance de cura ou de sobrevivência com base em argumentos similares 

aos que são utilizados pela corrente da causalidade parcial. Em suma, alegam que as chances 

perdidas são indissociáveis do dano final, pois a reparação da vítima fica condicionada à 

perda da vantagem esperada, mesmo que isso ocorra muito tempo depois. 

Portanto, a doutrina divisionista entende que a natureza jurídica da teoria da perda 

de uma chance é dúplice: nos casos clássicos, trata-se de dano autônomo, enquanto que, nos 

casos da seara médica, trata-se de causalidade parcial89. É o que se infere do trecho abaixo: 

 
Para os defensores desta corrente, nos casos de responsabilidade médica, estaremos 
diante perante um problema de nexo causal, já que se nos depara um "dano certo [a 
morte ou invalidez do paciente] produzido por uma causalidade incerta". 
Inversamente, nos restantes casos a questão prende-se não com o nexo causal, mas 
com o dano, existindo "uma causalidade certa que produz um dano incerto"90. 
 

Embora René Savatier e seus seguidores reconheçam que os casos do setor 

médico envolvem a noção de causalidade parcial, eles não aceitam a aplicação da teoria a 

essas situações, chegando a uma conclusão oposta daquela apresentada por Jacques Boré e 

John Makdisi. 

Argumentam que as dúvidas que o juiz possa ter sobre a causa do dano não 

podem ensejar uma reparação mitigada. O julgador deve convencer-se da existência de nexo 

causal para conceder a indenização. Do contrário, a dúvida favorece o réu, de modo que a 

reparação não deve ser concedida. É o que determina a tradicional "regra do tudo ou nada"91. 

                                                           
88 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 84. 
89 Conforme explicou-se na seção 3.1, entende-se, neste trabalho, que a classificação mais correta é aquela que 

divide os casos nas categorias "perda de uma chance de obter uma vantagem futura" e "perda de uma chance de 
evitar um prejuízo ocorrido". Opta-se por manter a classificação "casos clássicos" e "casos do setor médico" 
nesta seção porque é a usada por René Savatier e seus seguidores. 

90 ROCHA, Nuno Santos, A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 
37. 

91 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 
comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 85. 
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A causalidade parcial gera uma substituição do critério de certeza por um critério 

probabilístico na verificação da causa, de modo que os juízes não mais questionarão aos 

peritos se uma falha médica é causa de um dano. Em vez disso, passarão a perguntar qual a 

probabilidade de a falha ser causa do dano, para que possam conceder uma indenização 

mitigada caso o nexo causal não seja completo92. 

Portanto, na concepção da corrente majoritária francesa, a utilização da teoria nos 

casos de perda de chance de cura ou de sobrevivência representaria o "paraíso do juiz 

indeciso"93, devendo ser totalmente afastada. Ademais, a aceitação do instituto da causalidade 

parcial fora dos casos de perda de uma chance constituiria um perigo ao sistema da 

responsabilidade civil vigente por alterar de forma radical a concepção clássica do nexo de 

causalidade94. 

Sistematizando o pensamento dessa corrente, tem-se o seguinte: nos casos 

clássicos de perda de uma chance (aqueles em que o processo aleatório é interrompido), 

aceita-se a aplicação da teoria, fundamentada na ideia de que as chances perdidas constituem 

um dano autônomo. Já nos casos do setor médico (aqueles em que o resultado do processo 

aleatório é conhecido), refuta-se a teoria, pois a causalidade parcial é incompatível com o 

sistema de responsabilidade civil vigente. 

 

3.4.1 Pensamento de Rafael Peteffi da Silva como posição adotada 

 

Entre os autores brasileiros que se dedicaram a explorar a teoria da perda de uma 

chance, Rafael Peteffi da Silva sobressai devido à profundidade e à ousadia de sua tese de 

doutorado, intitulada "Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do 

direito comparado e brasileiro". Nessa obra, o autor analisa a construção doutrinária e 

jurisprudencial estrangeira, para então propor um modelo de aplicação da teoria para o 

ordenamento jurídico pátrio. Devido a sua importância, torna-se imprescindível estudar seu 

posicionamento a respeito da natureza jurídica da teoria. 

A posição de Rafael Peteffi da Silva pode ser enquadrada na doutrina divisionista, 

posto que o autor também defende que a teoria tem natureza jurídica dúplice, aplicando-se de 

                                                           
92 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 85. 
93 Expressão utilizada por René Savatier para criticar a flexibilização da prova da condição necessária, proposta 

pela causalidade parcial. 
94 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 
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forma diferenciada a depender da situação fática que se apresenta ao magistrado. Propõe uma 

sistematização dos casos de perda de uma chance em dois grupos: 

 
O primeiro seria caracterizado pelos casos nos quais o processo aleatório em que se 
encontrava a vítima é totalmente interrompido pela conduta do réu, antes de chegar 
ao seu final, aniquilando com todas as chances daquela. Esses casos apresentariam 
as chances perdidas pela vítima como uma especificidade do conceito de dano, 
garantida pela ciência Estatística. Já no segundo grupo, a conduta do réu não 
interrompe o processo aleatório em que se encontrava a vítima, fazendo com que 
haja apenas uma diminuição das chances de auferir a vantagem esperada. Nesses 
casos, o processo aleatório foi até o seu momento derradeiro e a ciência Estatística é 
utilizada apenas para medir em que grau a conduta do réu contribuiu para a causação 
do dano final, fazendo com que as chances perdidas não passem de causas parciais 
para a perda da vantagem esperada pela vítima. Desse modo, afirma-se que a 
primeira hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance utiliza um conceito 
específico de dano, enquanto a segunda hipótese lança mão da causalidade parcial95. 
  

Para o autor, não se pode isolar as chances perdidas como algo independente do 

dano final nas situações de perda de chance de evitar um prejuízo ocorrido96, já que "é 

possível que o processo aleatório chegue até o final com um resultado favorável para a vítima, 

mesmo com a conduta negligente do réu (falha médica), fato que não ocorre nos chamados 

casos clássicos, pois há a definitiva interrupção do processo aleatório, com a inexorável perda 

da vantagem esperada"97. 

Com base nos argumentos utilizados pela corrente da causalidade parcial e pela 

doutrina divisionista, Rafael Peteffi da Silva conclui que: 

 
Para se reconhecer a autonomia pretendida pela perda das chances é necessário que 
o ato danoso do ofensor retire de vez todas as chances que possuía a vítima, ou seja, 
interrompa o processo aleatório antes de chegar a seu fim. De fato, se o processo 
aleatório seguir seu curso normal até o final, a conduta do réu somente poderá ser 
vislumbrada como uma possível causa concorrente para a causação do dano final. 
 

Percebe-se que a conclusão do autor brasileiro, no que diz respeito à natureza 

jurídica da teoria, é idêntica àquela apresentada por René Savatier e pela maioria dos 

doutrinadores franceses. No entanto, seu pensamento distancia-se da doutrina divisionista ao 

avaliar as possibilidades de aceitação da teoria. 

Quanto aos casos de perda de chance de obter uma vantagem futura, Rafael 

Peteffi da Silva defende a utilização da teoria com base na autonomia das chances perdidas, 

seguindo a grande maioria dos doutrinadores98. Já nos casos de perda de chance de evitar um 

                                                           
95 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 256. 
96 Categoria que inclui os casos médicos e outros semelhantes, como o do alarme de uma loja que falha durante 

um furto. Para mais detalhes, ver seção 2.1. 
97 SILVA, Rafael Peteffi da. op. cit., p. 105. 
98 Ibid., p. 258-259. 
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prejuízo ocorrido, em que se usa a noção de causalidade parcial, o autor diverge da corrente 

majoritária, pois propõe que a teoria seja empregada pelos juízes, embora com muita cautela. 

Para ele, "a teoria da perda de uma chance, nos casos em que o processo aleatório foi até o seu 

final, sempre deveria constituir-se em uma opção subsidiária, utilizada somente após esgotar 

as possibilidades da utilização ortodoxa do nexo causal"99. 

No que tange exclusivamente à natureza jurídica da teoria, acredita-se, neste 

trabalho, que o pensamento da doutrina divisionista, compartilhado por Rafael Peteffi da 

Silva, é o mais coerente dentre todos os modelos que foram apresentados. 

A nosso ver, a corrente do dano autônomo não conseguiu apresentar respostas 

convincentes àquelas duas questões que lhe foram dirigidas pela corrente da causalidade 

parcial e pela doutrina divisionista: já que a perda de uma chance constitui um dano 

autônomo, por que a vítima não pode ser indenizada assim que a falha do médico foi 

verificada? Se as chances perdidas são independentes do dano final, por que não cabe 

indenização quando, apesar da falha do médico, a vítima sobrevive ou resta curada? Portanto, 

acredita-se não ser possível vislumbrar a autonomia das chances perdidas nos casos em que 

processo aleatório chega ao seu fim, de modo que a noção de causalidade parcial se faz 

necessária. 

No entanto, ao contrário do que pregam Jacques Boré e John Makdisi, entende-se, 

aqui, que essas questões sem resposta não se aplicam às situações em que o processo aleatório 

é interrompido. Analise-se o seguinte exemplo: um bacharel em Direito prepara-se 

arduamente ao longo de dois anos para conseguir aprovação em um concurso público. No dia 

da prova, dirigindo-se de carro ao local do concurso, o bacharel sofre um acidente de trânsito 

provocado por um motorista que avançou o sinal vermelho. O estudante fica inconsciente por 

alguns minutos e acorda já no hospital. Ao olhar para o relógio, verifica que perdeu o horário 

da prova. Nessa situação, aquelas duas perguntas não fazem sentido, pois a perda das chances 

e o dano final (a reprovação no concurso) aconteceram simultaneamente. Ademais, a conduta 

imprudente do outro motorista destruiu imediatamente todas as esperanças que a vítima tinha 

de obter a vantagem esperada, de modo que, após essa intervenção, restou impossível a 

aprovação no concurso. Por conseguinte, não há óbice lógico que prejudique o 

reconhecimento da autonomia das chances perdidas nos casos em que o processo aleatório é 

interrompido. 
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comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 259. 
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No que diz respeito à viabilidade da aplicação da teoria, afastamo-nos da doutrina 

divisionista para trilhar o caminho proposto por Rafael Peteffi da Silva. Como foi visto, o 

referido autor sustenta o uso da teoria não só nos chamados casos clássicos, mas também nos 

casos em que o processo aleatório chega ao seu fim, ressalvando que a aplicação nestas 

situações deverá ser subsidiária e cuidadosa. Adota-se esse posicionamento, no presente 

trabalho, por considerar que seja o mais justo e condizente com o novo paradigma solidarista 

da responsabilidade civil. Contudo, por fugir do objeto deste capítulo, a análise mais 

detalhada dos motivos que levam a aceitar a aplicação da teoria por meio da noção de dano 

autônomo e de causalidade parcial será feita apenas no capítulo seguinte. 



37 
 

4 APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO DIR EITO 
BRASILEIRO  

 

Após a análise da controvérsia existente em torno da natureza jurídica da perda de 

uma chance, realizada no capítulo anterior, chegou-se à conclusão de que a posição mais 

adequada é aquela proposta por Rafael Peteffi da Silva e pela doutrina divisionista, que 

identificam a existência de dois tipos distintos de situações de perda de chances: os casos em 

que o processo aleatório é interrompido e os casos em que o processo aleatório chega ao fim, 

conhecendo-se o seu resultado100. Segundo o autor brasileiro, "a primeira hipótese de 

aplicação da teoria da perda de uma chance utiliza um conceito específico de dano, enquanto 

a segunda hipótese lança mão da causalidade parcial"101. 

A partir de agora, serão avaliadas a possibilidade e a conveniência de uma 

aplicação sistemática da teoria da perda de uma chance no ordenamento jurídico brasileiro, 

tanto por meio da noção de dano autônomo, como pelo uso da causalidade parcial. 

 

4.1 Novo paradigma solidarista da responsabilidade civil 

 

Antigamente, a doutrina da responsabilidade civil era dominada pela teoria 

subjetivista, que defendia um verdadeiro dogma herdado do direito romano: sem culpa 

provada, não há responsabilidade. O foco da responsabilidade civil estava voltado para o autor 

do dano, que somente responderia civilmente pelos danos causados se ficasse provado que 

agiu com dolo ou culpa102. 

Os defensores da teoria subjetivista apoiavam-se em fundamentos filosóficos 

segundo os quais seria impossível conceber responsabilidade sem culpa103. Para os 

subjetivistas, condenar alguém a reparar um prejuízo quando essa pessoa não agiu, no 

mínimo, com imprudência, negligência ou imperícia fere o senso de justiça. 

Esse sistema de responsabilidade civil mostrava-se adequado ao seu momento 

histórico, marcado pela concepção liberal de Estado, em que se pregava a ampla liberdade dos 

indivíduos em suas relações sociais104. O Código de Napoleão, um dos grandes símbolos do 

                                                           
100 Para mais detalhes sobre essa proposta de classificação, ver a seção 3.1. 
101 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 256. Para uma explicação mais minuciosa, consultar 
as seções 3.4 e 3.4.1 desta monografia. 

102 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 111. 
103 Ibid., p. 112. 
104 Ibid., p. 112. 
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Estado Liberal, era marcado pelo individualismo, de modo que nem se cogitava sobre 

qualquer espécie de responsabilidade coletiva ou que não envolvesse um indivíduo culpado e 

responsável105. O seguinte trecho de Rafael Peteffi da Silva traduz o pensamento daquela 

época: 

 
Com efeito, assim como a força obrigatória dos contratos estava firmemente fundada 
no respeito à palavra empenhada, a responsabilidade civil, baseada nos códigos 
liberais, também estava intimamente relacionada com a questão moral. Esse caráter 
moralmente repreensível que deveria ser observado na conduta do responsável pelo 
dano passava obrigatoriamente pela noção de culpa. 
 
Assim, somente o indivíduo que obrasse com negligência, imprudência ou imperícia 
poderia ser censurado moral e civilmente. [...]106 
 

No entanto, a partir das transformações provocadas pela Revolução Industrial, a 

teoria subjetivista começou a revelar-se insuficiente para garantir a devida proteção das 

vítimas, pois exigia destas a prova da culpa. Diante das novas relações econômicas e sociais 

cada vez mais complexas, essa necessidade de demonstrar o elemento subjetivo da conduta do 

agente causador do dano foi dificultando sobremaneira a reparação do dano sofrido pela 

vítima107. 

A relação entre as transformações ocasionadas pela Revolução Industrial e a 

derrocada da teoria subjetivista está bem demonstrada nas lições de Sergio Cavalieri Filho: 

 
Com efeito, se o desenvolvimento do maquinismo fez surgir a indústria, mudando a 
base econômica do País, trouxe como consequência os acidentes de trabalho. O 
progresso científico fez aparecer um sem-número de inventos, encheu as ruas de 
veículos que, se, por um lado, facilitavam a vida em sociedade, por outro, dão causa 
a um brutal número de acidentes de trânsito, diariamente. O crescimento da 
população, com milhões de pessoas migrando do interior para os grandes centros em 
busca de trabalho, levou ao caos os sistemas de transporte urbano. 
 
Foi no campo dos acidentes de trabalho que a noção de culpa, como fundamento da 
responsabilidade, revelou-se primeiramente insuficiente. Na medida em que a 
produção passou a ser mecanizada, aumentou vertiginosamente o número de 
acidentes, não só em razão do despreparo dos operários mas, também, e 
principalmente, pelo empirismo das máquinas então utilizadas, expondo os 
trabalhadores a grandes riscos. O operário ficava desamparado diante da dificuldade 
- não raro, impossibilidade - de provar a culpa do patrão. A injustiça que esse 
desamparo representava estava a exigir uma revisão do fundamento da 
responsabilidade civil. Algo idêntico ocorreu com os transportes coletivos, 
principalmente trens, na medida em que foram surgindo. Os acidentes 
multiplicaram-se, deixando as vítimas em situação de desvantagem. Como iriam 
provar a culpa do transportador por um acidente ocorrido a centenas de quilômetros 
de casa, em condições desconhecidas para as vítimas ou seus familiares?108 
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Portanto, para reequilibrar a responsabilidade civil, foi necessário, segundo 

Alvino Lima, "afastar-se do elemento moral, da pesquisa psicológica do íntimo do agente, ou 

da possibilidade de previsão ou de diligência, para colocar a questão sob um ângulo até então 

não encarado devidamente, isto é, sob o ponto de vista exclusivo da reparação, e não interior, 

subjetivo, como na imposição da pena"109. 

Surgiu, então, a teoria da responsabilidade objetiva, que admite a 

responsabilização do réu que exerce certas atividades de risco sem a necessidade da difícil 

prova da culpa. Basta que a vítima comprove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a 

conduta do réu e esse dano. Hoje, as teorias subjetiva e objetiva coexistem, sendo aplicadas 

em situações diferentes. 

O surgimento da responsabilidade objetiva representou um importante passo para 

a formação de um novo paradigma na responsabilidade civil, em que o objetivo principal do 

instituto foi alterado. Em vez de priorizar a punição do ato ilícito, o foco passou para a 

reparação do dano injusto. Assim, o sistema individualista da culpa evoluiu para o sistema 

solidarista da reparação do dano. 

Essa evolução fez com que José de Aguiar Dias afirmasse que a própria 

denominação "responsabilidade civil" se tornou obsoleta: 

 
filosoficamente, não é possível conceber responsabilidade sem culpa. A obrigação 
civil decorrente de responsabilidade civil, se, sacrificados à tirania das palavras, 
quisermos guardar a significação rigorosa do termo, só poderá ser entendida como a 
conjugação destes elementos: imputabilidade mais capacidade. É disso que se 
aproveitam os partidários mais ardorosos da doutrina da culpa, esquecidos de que, 
na verdade, já não é de responsabilidade civil que se trata, se bem que haja 
conveniência em conservar o nomen juris, imposto pela semântica: o problema 
transbordou desses limites. Trata-se, com efeito, de reparação de dano110. 
 

Contudo, a consagração da teoria da responsabilidade objetiva não constitui o 

único passo dado na direção desse novo paradigma solidarista. Rafael Peteffi da Silva alerta 

para o fato de que a maioria dos autores, ao estudar as modificações geradas pelo surgimento 

do paradigma solidarista, aponta somente a relativização da culpa como consequência dessa 

busca mais intensa pela reparação do prejuízo sofrido pela vítima. Na verdade, os demais 

                                                           
109 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 114 apud SAVI, Sergio. 

Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 113. 
110 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.16 apud 

SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 
comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 5. 
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pressupostos da responsabilidade civil, nexo de causalidade e dano, também sofreram 

evoluções nesse processo111. 

No campo do nexo causal, tem-se como exemplo dessa evolução a utilização da 

causalidade alternativa nos casos de responsabilidade civil dos grupos, como na situação em 

que um objeto cai de um prédio e atinge um transeunte, causando-lhe grave lesão. O artigo 

938 do Código Civil dispõe que "aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano 

proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido". No entanto, 

muitas vezes, não é possível determinar de qual andar caiu o objeto e, consequentemente, 

quem foi o responsável pelo dano. Nesses casos, a causalidade alternativa é chamada a depor 

para evitar que a vítima reste desamparada, conforme explica Sergio Cavalieri Filho: 

 
Doutrina e jurisprudência, para solucionarem esses e outros casos, têm se valido da 
chamada causalidade alternativa, que permite a responsabilização de todos os 
moradores solidariamente. Há quem se oponha veementemente à responsabilização 
do grupo sem que exista prova da participação de todos os seus integrantes. Mas, na 
sociedade moderna, em face da massificação das relações sociais, empresariais e 
profissionais, e dos riscos sociais cada vez maiores, não será justo, nem razoável, 
deixar a vítima sem a correspondente indenização por não ter sido possível apurar 
quem, no grupo, deu causa direta e imediata ao evento. Evidenciado o vínculo 
comunitário entre os membros do grupo, todos os possíveis autores devem ser 
considerados responsáveis solidariamente, face à ofensa perpetrada à vítima por um 
ou mais deles112. 
 

Na seara do dano, também se verifica o aumento da proteção fornecida à vítima 

pelo ordenamento jurídico. O principal exemplo disso é o reconhecimento da existência do 

dano moral e sua consequente compensação. Trata-se de uma conquista recente da 

responsabilidade civil. Há pouco, a doutrina e a jurisprudência negavam a indenização do 

dano moral, pois o consideravam inestimável. Estabelecer um preço para a dor era visto como 

algo imoral. Sergio Cavalieri explica que "aos poucos, entretanto, foi sendo evidenciado que 

esses argumentos tinham por fundamento um sofisma, por isso que não se trata de pretium 

doloris, mas de simples compensação, ainda que pequena, pela tristeza injustamente infligida 

à vítima"113. Portanto, o conceito de dano reparável evoluiu para alcançar os danos intangíveis 

e as expectativas frustradas (lucro cessante). 

O novo paradigma solidarista da responsabilidade civil encontra respaldo no 

artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que estabelece a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos fundamentais da República 

                                                           
111 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 6. 
112 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 65. 
113 Ibid., p. 91. 
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Federativa do Brasil. Ademais, a ênfase na proteção da vítima em detrimento da busca de um 

culpado está em consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, 

previsto expressamente no artigo 1º, inciso III, da Carta Política de 1988. 

Nos casos de perda de uma chance, entendemos que deixar a vítima desamparada, 

negando-lhe a indenização por causa da impossibilidade de provar o nexo causal entre a 

conduta do réu e a perda da vantagem esperada no processo aleatório, constitui grave 

injustiça. Diante do novo paradigma solidarista da responsabilidade civil, não aceitar a 

aplicação da teoria da perda de uma chance significa contrariar os princípios constitucionais 

da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. É nadar contra a corrente da evolução da 

responsabilidade civil que vem ocorrendo ao longo dos últimos séculos. 

 

4.2 Aceitação da teoria da perda de uma chance nos casos em que o processo aleatório é 

interrompido 

 

Conforme exposto na seção 3.4.1, defende-se, nesta monografia, que a teoria da 

perda de uma chance tem natureza jurídica de dano autônomo quando aplicada aos casos em 

que o processo aleatório, no qual se encontrava a vítima, é interrompido pela conduta do réu. 

Significa dizer que, nessas situações, existem dois danos distintos e independentes: as chances 

perdidas e a perda da vantagem esperada pela vítima. Como não é possível estabelecer o nexo 

de causalidade entre o segundo e a ação ou omissão do réu, indeniza-se o primeiro. 

Acolhendo a premissa de que as chances perdidas constituem uma nova espécie 

de dano114, a aplicação da teoria aos casos estudados nesta seção é bastante facilitada porque 

não altera as estruturas conceituais da responsabilidade civil, conforme explica Nuno Santos 

Rocha: 

Por outro lado, é necessário relembrar que, com a emancipação do dano da perda de 
chance, não ocorre qualquer desvirtuamento na aplicação dos pressupostos clássicos 
da responsabilidade civil, nomeadamente no que respeita à verificação do nexo 
causal. Este é afirmado, não entre o facto danoso e o resultado último que a vítima 
esperava alcançar, mas entre o primeiro e a perda da oportunidade de se obter o 
segundo. Esta causalidade terá então que ser provada por parte da vítima, com base 
na tradicional teoria da causalidade adequada [...]115 
 

                                                           
114 Consultar a seção 3.2 e 3.4.1 para entender o porquê de as chances perdidas constituírem uma nova espécie de 

dano, autônoma em relação à perda da vantagem esperada (dano final). 
115 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

97. 
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Resta saber se o ordenamento jurídico brasileiro comporta a inclusão dessa nova 

espécie de dano, ou seja, se é possível considerar as chances perdidas como um dano 

ressarcível à luz das normas jurídicas pátrias. 

O artigo 186 do Código Civil trata do ato ilícito em sentido estrito116, 

estabelecendo uma cláusula geral de responsabilidade civil: 

 
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. (sem grifo no original) 
 

Já o caput do artigo 927 do mesmo diploma legal prevê a reparação do dano como 

consequência do ato ilícito em sentido estrito: 

 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. (sem grifo no original) 
 

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que o Código Civil 

utiliza um conceito amplo de dano, sem delimitar suas espécies. Por sua vez, a doutrina 

conceitua o dano como sendo "a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que 

seja sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da 

própria personalidade da vítima"117. Assim, ao considerar que a chance de obter uma 

vantagem é um bem jurídico autônomo, pertencente ao patrimônio da vítima118, tem-se que a 

perda dessa chance constitui uma subtração de um bem jurídico. Logo, está-se diante de um 

dano indenizável segundo os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. 

Sérgio Savi aponta os artigos 1537 e 1538 do Código Civil de 1916 como 

responsáveis em parte pela relutância da jurisprudência brasileira em aceitar a aplicação da 

                                                           
116 Sobre o duplo aspecto do ato ilícito, vale transcrever o pensamento de Humberto Theodoro Junior: "O direito 

se constitui como um projeto de convivência, dentro de uma comunidade civilizada (o Estado), no qual se 
estabelecem os padrões de comportamento necessários. A ilicitude ocorre quando in concreto a pessoa se 
comporta fora desses padrões. Em sentido lato, sempre que alguém se afasta do programa de comportamento 
idealizado pelo direito positivo, seus atos voluntários correspondem, genericamente, a atos ilícitos (fatos do 
homem atritantes com a lei). Há, porém, uma ideia mais restrita de ato ilícito, que se prende, de um lado ao 
comportamento injurídico do agente, e de outro ao resultado danoso que dessa atitude decorre para outrem. 
Fala-se, então, de ato ilícito em sentido estrito, ou simplesmente ato ilícito, como se faz no art. 186 do atual 
Código Civil. Nesse aspecto, a ilicitude não se contentaria com a ilegalidade do comportamento humano, mas 
se localizaria, sobretudo, no dano injusto a que o agente fez a vítima se submeter". THEODORO JUNIOR, 
Humberto. Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, v. 3, t. 2, p. 18 apud CAVALIERI 
FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 12. 

117 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 77. 
118 Essa é a opinião partilhada pela grande maioria da doutrina que estuda a teoria da perda de uma chance, como 

Rafael Peteffi da Silva, Nuno Santos Rocha e Sérgio Savi, entre outros tantos autores que se filiam à corrente 
do dano autônomo e à corrente divisionista. Para mais detalhes, consultar as seções 3.2 e 3.4. 
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teoria da perda de uma chance119. Os referidos dispositivos delimitavam o objeto da reparação 

nos casos de morte, de lesão ou de outra ofensa à saúde da vítima: 

 
Art. 1.537. A indenização, no caso de homicídio, consiste: 
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 
família; 
II - na prestação de alimentos às pessoas a que o defunto os devia. 
 
Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o 
ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da 
convalescença, além de pagar a importância da multa em grau médio da pena 
criminal correspondente. 
§ 1º Esta soma será duplicada, se do ferimento resultar aleijão ou deformidade. 
§ 2º Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher solteira ou viúva, ainda capaz 
de casar, a indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do ofensor, as 
circunstâncias do ofendido e a gravidade do defeito. 
 

Contudo os dispositivos acima transcritos foram alterados pelo Código Civil de 

2002, que passou a disciplinar a matéria em seus artigos 948 e 949: 

 
Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras 
reparações: 
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 
família; 
II - na prestação de alimentos às pessoas a que o morto os devia, levando-se em 
conta a duração provável da vida da vítima. 
 
Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido 
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além 
de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. [sem grifos no 
original] 
 

A inclusão das expressões em destaque removeu as restrições estabelecidas pelo 

Código Civil de 1916, reforçando o conceito amplo de dano contido na cláusula geral de 

responsabilidade civil. Desse modo, o novo Código Civil não apresenta nenhuma norma que 

impeça o ressarcimento das chances perdidas nos casos em que o processo aleatório é 

interrompido pela conduta do réu. É o que defende Sérgio Savi: 

 
Conforme se verifica da redação dos dispositivos acima transcritos [arts. 948 e 949 
do Código Civil de 2002], não há, a nosso sentir, no Código Civil Brasileiro em 
vigor, qualquer entrave à indenização das chances perdidas. Pelo contrário, uma 
interpretação sistemática das regras sobre a responsabilidade civil traçadas pelo 
legislador pátrio nos leva a acreditar que as chances perdidas, desde que sérias, 
deverão ser sempre indenizadas quando restar provado o nexo causal entre a atitude 
do ofensor e a perda da chance120. 
 

Portanto, entende-se, aqui, que a aplicação da teoria da perda de uma chance com 

base na premissa de que as chances perdidas constituem um prejuízo autônomo em relação ao 

                                                           
119 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 105. 
120 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 106. 
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dano final é inteiramente compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Em face do novo 

paradigma solidarista da responsabilidade civil, a aceitação da teoria faz-se necessária para 

corrigir injustiças e evitar que a vítima da lesão reste desamparada em razão do rigor imposto 

pela prova do nexo causal. 

 

4.3 Aceitação da teoria da perda de uma chance nos casos em que o processo aleatório 

chega ao fim 

 

Rafael Peteffi da Silva alerta para o fato de que os tribunais brasileiros que já 

trabalham com a noção de perda de uma chance têm aplicado a teoria sem fazer distinção 

quanto às duas categorias de casos que estudamos na seção 3.1. O artifício do dano autônomo 

tem sido utilizado para justificar a indenização da vítima tanto nos casos em que o processo 

aleatório é interrompido, quanto naqueles em que o processo aleatório chega ao fim121. 

Conforme exposto na seção 3.4.1, defende-se, nesta monografia, que a verdadeira 

natureza jurídica da teoria da perda de uma chance nos casos em que o processo aleatório 

chega ao fim é de causalidade parcial. Nessas situações, que têm como principais exemplos os 

casos do setor médico, não é possível vislumbrar a autonomia das chances perdidas em 

relação ao dano final. Portanto, a única forma de conceder a indenização à vítima é por meio 

da noção de causalidade parcial: se há uma probabilidade de que a conduta do réu tenha sido a 

causa determinante do dano, ele deverá ser responsabilizado, mas, em contrapartida à 

flexibilização da prova do nexo causal, a indenização é reduzida na medida dessa 

probabilidade, ficando o réu responsável por reparar o dano final parcialmente122. 

Contudo, esse modo de aplicação da perda de uma chance não é compatível com 

as teorias do nexo de causalidade utilizadas pelos sistemas modernos de responsabilidade 

civil, pois todas exigem que a conduta do réu seja condição necessária (conditio sine qua non) 

para a produção do dano123, o que não ocorre nas situações de perda de uma chance. 

                                                           
121 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246. 
122 Para uma explicação mais detalhada, ver as seções 3.3 e 3.4. 
123 "Um fato é um antecedente necessário (ou uma condição necessária) a um resultado toda vez que a existência 

desse resultado pressupõe a existência daquele fato. O antecedente necessário é uma noção capital à teoria 
jurídico-causal - e mesmo para a teoria causal em geral - por uma razão intuitiva: ele encarna a relação de 
dependência, que constitui o núcleo do raciocínio causal. Para que A seja a causa de B, é preciso, antes de 
tudo, que esse último tenha uma relação de dependência em relação ao primeiro". CARNAÚBA, Daniel 
Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e a técnica. São Paulo: Método, 2013, 
p. 59. 
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Assim, a aceitação da teoria da perda de uma chance nos casos em que o processo 

aleatório chega ao fim exige uma evolução do conceito de causalidade, no sentido de 

flexibilizar a prova da condição necessária em algumas situações excepcionais. É preciso, 

então, sopesar os benefícios e malefícios que podem advir dessa aceitação. 

Como vimos na seção 3.4, a grande maioria da doutrina francesa repudia a 

aplicação da teoria aos casos da seara médica, alegando que sua aplicação gera um grande 

perigo para o sistema da responsabilidade civil, pois provoca o desvirtuamento das 

concepções clássicas sobre o nexo de causalidade. Estar-se-ia substituindo o critério da 

certeza por um critério probabilístico na verificação do nexo causal. Rafael Peteffi da Silva 

compartilha a preocupação dos autores franceses com esse "perigo sistemático"124. O trecho 

abaixo demonstra bem as nefastas consequências que a utilização leviana da causalidade 

parcial poderia criar: 

 
Como a certeza absoluta em termos de nexo de causalidade é muito raramente 
encontrada, não mais seriam observadas condenações integrais dos danos sofridos 
pela vítima. O juiz deixaria de perquirir quem realmente causou o dano, para saber 
qual a percentagem de chances que o agente retirou da vítima. 
 
De fato, a regra do tudo ou nada estaria sepultada, pois as sentenças de 
improcedência ficariam cada vez mais raras, tendo em vista que a dúvida sobre o 
nexo de causalidade passaria a gerar uma reparação parcial do prejuízo, "medida 
pelo grau de incerteza que cerca o livre convencimento do juiz". É por esta razão 
que René Savatier declarava que a teoria da perda de uma aplicada à seara médica 
seria o paraíso do juiz indeciso125. 
 

Apesar de ser o principal, esse não é o único malefício indicado pela doutrina. 

Alguns autores norte-americanos, com o pragmatismo peculiar daquela escola jurídica, 

apontam possíveis impactos econômicos negativos decorrentes da aplicação da teoria da perda 

de uma chance aos casos médicos. A aceitação da causalidade parcial faria com que demandas 

que hoje são julgadas improcedentes pela ausência de nexo causal passassem a ser aceitas 

pelos juízes. Assim, os médicos teriam despesas adicionais com os chamados transactions 

costs, ou seja, honorários advocatícios, custas judiciais, laudos periciais, entre outros126. 

Consequentemente, passariam a cobrar mais caro por seus serviços. Com o inevitável 

aumento no número de condenações de profissionais da saúde e hospitais, a tendência seria a 

                                                           
124 Expressão utilizada pelo autor para se referir ao risco, anunciado por René Savatier e outros autores franceses, 

que a causalidade parcial pode trazer para o sistema da responsabilidade civil. SILVA, Rafael Peteffi da. 
Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito comparado e brasileiro. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 246. 

125 Ibid., p. 246. 
126 Ibid., p. 249. 
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elevação dos preços dos convênios médicos e dos seguros-saúde127. Portanto, do ponto de 

vista econômico, a utilização da causalidade parcial poderia revelar-se desvantajosa caso as 

previsões dos norte-americanos estejam corretas. 

Em âmbito nacional, outro aspecto que pesa contra a adoção da teoria da perda de 

uma chance nos casos do setor médico é a qualidade ruim da saúde pública brasileira. A 

estrutura precária dos hospitais públicos faz com que os profissionais da saúde estejam mais 

suscetíveis a cometer erros na prestação do serviço. Muitas vezes, o médico se vê 

impossibilitado de realizar o tratamento recomendado pela boa técnica por falta de 

equipamentos ou remédios. Ou, ainda, não é capaz de diagnosticar uma doença com rapidez e 

precisão devido à falta de aparelhos para realizar os exames adequados. Assim, muitas falhas 

médicas são ocasionadas não pela negligência ou imperícia do profissional, mas pelas 

próprias condições de trabalho oferecidas pelo sistema público de saúde. Portanto, o 

magistrado deve levar em conta a precariedade dos hospitais públicos ao julgar ações que 

envolvam erros médicos, mas deve manter-se ciente de que "nada disso elide, por óbvio, a 

crassa imprudência, a omissão pura e simples ou o injustificado desvio de conduta, sempre 

passíveis de punição"128. 

Em favor da aplicação da causalidade parcial nos casos de perda de chance de 

sobrevivência ou de cura, a doutrina aponta que essa medida reforçaria o caráter pedagógico 

da responsabilidade civil, que consiste em punir o agente, atribuindo a ele o dever de 

indenizar o dano, para desmotivar a repetição da conduta lesiva. O que se pretende evitar com 

isso é que os médicos fiquem totalmente isentos de responsabilidade em relação aos pacientes 

que se encontram em estado grave, como explica Rafael Peteffi da Silva: 

 
A não adoção da teoria da perda de uma chance permitiria que os profissionais da 
área da saúde tivessem pouco cuidado com pacientes terminais ou com poucas 
chances de vida. Esta situação é facilmente explicável, pois enorme seria a 
dificuldade de provar o nexo de causalidade certo e direito entre a falha médica ou 
hospitalar e a morte do paciente, já que este, muito provavelmente, morreria pela 
evolução endógena da doença, mesmo com uma conduta médica exemplar. Assim, a 
falha médica não se caracterizaria como uma condição necessária para o surgimento 
do dano129. 
 

Rejeitando-se a teoria da perda de uma chance, o erro médico ou hospitalar 

estaria, quase sempre, acobertado pela condição crítica de saúde da vítima, pois não seria 

possível fazer a prova da condição necessária. Por mais grave que tenha sido a falha, a morte 

                                                           
127 Ibid., p. 246. 
128 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 245. 
129 Ibid., p. 248. 
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do paciente ainda pode ser atribuída à evolução natural da enfermidade, restando a dúvida 

quanto ao nexo de causalidade. E, em caso de dúvida, a regra do tudo ou nada privilegia o 

ofensor em detrimento da vítima. 

Entendemos que isentar de responsabilidade o médico ou o hospital, quando se 

sabe que sua conduta certamente agravou a situação do paciente, representa uma perversa 

injustiça. Para Rafael Peteffi da Silva, "diante de uma situação como esta, a aplicação da 

perda de uma chance estaria legitimada, mormente se presente uma estatística segura, bem 

como uma grave culpa médica"130. Portanto, com uma avaliação precisa sobre a quantidade de 

chances perdidas pela vítima em decorrência da falha médica e tendo a conduta lesiva sido 

praticada com culpa grave, acredita-se que o juiz deva flexibilizar a prova da condição 

necessária e conceder a reparação do dano sofrido pelo paciente. 

A injustiça da rejeição da teoria da perda de uma chance nos casos em que o 

processo aleatório chega ao seu momento derradeiro não se restringe às situações criadas pela 

atividade médica. Nuno Santos Rocha fornece um precioso exemplo: 

 
Imagine-se três estudantes que são atropelados na semana em que iriam prestar 
provas para um determinado concurso. Os dois primeiros não comparecem no dia 
das provas, mas o terceiro, mesmo debilitado, consegue realizar os exames. Na 
perspectiva de René Savatier, só os dois estudantes que não se apresentaram no dia 
das provas poderiam demandar uma indemnização pela perda de chance de não 
ganharem o concurso, pois ao terceiro restar-lhe-ia a indemnização por não ter 
vencido o próprio concurso - com as dificuldades inerentes de prova do nexo causal 
entre o facto ilícito e o dano final - já que o evento aleatório em relação a si atingiu o 
seu fim. Deste modo, este estudante nunca poderia obter uma indemnização pela 
perda de algumas chances de ganhar o concurso, o que nos parece resultar em 
alguma injustiça e numa grande falta de coerência131. 
 

Já foi estudado que René Savatier e a maioria dos doutrinadores franceses não 

aceitam a aplicação da teoria da perda de uma chance nos casos em que o processo aleatório 

chega ao fim132. A hipótese idealizada por Nuno Santos Rocha denuncia a incoerência desse 

raciocínio133. A situação dos dois primeiros estudantes enquadra-se nos casos em que o 

processo aleatório é interrompido. O atropelamento impediu-os de fazer a prova, aniquilando 

todas as chances que tinham de ser aprovados no concurso. Logo, deverão ser ressarcidos com 

                                                           
130 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 252. 
131 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

50. 
132 Para mais detalhes, consultar a seção 3.4, que trata da doutrina divisionista. 
133 É importante lembrar que Nuno Santos Rocha defende a aplicação da teoria da perda de uma chance nos 

casos em que o processo aleatório chega ao fim. Mas, diferentemente da posição que adotamos neste 
trabalho, o autor português entende que a teoria possui natureza jurídica única, devendo ser utilizada a noção 
de dano autônomo em todas as situações. Mesmo com essa divergência de opiniões, o exemplo do autor 
serve a uma causa comum: denunciar a injustiça da rejeição da teoria nos casos estudados nesta seção. 
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fulcro na autonomia das chances perdidas. Já a situação do terceiro estudante encaixa-se nos 

casos em que o processo aleatório chega ao seu momento derradeiro. Embora gravemente 

debilitado por causa do atropelamento, o estudante realizou a prova e acabou sendo 

reprovado. Aqui, o atropelamento não destruiu todas as chances da vítima, mas as reduziu 

drasticamente, exigindo o uso da causalidade parcial. Portanto, segundo a corrente majoritária 

francesa, o terceiro estudante não poderá ser indenizado com base na teoria da perda de uma 

chance. Assim, três vítimas prejudicadas da mesma maneira por um ato ilícito teriam suas 

ações de indenização resolvidas de forma bem diferente. Melhor teria sido, então, que o 

terceiro estudante tivesse deixado abater-se pelas dificuldades e não comparecido à realização 

da prova. Pelo menos, poderia pleitear uma indenização pela perda de chances, assim como 

seus dois colegas. 

Sopesando os benefícios e malefícios apontados ao longo desta seção, entende-se 

que prevalecem os primeiros. A injustiça provocada pelo uso da regra do tudo ou nada nos 

casos em que o processo aleatório chega ao fim já é motivo suficiente para defender a 

aplicação da teoria da perda de uma chance. Contudo, os malefícios indicados, em especial o 

perigo sistemático citado pela doutrina francesa, levam a concluir que a utilização da 

causalidade parcial deve dar-se de forma excepcional, subsidiária e cautelosa. Excepcional 

porque deve ser reservada para os casos em que o processo aleatório chega ao fim, não 

devendo o seu uso transbordar para os demais casos da responsabilidade civil. Subsidiária 

porque deve ser "utilizada somente após esgotarem as possibilidades da utilização ortodoxa 

do nexo causal"134.Cautelosa porque sua aplicação deve estar condicionada à verificação de 

rigorosos critérios, como uma avaliação segura sobre a quantidade de chances perdidas, a 

seriedade dessas chances e a culpa grave do agente ofensor. 

Essa é a posição defendida por Rafael Peteffi da Silva, para o qual "a perda de 

uma chance, aplicada em hipóteses nas quais o processo aleatório chegou ao seu final, não 

depende de uma desvirtuação do nexo causal, mas de uma evolução deste"135. Acredita-se, 

assim como o referido autor, que esse é o entendimento mais compatível com o novo 

paradigma solidarista da responsabilidade civil. 

 

4.4 Chances sérias e reais 

 

                                                           
134 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 252. 
135 Ibid., p. 253. 
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Por ser uma abstração, é muito difícil definir limites para a chance136. Assim, uma 

das questões centrais sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance é saber, exatamente, 

quando uma chance merece a tutela da responsabilidade civil. A vítima deveria ser ressarcida 

pelo ladrão que roubou seu bilhete de loteria e retirou dela a chance de ganhar o prêmio? Um 

corredor de rua amador deveria ser indenizado pela perda da chance de vencer uma maratona 

em virtude de um acidente sofrido? A família de um paciente acometido por uma doença 

incurável e letal deveria ser ressarcida pela perda de chance de sobrevivência em razão de 

uma falha médica? 

Sobre o assunto, Daniel Amaral Carnaúba faz um alerta: 

 
A técnica da reparação de chances tem assim uma forte tendência à vulgarização - 
uma tendência, aliás, bastante preocupante. O método redundaria no direito ao 
sonho: o réu estaria obrigado a reparar todas as aspirações da vítima; o único limite 
dessa dívida seria a imaginação do prejudicado137. 
 

Para evitar a vulgarização da teoria da perda de uma chance, a doutrina e a 

jurisprudência estabeleceram um critério fundamental para sua aplicação: é preciso que as 

chances perdidas gozassem de um significativo grau de consistência e probabilidade para que 

possam ser consideradas ressarcíveis. Em outras palavras, a perda da chance só será 

indenizada quando a possibilidade que a vítima tinha de obter a vantagem esperada ou de 

evitar o prejuízo ocorrido não fosse mínima, insignificante. Esse critério ficou amplamente 

conhecido como "chances sérias e reais"138. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ocasião do julgamento do Recurso 

Especial nº 1190180/RS em 16/11/2010, afastou a aplicação da teoria da perda de uma 

chance, fazendo excelente uso do critério das chances sérias e reais, conforme se verifica no 

trecho do voto abaixo transcrito: 

 
Portanto, no caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas 
acoimadas de negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não 
experimentada, as demandas que invocam a teoria da perda de uma chance devem 
ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de 
êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. 
 
Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter perdido o prazo para a contestação, 
como no caso em apreço, ou para a interposição de recursos, que enseja sua 
automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. É 
absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - 

                                                           
136 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e a técnica. São 

Paulo: Método, 2013, p. 123. 
137 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e a técnica. São 

Paulo: Método, 2013, p. 123. 
138 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

59. 
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que a parte teria de se sagrar vitoriosa139. 
 

Embora conte com uma aceitação difundida, esse critério gera uma outra 

dificuldade para os magistrados, que é saber exatamente o que seria uma chance séria e real. 

Qual seria o grau de consistência e probabilidade exigido para que uma chance possa ser 

considerada séria e real? 

Entre os autores brasileiros, Sérgio Savi, inspirado na doutrina e na jurisprudência 

italiana, entende que as chances perdidas só poderão ser indenizadas quando a possibilidade 

que a vítima tinha de auferir a vantagem esperada fosse superior a 50%. Exige-se, assim, que 

a obtenção da vantagem fosse mais provável do que a sua não obtenção. Para o autor, quando 

a vítima não conseguir demonstrar essa estatística mínima, o juiz deverá considerar não 

produzida a prova da existência do dano e, em consequência, julgar improcedente a ação140. 

Vários autores criticam a imposição de um parâmetro rígido, como os 50% 

exigidos na Itália, por criar soluções injustas em diversas situações e restringir sobremaneira a 

aplicação da teoria da perda de uma chance. Nesse sentido é a lição de Nuno Santos Rocha: 

 
Questão muito discutida será a de saber quando é que se poderão considerar as 
chances como sérias. Será que a probabilidade de o evento ocorrer terá que ser 
superior à probabilidade da sua não ocorrência? Parece-nos obviamente que não, 
como é fácil de descortinar, por exemplo, numa situação de concurso na qual haja 
mais do que dois participantes em situação de igualdade, e em que algum deles 
tenha sido excluído ilicitamente. Nesta hipótese, o candidato excluído nunca poderia 
promover uma acção de indemnização, porque a sua chance seria inferior a 50%. 
Assim, a seriedade da chance terá de ser avaliada no caso concreto, e o importante é 
que a mesma seja fundada e justificada, cabendo à vítima demonstrar um grau não 
desprezível de probabilidade de que, não fora uma conduta desvaliosa alheia, 
poderia ter alcançado o resultado útil pretendido. Este grau probabilístico será 
posteriormente reflectido no quantum de indemnização, mas não poderá ser um 
obstáculo à admissibilidade da reparação, desde que seja estabelecida e demonstrada 
por parte do lesado essa consistência mínima da chance perdida141. 
 

Fixar, arbitrariamente, um número para servir de probabilidade mínima exigida 

para a aplicação da teoria não nos parece a solução adequada. Melhor seria incumbir à 

prudente avaliação do juiz a tarefa de verificar, no caso concreto, se as chances perdidas 

detêm um grau significativo de consistência, pois "não se pode ignorar que algumas 

oportunidades, conquanto inferiores a 50%, podem representar interesses particularmente 

                                                           
139 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.190.180/RS. Recorrente: Manfredo Erwino 

Mensch. Recorrido: Onofre Dal Piva. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 16 de novembro de 
2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em 19 de outubro de 2014. 

140 SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 122-123. 
141 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 2014, p. 

60-61. 
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importantes para aqueles que as detêm"142. Em sua avaliação da seriedade das chances, o 

magistrado deverá ter em mente o princípio geral minimis non curat praetor, segundo o qual o 

Direito não deve tutelar interesses insignificantes143. 

Felizmente, a jurisprudência brasileira tem seguido essa tendência, como revela a 

aprovação do Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, 

que ocorreu em 2011144: 

 
Enunciado 443. "Art. 927. A responsabilidade civil pela perda de uma chance não se 
limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do 
caso concreto, a chance perdida pode apresentar a natureza jurídica de dano 
patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais 
apriorísticos". [Sem grifos no original] 
 

Além da questão da probabilidade, Daniel Amaral Carnaúba aponta um segundo 

elemento para identificar uma chance como séria e real: a prova de que a possibilidade 

interessava concretamente à vítima. Mesmo sendo pouco provável a obtenção da vantagem 

desejada, quando a vítima demonstra que estava esforçando-se para a conquistar, a 

indenização deve ser concedida. Esse critério tem sido muito utilizado pela jurisprudência 

francesa nas ações em que o demandante alega a perda de chance de exercer uma profissão145. 

Daniel Amaral Carnaúba cita dois exemplos da Corte de Cassação francesa que demonstram 

bem o uso desse critério: 

 
Assim, em um julgado proferido em 12 de maio de 1966, a Segunda Câmara Cível 
da Corte de Cassação negou a indenização requerida por uma jovem, que afirmava 
ter perdido a chance de ascender à profissão de farmacêutica. Segundo a Corte, a 
demandante "não havia empreendido qualquer estudo especial que poderia 
garantir seu acesso à profissão em questão", e por isso "não poderia se queixar da 
privação das vantagens da carreira, que eram puramente hipotéticas". 
 
Por outro lado, os tribunais franceses não hesitam em reparar a oportunidade de 
ascender a uma carreira específica quando a vítima preparava-se para essa profissão. 
Por exemplo, a alta Corte cassou, em 1961, uma decisão que denegava a uma jovem, 
vítima de um acidente, a reparação das chances de se tornar comissária aérea. A 
despeito do fato de que a demandante “não exercia, na época do acidente, nenhuma 
atividade assalariada”, a Corte de Cassação ressaltou que “ela acabara de concluir 
estudos específicos e de realizar uma viagem à Inglaterra para melhorar seus 
conhecimentos de inglês, com o objetivo de se preparar para a profissão de 
comissária de bordo”, e que desse modo o acidente a havia “impedido de 
aproveitar sua aptidão para o emprego em questão, aptidão essa obtida com seu 

                                                           
142 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e a técnica. São 
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143 Ibid., p. 125. 
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trabalho especialmente realizado para tanto e pelas despesas que incorreu em sua 
preparação”146. 
 

Comentando os julgados acima transcritos, o referido autor afirma que "o objetivo 

dos tribunais é de descartar os falsos interesses, inexplicavelmente "descobertos" pela vítima 

apenas no momento em que ela propôs sua ação de reparação"147. 

A nosso ver, o critério do interesse concreto da vítima sobre a vantagem esperada 

complementa o critério da consistência das chances, pois permite a aplicação da teoria da 

perda de uma chance em situações de concursos e competições, por exemplo, nas quais a 

probabilidade teórica que a vítima tinha de obter a vantagem é pequena. Nesses casos, apesar 

da probabilidade ser baixa, o esforço e a preparação da vítima para conquistar a vantagem 

desejada justificam a aplicação da teoria. 

Portanto, identificam-se dois aspectos no critério das chances sérias e reais. Por 

um lado, a chance precisa ter um grau mínimo de consistência e de probabilidade. Por outro, a 

vítima precisa demonstrar que tinha um interesse real na obtenção da vantagem esperada e 

que, consequentemente, estava preparando-se para a conquistar. 

 

4.5 Quantificação da indenização 

 

Um dos obstáculos para a aplicação da teoria da perda de uma chance é a 

dificuldade de quantificar corretamente o montante indenizatório. Não é fácil a tarefa 

atribuída aos juízes de mensurar o valor econômico das chances perdidas. No entanto, isso 

não pode ser utilizado como motivo para a rejeição da teoria, pois essa mesma dificuldade já 

foi superada no tocante à quantificação do dano moral148. 

Rafael Peteffi da Silva identifica a confusão entre o dano final e as chances 

perdidas como um dos principais equívocos da jurisprudência brasileira na aplicação da 

teoria. Por vezes, não é possível saber qual dos dois danos está sendo ressarcido. E, mesmo 

quando há expressa referência à perda de uma chance, os magistrados costumam fixar o 

quantum indenizatório no próprio valor da vantagem esperada149. 
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A confusão é compreensível diante da relação de proximidade existente entre os 

dois danos. Contudo, o valor da vantagem desejada serve apenas de ponto de partida para o 

cálculo do valor das chances perdidas, que deve ser feito da forma como explica Nuno Santos 

Rocha: 

 
Será assim necessário que se proceda a três operações distintas. Avaliar, primeiro, 
qual o valor económico do resultado em expectativa e, de seguida, a probabilidade 
que existiria de o alcançar, não fora a ocorrência do facto antijurídico. Este segundo 
valor, calculado numa percentagem - traduzindo a consistência e a seriedade das 
chances -, terá que ser por fim aplicado ao primeiro, para que se possa finalmente 
obter o valor pecuniário do dano da perda de chance150. 
 

O método foi bem empregado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

famoso caso do Show do Milhão151. Uma participante da competição ingressou com uma 

demanda para obter uma indenização pela perda da chance de conquistar o prêmio máximo do 

jogo e, com isso, quinhentos mil reais a mais do que ganhou. A primeira e a segunda 

instâncias acolheram o pedido, concedendo a indenização de quinhentos mil reais. O caso 

chegou ao STJ, que quantificou o valor das chances perdidas acertadamente, como demonstra 

o trecho do voto abaixo transcrito: 

 
Quanto ao valor do ressarcimento, a exemplo do que sucede nas indenizações por 
dano moral, tenho que ao Tribunal é permitido analisar com desenvoltura e 
liberdade o tema, adequando-o aos parâmetros jurídicos utilizados, para não permitir 
o enriquecimento sem causa de uma parte ou o dano exagerado de outra. 
 
A quantia sugerida pela recorrente (R$ 125.000,00 cento e vinte e cinco mil reais) - 
equivalente a um quarto do valor em comento, por ser uma “probabilidade 
matemática" de acerto de uma questão de múltipla escolha com quatro itens - reflete 
as reais possibilidades de êxito da recorrida. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou parcial provimento para 
reduzir a indenização a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)152. 
 

No caso em análise, primeiramente, identificou-se o valor da vantagem esperada: 

R$ 500 mil. Em seguida, averiguou-se a probabilidade que a vítima tinha de obter a 

vantagem. Como as perguntas do jogo tinham quatro opções, matematicamente, a chance de a 

vítima acertar era de 25%. Assim, o valor das chances perdidas é de 25% de R$ 500 mil, ou 

seja, R$ 125 mil. 

                                                           
150 ROCHA, Nuno Santos. op. cit., p. 66-67. 
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Esse método tem como principal virtude partir da premissa correta de que o valor 

da chance de conseguir alguma coisa deve ser sempre menor do que o valor da própria coisa. 

O raciocínio é um pouco diferente nos casos que utilizam a noção de causalidade 

parcial, mas os efeitos práticos são os mesmos. Calcula-se, primeiro, o valor do dano final. 

Depois, verifica-se qual a probabilidade de a conduta do réu ter sido a causa do dano. Por fim, 

encontra-se o valor da indenização multiplicando o valor do dano final pela probabilidade 

calculada153. 

Em algumas situações, pode ser difícil encontrar a porcentagem precisa sobre as 

chances que a vítima tinha de auferir a vantagem esperada. Quando não for possível aplicar os 

métodos expostos nesta seção, os magistrados deverão recorrer à equidade para determinar 

um valor razoável para a indenização. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Foram abordados, no primeiro capítulo, o dano e o nexo de causalidade, tratando 

de alguns conceitos e elementos essenciais para a boa compreensão dos debates doutrinários e 

jurisprudenciais acerca da perda de uma chance. Como foi visto, essa teoria é um campo fértil 

para o reexame desses dois pressupostos da responsabilidade civil. 

No segundo capítulo, identificou-se o principal obstáculo para o ressarcimento da 

vítima nos casos de perda de uma chance. A impossibilidade da reparação do dano final 

(perda da vantagem esperada pela vítima) dá-se pela falta de causalidade necessária entre a 

própria lesão e o ato do agente ofensor que interferiu no processo aleatório e causou a perda 

de chances. Assim, a conduta lesiva não pode ser considerada uma condição necessária 

(conditio sine qua non) para o aparecimento do dano final. 

Estudou-se, então, as correntes doutrinárias que buscam superar esse obstáculo e 

explicar a natureza jurídica da teoria da perda de uma chance. 

A corrente do dano autônomo defende que a perda de uma chance deve ser tratada 

como uma nova espécie de dano, autônoma em relação à perda da vantagem esperada pela 

vítima. Para essa doutrina, a mera chance de obter uma vantagem (ou evitar um prejuízo) 

constitui um bem jurídico economicamente valorável que integra o patrimônio da vítima. 

Assim, essa corrente propõe o deslocamento da reparação: em vez de ressarcir a perda da 

vantagem esperada, indeniza-se a perda da chance de obter essa vantagem. 

A corrente da causalidade parcial não aceita a autonomia do dano da perda de uma 

chance, pois considera que o dano final e as chances perdidas são indissociáveis, uma vez que 

estas não subsistem sem aquele. Para os defensores dessa corrente, a aplicação da teoria deve 

utilizar a noção de causalidade parcial: se há uma probabilidade de que a conduta do réu tenha 

sido a causa determinante do dano, o agente deverá ser responsabilizado. Em contrapartida à 

flexibilização da prova da conditio sine qua non, a indenização é reduzida na medida dessa 

probabilidade, ficando o réu responsável por reparar o dano final parcialmente. 

A corrente divisionista propõe que a teoria da perda de uma chance possui 

natureza jurídica dúplice. Nos casos clássicos (aqueles em que o processo aleatório é 

interrompido pela conduta da vítima), defendem a autonomia das chances perdidas. Nos casos 

do setor médico (aqueles em que o processo aleatório chega ao fim), sustentam que a teoria 

está relacionada a uma questão de causalidade. 

Na seção 3.4.1, alinhamo-nos à posição de Rafael Peteffi da Silva e da doutrina 

divisionista no tocante à natureza jurídica da perda de uma chance. Acreditamos não ser 
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possível vislumbrar a autonomia das chances perdidas nos casos em que processo aleatório 

chega ao seu fim, de modo que a noção de causalidade parcial se faz necessária. Contudo, não 

há óbice lógico que prejudique o reconhecimento da autonomia das chances perdidas nos 

casos em que o processo aleatório é interrompido. 

No terceiro capítulo, foram avaliadas a possibilidade e a conveniência de uma 

aplicação sistemática da teoria da perda de uma chance no ordenamento jurídico brasileiro. 

No tocante aos casos em que o processo aleatório é interrompido, concluiu-se que 

a aplicação da teoria da perda de uma chance com base na premissa de que as chances 

perdidas constituem um prejuízo autônomo em relação ao dano final é inteiramente 

compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Isso se dá porque o Código Civil utiliza 

um conceito amplo de dano, sem delimitar suas espécies, conforme se extrai da leitura dos 

artigos 186 e 927, caput. Somando-se a essa compatibilidade o novo paradigma solidarista da 

responsabilidade civil, a aceitação da teoria faz-se necessária para corrigir injustiças e evitar 

que a vítima da lesão reste desamparada em razão do rigor imposto pela prova do nexo causal. 

Em relação aos casos em que o processo aleatório chega ao fim, que utilizam a 

noção de causalidade parcial para permitir o ressarcimento da vítima, viu-se que sua aceitação 

é mais complicada, pois provoca o desvirtuamento das concepções clássicas sobre o nexo 

causal. Segundo a doutrina majoritária francesa, a adoção da causalidade parcial geraria um 

grande perigo para o sistema da responsabilidade civil, já que substitui o critério da certeza 

por um critério probabilístico na verificação do nexo causal. No entanto, foi demonstrado que 

uso da regra do tudo ou nada nos casos em que o processo aleatório chega ao fim gera 

incoerência e injustiça, assim como isenta os médicos e os hospitais de responsabilidade em 

relação aos pacientes que se encontram em estado grave. Sopesando os benefícios e os 

malefícios apontados ao longo da seção 3.1.3, concluiu-se, em alinhamento com as lições de 

Rafael Peteffi da Silva, que a utilização da causalidade parcial é necessária, mas deve dar-se 

de forma excepcional, subsidiária e cautelosa. 

Na seção 3.2, procedeu-se à análise do principal critério de aplicação da teoria: as 

chances sérias e reais. Foram identificados os dois aspectos desse critério. Por um lado, a 

chance precisa ter um grau mínimo de consistência e de probabilidade. Por outro, a vítima 

precisa demonstrar que tinha um interesse real na obtenção da vantagem esperada e que, 

consequentemente, estava preparando-se para a conquistar. 

Por derradeiro, no tópico 3.3, enfrentou-se a tormentosa questão do quantum 

indenizatório. Nos casos que empregam a noção de dano autônomo, o magistrado deverá 

proceder a três operações distintas. Primeiro, avalia qual o valor econômico da vantagem 
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esperada no processo aleatório. Segundo, identifica a probabilidade que a vítima tinha de 

alcançar a vantagem desejada antes da intervenção do ato ilícito. Terceiro, multiplica-se o 

valor econômico da vantagem esperada pela porcentagem encontrada no segundo passo, para 

que se possa, finalmente, obter o valor pecuniário das chances perdidas. O raciocínio é um 

pouco diferente nos casos que utilizam a noção de causalidade parcial, mas os efeitos práticos 

são os mesmos. Calcula-se, primeiro, o valor do dano final. Depois, verifica-se qual a 

probabilidade de a conduta do réu ter sido a causa do dano. Por fim, encontra-se o valor da 

indenização multiplicando o valor do dano final pela probabilidade calculada. Quando não for 

possível aplicar esses métodos, os magistrados deverão recorrer à equidade para determinar 

um valor razoável para a indenização. 



58 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, 2. 
v. 
 
AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 2. 
v. 
 
ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1955. 
 
BORÉ, Jacques. L'indemnisation pour les chances perdues: une forme d'appréciation 
quantitative de la causalité d'un fait dommageable. J.C.P., 1974, v. 1. 
 
BRASIL. Código Civil, 2002. Código Civil. In: Vade Mecum: Legislação selecionada para 
OAB e concursos. 6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
 
BRASIL. Código Penal, 1940. Código Penal. In: Vade Mecum: Legislação selecionada para 
OAB e concursos. 6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
 
BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. In: Vade 
Mecum: Legislação selecionada para OAB e concursos. 6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 788.459/BA. Recorrente: BF 
Utilidades Domésticas LTDA. Recorrido: Ana Lúcia Serbeto de Freitas Matos. Relator: 
Ministro Fernando Gonçalves, julgado em 8 de novembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br>. Acesso em 21 de outubro de 2014. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.190.180/RS. Recorrente: 
Manfredo Erwino Mensch. Recorrido: Onofre Dal Piva. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão, julgado em 16 de novembro de 2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. 
Acesso em 19 de outubro de 2014. 
 
CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: A Álea e 
a técnica. São Paulo: Método, 2013. 
 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade civil. 22. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. 
 
FISCHER, Hans. A reparação dos danos no direito civil, trad. de Férrer de Almeida, São 
Paulo, 1938. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
Responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 3. 
 



59 
 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro : Responsabilidade civil. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, v. 4. 
 
KING, Joseph. Reduction of likelihood, reformulation and other retrofitting of the loss-of-
a-chance doctrine. University of Memphis Law Review, Winter 1998. 
 
LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
 
MAKDISI, John. Proportional liability: a comprehensive rule to apportion tort damages 
based on probability. North Carolina Law Review, v. 67, 1989. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1996. 
 
ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: 
Almedina, 2014. 
 
SAVI, Sergio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 
 
SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: Uma análise 
do direito comparado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Comentários ao novo Código Civil. v. 3. t. 2. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003. 


