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RESUMO 

 

 

O presente trabalho cuida da responsabilidade civil pela perda de uma chance, tema esse que 

vem ganhando espaço no cenário jurídico nacional. Com o intuito de delinear os aspectos 

mais relevantes dessa nova modalidade de responsabilidade civil, é feita, inicialmente, uma 

abordagem acerca das noções gerais da responsabilidade civil, assim como de seus novos 

contornos, os quais favoreceram a indenização das chamadas oportunidades perdidas. Em 

seguida, são analisados os critérios para a adequada aplicação da teoria da perda de uma 

chance, destacando-se a ausência de sistematização que a circunda. Prossegue-se com a 

verificação dos fundamentos no ordenamento jurídico brasileiro que possibilitam a aplicação 

da citada teoria em nosso país, sendo, por fim, analisadas algumas decisões dos tribunais 

brasileiros sobre o dano indenizável representado pela chance perdida. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Perda de uma Chance. Dano indenizável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This article talks about civil responsibility about the loss of a chance, subject that's becoming 

popular on the national legal landscape. In order to describe the most relevant subjects of this 

new way of civil responsibility, initially, an approach about the general knowledge of the civil 

responsibility is done, as well as on its new contours, which favor the so-called lost 

opportunities. After that, the criteria for an appropriate way of applying the theory of the loss 

of a chance is analysed, laying emphasis on the absence of the systematization that surrounds 

it. Continues by checking the principles of the Brazilian legal order that makes possible the 

applying of this particular theory in our country. Therefore, some decisions of the Brazilian 

courts are analysed upon the indemnifiable damage represented by the lost chance. 

 

Key words: Civil Responsibility. Loss of a Chance. Indemnifiable Damage. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Diversas são as situações em que alguém perde a chance de alcançar uma 

vantagem ou de evitar um prejuízo, em decorrência da conduta de terceiro. É o caso do 

advogado que perde o prazo recursal, famoso piloto que deixa de participar da final da 

competição, pelo fato de seu assistente não ter efetuado corretamente o pagamento da sua 

inscrição. 

Nesse caso, não é possível ter a certeza de que o piloto sairia vitorioso, se tivesse 

participado da fase final da competição. Entretanto, indiscutível é a perda da chance de ter 

conquistado a vitória, na hipótese de seu assistente ter efetuado corretamente o pagamento. É 

claro, aqui, o prejuízo sofrido pelo competidor, que ficou impossibilitado de participar da 

corrida, mesmo com sérias chances de ser o novo campeão. 

Assim, com o objetivo de conferir suporte a esses prejuízos, surgiu a teoria da 

perda de uma chance. De acordo com essa teoria, quando o indivíduo perde a chance de 

alcançar uma vantagem ou de evitar um prejuízo, surge para quem deu causa à perda da 

chance a obrigação de indenizar, amparando-se, de tal modo, a vítima do evento danoso. 

Nesse caso, a própria oportunidade perdida é indenizada, sendo essa entendida como dano 

indenizável, com autonomia em relação à perda da vantagem esperada. 

De tal modo, o estudo da teoria da perda de uma chance, por ser voltado para a 

proteção da vítima do dano, nos moldes da responsabilidade civil contemporânea, apresenta 

considerável relevância social.  

Ressalte-se que essa teoria não é prevista no Código Civil de 2002, ficando seu 

estudo e desenvolvimento a cargo da doutrina e, principalmente, da jurisprudência. Sua 

abordagem, dessa maneira, apresenta extrema relevância científica, sobretudo pela falta de 

sistematização conferida ao instituto.  

A doutrina majoritária francesa dividiu a teoria em duas modalidades: a teoria da 

perda de uma chance clássica e a teoria da perda de uma chance na seara médica.1   

Neste trabalho monográfico, optou-se pelo estudo da teoria da perda de uma 

chance clássica, em que o dano é considerado autônomo, sendo representado pelas próprias 

chances perdidas, enquanto que, na teoria da perda de uma chance na seara médica, é 

                                                           
1
 SILVA, Rafael Pateffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito 
comparado e brasileiro. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83. 
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necessário criterioso estudo sobre as alterações sofridas pelo nexo causal, conferindo a essa 

modalidade distintas características da teoria clássica. 

A teoria da perda de uma chance é, assim, objeto de estudo desta monografia, 

sendo essa dividida em três capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentam-se as noções gerais da responsabilidade civil, 

envolvendo seu conceito e seus pressupostos essenciais. Em seguida, os novos contornos da 

responsabilidade civil contemporânea são apresentados, para que seja demonstrado o contexto 

que possibilitou a aplicação da teoria da perda de uma chance. 

O segundo capítulo tem como objeto a teoria da perda de uma chance clássica 

propriamente, sendo apresentado seu conceito e seus primeiros casos de aplicação no cenário 

jurídico nacional e estrangeiro.  

Ademais, serão analisados os elementos essenciais para a aplicação da teoria da 

perda de uma chance, para fins de completo entendimento dessa teoria. Serão, de tal modo, 

apresentadas as características das chances indenizáveis, assim como aspectos relevantes para 

sua devida quantificação. Em seguida, será analisada a natureza jurídica das chances perdidas, 

procedendo-se à sua diferenciação em relação a lucros cessantes. 

No terceiro capítulo, por fim, cuida-se dos fundamentos para a aplicação da teoria 

da perda de uma chance no ordenamento jurídico brasileiro, sendo, em seguida, analisadas 

algumas decisões dos tribunais pátrios sobre o tema, destacando-se o emblemático caso do 

“Show do Milhão”, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que conferiu visibilidade ao 

instituto. 
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1 NOÇÕES GERAIS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

1.1 Conceito de responsabilidade civil 

  

 

A responsabilidade civil é norteada pelo princípio geral de direito que impõe ao 

causador do dano a obrigação de efetuar a devida reparação, sendo esse instituto 

imprescindível para a vida em sociedade.2 No ordenamento jurídico brasileiro, o aludido 

princípio encontra suporte no art. 186 do Código Civil de 2002.3 

Apresentando amplo conceito do instituto, preceitua Maria Helena Diniz que:  

 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a 
reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela 
mesmo praticado, por pessoa por quem  ela responde, por alguma coisa a ela 
pertencente ou de simples imposição legal.4 

 

Nessa conceituação, é apresentada a responsabilidade civil subjetiva, baseada na 

idéia de culpa, e a responsabilidade civil objetiva, baseada na idéia do risco, sendo 

prescindível nesta a culpa para sua caracterização. 

Pelo conceito apresentado, é possível afirmar que a principal finalidade da 

responsabilidade civil é restabelecer o patrimônio (material ou imaterial) da vítima à situação 

em que se encontava antes do evento danoso, baseando-se, assim, no princípio do restitutio in 

integrum, princípio basilar da responsabilidade civil contemporânea.5 

Entretanto, essa não é a única finalidade do instituto. Apresenta o objetivo, 

também, de punir o causador do dano, visto que, com a imposição  da obrigação de reparar o 

prejuízo provocado, aplica-se a ele verdadeira sanção. Em consequência, é demonstrada a 

ilicitude da conduta, de forma a coibir a prática de outros atos semelhantes pelo ofensor e 

pelos demais membros da sociedade, o que configura, ainda, a finalidade preventiva da 

responsabilidade civil. 

 

                                                           
2
 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Responsabilidade Civil. v. 4. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 13. 

3
 O artigo mencionado dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
4
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. v. 7. 19 ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40. 
5
 Ibid., p. 7. 
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1.2 Pressupostos da responsabilidade civil 

 

 

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de três 

pressupostos, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causal. Na responsabilidade 

subjetiva, é imperioso mencionar que a culpa integra esse rol de pressupostos essenciais, não 

sendo possível falar nessa modalidade de responsabilidade civil sem esse elemento subjetivo.  

 

 

1.2.1 Conduta 

 

 

Na precisa lição de Sérgio Cavalieri Filho, a conduta é “[...] o comportamento 

humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo 

conseqüências jurídicas”.6 Assim, o principal aspecto da conduta é o comportamento humano 

voluntário, decorrente da liberdade de escolha do indivíduo, por ter o necessário 

discernimento sobre seus atos.  

Essa voluntariedade não significa que o agente atuou com o intuito de causar o 

dano, representando, em vez disso, a consciência dos atos materiais praticados, decorrente da 

própria racionalidade humana.  

A conduta é um ato, pois, controlável pela consciência humana, estando excluídos 

os atos praticados sob coação absoluta, estado de inconsciência ou por provocação de fatos 

considerados força maior ou caso fortuito.7 

É relevante destacar que a conduta humana pode ser originada tanto de uma ação 

quanto de uma omissão. A ação é caracterizada por ato positivo, em que o sujeito age 

comissivamente para atingir determinada finalidade. A omissão, por sua vez, é conduta 

negativa, caracterizada pela inércia diante de situação em que era obrigatório o 

comportamento ativo. Frise-se que, mesmo na conduta omissiva, a voluntariedade é 

pressuposto fundamental.  

 

 

                                                           
6
 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 24. 

7
 DINIZ, Maria Helena, op. cit., p. 44. 
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1.2.2 Dano 

 

 

O dano é a diminuição do patrimônio do ofendido, seja patrimônio material, seja 

patrimônio imaterial. De acordo com Sílvio de Salvo Venosa, “Dano consiste no prejuízo 

sofrido pelo agente”.8 Enfatiza, ademais, o aludido civilista que, “Em concepção mais 

moderna, pode-se entender que a expressão dano injusto traduz a mesma noção de lesão a um 

interesse [...]”.9 

Assim, o dano não significa necessariamente prejuízo individual e material. No 

atual estágio de evolução da responsabilidade civil, é pacífico o entendimento de que o dano 

pode ser também coletivo e moral, visto que, nessas duas hipóteses, verifica-se facilmente a 

ocorrência de prejuízos, com a ocorrência de lesão a diferentes modalidades de interesses. 

Para que o dano seja indenizável, é necessária a presença dos seguintes requisitos: 

violação de um interesse jurídico e certeza do dano.  

Extrai-se o primeiro atributo do próprio conceito de dano apresentado. Dessa 

maneira, violado um interesse protegido pelo ordenamento jurídico, surge a obrigação de 

conceder a devida reparação.  

Quanto ao segundo aspecto do dano indenizável, é imprescindível a diferenciação 

entre dano certo e dano eventual. O dano certo é aquele que pode ser efetivamente 

demonstrado, ao contrário do meramente hipotético ou eventual, que representa apenas uma 

expectativa, não sendo passível de indenização. 

Não se confunde a certeza do dano com a facilidade de sua quantificação. É 

plenamente possível a existência de dano certo, com difícil aferição econômica, a exemplo 

dos danos morais. A certeza do dano, pois, é aspecto ligado a sua própria existência. 

Consoante afirmado anteriormente, a principal finalidade da responsabilidade 

civil é a reparação do dano sofrido pela vítima. Dessa maneira, diante da ausência de dano, 

não há o que ser indenizado, sendo incabível falar em reparação civil. Destaca Sérgio 

Cavalieri Filho a importância desse pressuposto:  

 

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se 
falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver 
responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. Na 
responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 

                                                           
8
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. v. 4. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 40. 

9
 Ibid., p. 41. 
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fundamento – risco profissional, risco-proveito, risco criado etc. -, o dano constitui o 
seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não haverá o que reparar, 
ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa. 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.10 

 

 Com isso, o dano é considerado o principal pressusposto da responsabilidade civil, não 

se podendo falar em obrigação de indenizar sem a sua efetiva ocorrência. 

  

 

1.2.3 Nexo causal 

 

 

Pressuposto bastante controvertido no estudo da responsabilidade civil é o nexo 

de causal, que consiste na relação existente entre a conduta do ofensor e o dano sofrido pelo 

ofendido. A obrigação de indenizar somente surge quando o ato lesante apresenta ligação com 

o dano suportado pelo lesado. 

No que concerne à existência de controvérsia no estudo do nexo causal, essa não é 

sobre a sua indispensabilidade para a configuração da responsabilidade civil. Na verdade, 

refere-se ao modo de aplicação desse pressuposto, sendo explicado principalmente pelas 

seguintes teorias: teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade adequada e 

teoria do dano direto e imediato. 

De acordo com a teoria da equivalência das condições, é considerada causa todo 

ato que colabora para a ocorrência do dano. Não há, aqui, distinção entre as causas, sendo 

todas postas no mesmo patamar para efeitos de responsabilidade civil, o que justifica a 

nomenclatura aplicada.  

Nessa teoria, é preciso realizar um juízo hipotético de eliminação. Assim, se a 

conduta for subtraída mentalmente do contexto e o dano permanecer, aquela é considerada 

causa deste. Por outro lado, se a conduta for retirada do contexto, sendo possível concluir que 

o dano não aconteceria, essa conduta é causa do evento danoso.11 Dessa forma, nas precisas 

palavras de Fernando Noronha, “O agente responderia por todos os danos que não se teriam 

verificado, se não houvesse ocorrido o fato que lhe é atribuído”.12 

                                                           
10

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit. p. 72-73. 
11

 Ibid., p. 48. 
12

 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. 3 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 614. 
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Entretanto, essa teoria abrange uma infinidade de causas, podendo ser cometido o 

equívoco de ser considerada causa conduta sem qualquer ligação lógica com o dano. Por esse 

motivo, predomina na doutrina e na jurisprudência que essa teoria não é aplicável no âmbito 

cível, sendo aplicada apenas no âmbito penal. 

A teoria da causalidade adequada, por sua vez, considera causa, segundo Gagliano 

e Pamplona Filho, “[...] o antecedente abstratamente idôneo à produção do efeito danoso 

[...]”.13 Diferentemente da teoria da equivalência das condições, essa preconiza que nem todos 

os antecedentes são causas do dano, somente sendo consideradas causas os antecedentes aptos 

a provocar o dano, por meio de uma análise abstrata.  

Para a teoria do dano direto e imediato, por fim, consideram-se causas os 

antecedentes vinculados direta e imediatamente ao dano, não havendo a interferência de 

causas sucessivas. A fim de não excluir a indenização do dano indireto, também chamado de 

dano por ricochete, criou-se a subteoria da necessariedade da causa, segundo a qual, em sendo 

causa necessária, mesmo que remota, o antecedente é causa do dano, em razão de inexistir 

outra causa que justifique a ocorrência desse evento danoso.14 

No Brasil, de acordo com Gustavo Tepedino, apesar de os tribunais admitirem 

nominalmente mais de uma dessas teorias (teoria da causalidade adequada e teoria do dano 

direto e imediato), as decisões são fundamentadas basicamente na teoria da necessariedade da 

causa, investigando, nos casos concretos, qual a causa adequada ou eficiente, isto é,  

necessária para a configuração do dano.15 

 

 

1.2.4 Culpa sem sentido amplo 

 

 

A culpa é pressuposto indispensável na responsabilidade civil subjetiva, 

modalidade adotada como regra no ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                           
13

 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade 
Civil. v. 3. 3 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 99. 
14

 ALVIM, Agostinho apud  Gustavo Tepedino. Nexo de causalidade: conceito, teorias e aplicação na 
jurisprudência brasileira. In: Rodrigues Junior, Otavio Luiz; Mamede, Gladston; Rocha, Maria Vital da. (Org.). 
Responsabilidade Civil Contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa.. São Paulo: Atlas, 2011, 
p. 107. 
15

 TEPEDINO, Gustavo, op. cit., p. 111. 
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Antes de tecer maiores comentários, imperioso é destacar que a culpa, para fins de 

responsabilidade civil, é estudada em sentido amplo. Significa dizer que engloba a culpa em 

sentido estrito e o dolo. 

Conceitua-se culpa como a falta de observância em relação a uma regra de 

conduta, cuja observação era imposta pelo ordenamento jurídico. São elementos da culpa a 

voluntariedade, a previsibilidade e a violação de um dever de cuidado.16 

O primeiro elemento consiste meramente no querer agir. Age de forma voluntária 

aquele que pratica determinada conduta por sua própria vontade. 

A previsibilidade como elemento da culpa resulta no fato de que o agente somente 

pode ser considerado culpado se o resultado danoso for previsível. Fora dessa previsibilidade, 

adentra-se no campo do fortuito ou da força maior. 

A violação de um dever de cuidado, por sua vez, resta configurada quando o 

indivíduo não age da forma cautelosa, não observando os cuidados necessários para a prática 

de determinado ato. Ressalte-se que, agindo o indivíduo com a intenção deliberada de causar 

o dano, configura-se o dolo. Ocorrendo negligência, imprudência ou imperícia, constitui-se a 

culpa em sentido estrito.  

A negligência é a falta de adoção das cautelas necessárias no momento de agir, 

consistindo, pois, em uma omissão. A imprudência, por sua vez, consiste numa ação 

arriscada. O agente imprudente realiza conduta considerada perigosa, sendo a imprudência, 

portanto, característica da conduta comissiva. Já a imperícia pode ser entendida, de forma 

simplificada, como a ausência da habilidade necessária para o exercício de determinada 

atividade. 

 

 

1.3 Novos contornos favoráveis à aplicação da teoria da perda de uma chance 

  

 

Em tempos anteriores à Revolução Industrial, época em que predominava o 

individualismo, baseado nas idéias liberais, a responsabilidade civil era basicamente voltada 

para o autor do dano e o elemento volitivo de sua conduta, sendo a sua principal finalidade a 

punição do ofensor. Nesse contexto, não se podia falar em responsabilidade civil sem a 

presença da culpa. 
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 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo, op. cit., p. 140-141. 
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Com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, significativo foi o aumento 

do número de máquinas, conferindo maior dinamismo à sociedade. Por conseqüência, 

multiplicaram-se os danos à população, sem que fosse possível, em inúmeras situações, 

identificar os respectivos responsáveis pelas ofensas, assim como comprovar a culpa desses, o 

que representou forte óbice para os pleitos de indenização.  

A partir desse contexto histórico, profundas mudanças foram iniciadas no rumo da 

responsabilidade civil, possibilitando a aplicação da teoria da perda de uma chance, nos 

termos delineados a seguir. 

 

 

1.3.1 Objetivação da responsabilidade civil 

 

 

No final do século XIX, para que não fosse impossibilitada a indenização pelos 

recorrentes danos suportados pelas vítimas do processo de industrialização, iniciou-se 

gradativamente a aplicação da teoria objetiva na responsabilidade civil, que considera a culpa 

elemento prescindível para a configuração da obrigação de indenizar. 

Com isso, juntamente com a responsabilidade subjetiva, começou a ser aplicada a 

responsabilidade objetiva, com o risco causado no exercício das atividades industriais 

passando a fundamentar a obrigação de reparar, independentemente da culpa na conduta dos 

responsáveis pelos atos danosos. 

Nesse contexto, os principais aspectos da responsabilidade civil passaram a ser o 

ofendido e o dano. Distanciou-se, de tal modo, da preocupação de indicar o responsável pelo 

dano injusto, com o foco voltado, agora, para a própria reparação do ofendido, que não pode 

ficar sem a devida indenização, visto que sofreu injustamente um prejuízo. 

Ressalte-se, por relevante e oportuno, que os pressupostos da responsabilidade 

civil não foram alterados. Na verdade, foi alterado o modo de analisar esses requisitos com a 

criação da responsabilidade objetiva, a fim de não permitir que o ofendido ficasse sem a 

reparação pelo dano sofrido. Assim, optou-se, em determinados casos, pelo afastamento do 

elemento volitivo da conduta como pressuposto de configuração da responsabilidade civil.  

Na legislação brasileira, o primeiro caso de aplicação dessa teoria foi com o 

Decreto nº 2.681 de 1912, por meio do qual era estabelecida a responsabilidade objetiva das 

estradas de ferro pelos prejuízos causados aos donos de terrenos por que passavam as linhas 
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exploradas. No mesmo decreto, atribuía-se, também, a responsabilidade objetiva ao 

transportador pelos danos causados aos passageiros.17  

Após, gradativamente, foram entrando em vigor outros diplomas legais prevendo 

essa possibilidade, tendo em vista o aumento dos riscos apresentados pela dinâmica da 

sociedade.  

Atualmente, o Código Civil de 2002, prevendo a possibilidade de 

responsabilidade objetiva, dispõe, no art. 927, parágrafo único, que “Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos 

para os direitos de outrem”. 

Com o dispositivo mencionado, conclui-se que, no Brasil, a culpa será 

prescindível nos casos expressamente previstos em lei ou, ainda, nos casos em que o dano for 

oriundo de atividade de risco normalmente praticada pelo ofensor. Trata-se de hipóteses 

excepcionais, visto que a regra geral é a responsabilidade subjetiva, em que a culpa é 

pressuposto essencial, nos termos do art. 186 e 927, caput, do Código Civil de 2002.18 

Não é demais repetir que, com o advento da teoria objetiva, a preocupação da 

reparação civil passou a ser o ofendido e o respectivo dano, distanciando-se da intensa busca 

pelo culpado, abrindo, dessa forma, espaço para a criação da teoria da perda de uma chance. 

Somada à utilização da responsabilidade objetiva, outros dois fenômenos foram 

indispensáveis para a possibilidade de aplicação da teoria da perda de  uma chance, quais 

sejam, a coletivização da responsabilidade civil e a ampliação dos danos indenizáveis. Nesse 

sentido, expõe claramente Glenda Gonçalves Gondim: 

 

A admissão de uma responsabilidade objetiva não é considerada como causa para a 
criação de tal teoria, que pode ser aplicada em ambos os casos, tanto com 
fundamento no elemento subjetivo da culpa, quanto na previsão de um risco. Mas é 
a conseqüência da criação da responsabilidade objetiva, que alterou o paradigma ‘de 
quem é o responsável’ para ‘quem sofreu uma lesão’, que se torna relevante para o 
estudo da reparação por chances, em conjunto, aos fenômenos da objetivação, 
coletivização e ampliação dos danos indenizáveis. 19 

 

                                                           
17

 CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 147. 
18 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
19 GONDIM, Glenda Gonçalves. A Reparação Civil na Teoria da Perda de uma Chance, 2010, pág. 64. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 
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Em seguida, esses outros dois fenômenos da responsabilidade civil serão 

analisados, para que seja compreendida a nova tendência do instituto favorável à aplicação da 

teoria objeto do presente trabalho. 

 

 

1.3.2 Coletivização da responsabilidade civil 

 

 

A coletivização da responsabilidade civil é resultado da insuficiência patrimonial 

dos ofensores para suportar o crescimento da quantidade de indenizações. Assim, com a 

coletivização, passou-se a distribuir o encargo das indenizações por toda a coletividade, para 

que fosse possível a reparação da totalidade dos danos. 

É claro, aqui, o afastamento do individualismo anteriormente adotado, visto que 

os valores das reparações passaram a ser diluídos entre os membros da coletividade, 

conferindo maior garantia de indenização à vítima.  

Essa coletivização obteve muito espaço com o seguro de responsabilidade civil, 

com o qual o encargo do autor do dano foi transferido para o grupo de indivíduos que 

praticam a respectiva atividade produtora de risco. 

O fenômeno da coletivização possibilitou à responsabilidade objetiva obter maior 

aplicabilidade no âmbito da reparação civil, exatamente porque, com a indenização sendo 

arcada por toda a coletividade, não haveria mais o óbice da insuficiência patrimonial do 

ofensor para o aumento do número de indenizações. 

Dessa maneira, o surgimento da responsabilidade objetiva e a coletivização da 

responsabilidade civil foram essenciais para a alteração do foco para o dano e para a proteção 

integral da vítima. Assim, a sociedade sofria transformação, e o direito tentava acompanhar 

essa mudança, concedendo a tão esperada segurança jurídica.  

 

 

1.3.3 Ampliação dos danos indenizáveis 

 

 

O dano consiste na violação de um interesse patrimonial ou extrapatrimonial, 

coletivo ou individual, sempre estando ligado à noção de prejuízo. Assim, independentemente 
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de o prejuízo ter valor econômico direto ou ser puramente individual, o dano pode ser 

configurado.  

No entanto, essa idéia nem sempre foi aceita no âmbito da responsabilidade civil. 

Anteriormente, com a sociedade de caráter notadamente patrimonialista e individualista, o 

dano era baseado no patrimônio material do indivíduo, sendo calculado exclusivamente pela 

diminuição patrimonial da vítima com o ato danoso. 

Era inconcebível dano sem prejuízo econômico ou de difícil comprovação 

matemática. Neste último caso, tamanho era o absurdo, que, mesmo sendo demonstrado o 

prejuízo, o pleito de indenização não era acolhido. Em conseqüência, criou-se, no seio social, 

o pensamento de que era extremamente injusto o fato de diversas modalidades de prejuízos 

ficarem sem a devida reparação. 

Com isso, a reparação de outras modalidades de danos começaram a ser 

consideradas importantes para a sociedade.  

Nesse contexto, os danos extrapratrimoniais passaram a ser alvo de atenção, 

mesmo não sendo economicamente apreciáveis. Observava-se que, embora não causassem 

prejuízo econômico ao indivíduo, acarretavam abalos de ordem moral e espiritual, ensejando 

a devida compensação financeira.  

Além disso, ganharam visibilidade os danos transindividuais, os quais afetam bens 

pertencentes à totalidade de integrantes da comunidade, violando interesses difusos e 

coletivos. Com a aplicação da responsabilidade civil nessa espécie de dano, notória é a 

mudança da natureza individualista para a noção coletiva que norteia o direito atualmente. 

É possível afirmar, sem dúvida, que os fenômenos da objetivação e da 

coletivização foram relevantes para a ampliação dos danos indenizáveis. Isso porque ambos 

foram oriundos do sentimento de que todos os danos deveriam ser reparados. Analisando a 

evolução da responsabilidade civil, demonstra a interligação entre os três fenômenos 

Fernando Noronha:  

 

Não obstante a importância do fenômeno da expansão dos danos suscetíveis de 
reparação, ele ainda é aspecto menor, se posto em confronto com os fenômenos da 
objetivação e da coletivização. Estes são os dois aspectos de maior relevância na 
transformação da responsabilidade civil contemporânea, mesmo que não abarquem a 
totalidade da evolução e ainda que os três fenômenos estejam interligados: afinal, a 
objetivação e a coletivização também não deixam de tutelar a necessidade 
sentida pela sociedade de não deixar dano nenhum sem reparação.20 (grifo do 
autor) 
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 NORONHA, Fernando, op. cit., p. 567. 
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Conclui-se, a partir dos esclarecimentos feitos acima, que a mudança de 

perspectiva da sociedade individualista e patrimonialista, com o advento da Revolução 

Industrial, foi responsável pelos fenômenos da objetivação, da coletivização e da ampliação 

dos danos indenizáveis. Com essas mudanças, alterou-se o foco da responsabilidade civil do 

culpado para a efetiva reparação da vítima, o que possibilitou a chance perdida ser entendida 

como dano indenizável, desde que presentes requisitos mínimos, conforme será analisado 

ainda neste trabalho. 
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2 TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE CLÁSSICA 

 

  

Aplica-se a teoria clássica quando o indivíduo perde completamente a chance de 

obter uma vantagem, pela conduta de terceiro ter interrompido o procedimento aleatório em 

curso. Nessa vertente do estudo da teoria da perda de uma chance, o procedimento é 

completamente interrompido, não sendo possível identificar se a chance, de fato, resultaria no 

resultado final esperado pela vítima. 

É o recorrente caso do advogado que perde o prazo recursal, prejudicando o 

direito do cliente de ter sua demanda julgada em instância superior. Assim, tendo sido os 

pedidos iniciais julgados improcedentes, pela ausência de esmero na análise das 

peculiaridades do caso concreto, surge para o causídico o dever de apresentar o recurso 

cabível. Por negligência, o advogado deixa fluir in albis o prazo recursal, retirando de seu 

cliente a possibilidade de ter sua ação apreciada em segunda instância, mesmo tendo grande 

probabilidade de êxito.  

É perceptível, nesse caso, que a vitória não constituía um futuro certo, em razão 

dos diversos fatores que interfeririam no procedimento, como o entendimento dos 

desembargadores, a tese adotada pelo advogado e as peculiaridades do caso concreto. Assim, 

mesmo que o advogado tivesse apresentado o recurso cabível, não se pode afirmar com 

certeza que o cliente teria obtido sucesso. Com isso, o prejuízo sofrido pelo cliente é a própria 

perda da chance séria e real de sair vitorioso, por não ter sido sua ação apreciada pela 

instância superior.  

Com o exemplo acima, tem-se a distinção entre a perda de uma chance e o 

prejuízo final do processo aleatório. O dano representado pela chance perdida refere-se à 

perda da oportunidade de ter sua demanda julgada em segundo grau, com alta probabilidade 

de êxito ao final. A perda do resultado futuro consiste, a seu turno, no próprio insucesso da 

demanda, por meio da qual o autor obteria a vantagem pecuniária pleiteada. 

Assim, a conduta culposa do advogado retirou do cliente todas as possibilidades 

de obter sucesso na demanda, sendo esse o aspecto central da teoria da perda de uma chance 

clássica. A atuação do ofensor elimina, de forma irreversível, a chance do ofendido de 

continuar pleiteando a vantagem esperada no procedimento em curso.   

Nesses casos, é indiscutível a configuração da perda da chance como dano 

específico em relação ao resultado final do processo aleatório, visto que este é completamente 
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interrompido pela conduta do ofensor, não se podendo ter certeza de que, caso as chances não 

tivessem sido perdidas, o resultado final teria sido favorável ao ofendido. 

 

 

2.1 Primeiros casos de aplicação na jurisprudência 

 

 

2.1.1 Na jurisprudência estrangeira 

 

 

Essa teoria foi aplicada pela primeira vez na França, em 1889, por meio de 

decisão judicial da Corte de Cassação Francesa. Nessa, houve a condenação de um oficial 

ministerial, em razão de ter impossibilitado, com condutas culposas, um cidadão de obter 

sucesso em sua demanda.21 

Assim, a Corte de Cassação Francesa condenou o funcionário ministerial a 

indenizar a própria perda da chance do cidadão de dar continuidade à lide proposta e, 

conseqüentemente, de obter êxito ao final dela. 

Com isso, foi iniciada a aplicação da teoria da perda de uma chance no âmbito da 

responsabilidade civil, condenando o indivíduo que, atuando com culpa, acarreta a outrem a 

perda da chance de obter vantagem ou de evitar prejuízo. Nesse sentido, é relevante destacar a 

lição de Sérgio Savi quanto ao pioneirismo francês nesse tema: 

 

Na França, houve dedicação maior ao tema por parte da doutrina e da jurisprudência. 
Em razão dos estudos desenvolvidos naquele país, ao invés de se admitir a 
indenização pela perda da vantagem esperada, passou-se a defender a existência de 
um dano diverso do resultado final, qual seja, o da perda da chance. Teve início, 
então, o desenvolvimento de uma teoria específica para estes casos, que defendia a 
concessão de indenização pela perda da possibilidade de conseguir uma vantagem e 
não pela perda da própria vantagem que não pôde se realizar. Isto é, fez-se uma 
distinção entre o resultado perdido e a possibilidade de consegui-lo. Foi assim que 
teve início a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance.22 

 

Aberto o precedente na jurisprudência francesa, outros ordenamentos jurídicos, 

baseados no direito francês, passaram a aplicar a teoria da perda de uma chance nos casos de 

                                                           
21

 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito 
comparado e brasileiro. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 10-11. 
22

 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 3. 
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reparação civil. A jurisprudência, sem dúvida, foi a responsável pela criação e pelo 

desenvolvimento dessa teoria. 

No que concerne aos países que utilizam o sistema Commom Law, a teoria da 

perda de uma chance teve aplicação pela primeira vez no caso Chaplin v. Hicks, em 1911, na 

Inglaterra.  

Nesse caso, conferiu-se indenização à autora da demanda, em virtude de ter sido 

impedida de participar da fase final do concurso de beleza pela comissão do certame. Isso 

porque, como a autora fazia parte das 50 (cinqüenta) finalistas que concorreriam aos doze 

prêmios ofertados, concluiu-se que ela teria 25% (vinte e cinco por cento) de chances de 

lograr êxito, obtendo quaisquer dos prêmios, o que se concluiu como suficiente para ensejar a 

responsabilidade civil.23 

 

 

2.1.2 Na jurisprudência brasileira 

 

 

No Brasil, o primeiro acórdão a tratar da responsabilidade pela perda de uma 

chance foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 1990.24 Analisou-se a 

teoria nesse caso, a fim de comprovar que essa não se enquadrava no feito em análise.  

A autora da ação, em procedimento cirúrgico para correção de miopia, obteve 

como resultado da cirurgia hipermetropia e cicatrizes na córnea, acarretando névoa no 

respectivo olho. Por entender que houve causalidade entre a conduta do médico e o resultado 

final (dano), entendeu-se que não se aplicava a perda de uma chance naquele caso.25 

A aplicação da teoria da perda de uma chance foi efetivamente aplicada no ano 

seguinte pelo mesmo Tribunal26, cuja ementa do acórdão foi editada nos seguintes termos: 

 

Responsabilidade civil. Advogado. Perda de uma chance. Age com negligência o 
mandatário que sabe do extravio dos autos do processo judicial e não comunica o 
fato à sua cliente nem trata de restaurá-los, devendo indenizar à mandante pela perda 
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 SILVA, Rafael Peteffi da, op. cit., p. 11. 
24

 SAVI, Sergio, op. cit., p. 48. 
25

 A ementa do acórdão foi a seguinte: “Responsabilidade Civil. Médico. Cirurgia seletiva para correção de 
miopia, resultando névoa no olho operado e hipermetropia. Responsabilidade reconhecida, apesar de não se 
tratar, no caso, de obrigação de resultado e de indenização por perda de uma chance”. (Apelação Cível Nº 
589069996, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Julgado em 
12/06/1990) 
26

 SAVI, Sérgio, op. cit., p. 49. 
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da chance. (Apelação Cível Nº 591064837, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Julgado em 29/08/1991) 

 

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

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

ter sua demanda apreciada pelo Tribunal. Entendeu-se que a chance perdida configurava 

dano, ensejando indenização à vítima. 

Com esses dois julgados, foi iniciada a aplicação da responsabilidade civil pela 

perda de chances na jurisprudência brasileira, sempre com o intuito de proteger integralmente 

a vitima, atual foco da reparação civil. 

 

 

2.2 Critérios para a aplicação da teoria da perda de uma chance 

 

 

2.2.1 Autonomia das chances perdidas 

 

 

O dano causado pela perda de uma chance é autônomo em relação ao resultado 

final do processo aleatório, seja na perda da chance de obter uma vantagem, seja na perda da 

chance de evitar um prejuízo. Assim, em ambos os casos, o dano representado pela chance 

perdida não se confunde com o dano final, sendo o primeiro autônomo e específico. 

Nessa espécie de responsabilidade civil, a atuação culposa do lesante apresenta 

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

conduta do ofensor e o resultado final do processo aleatório. Sobre esse aspecto, elucida com 

precisão Rafael Pateffi da Silva: 

 

Não podemos afirmar que o ato culposo do ofensor foi causa necessária para a perda 
do resultado pretendido pela vítima, visto que o prognóstico retrospectivo que se 
poderia fazer para saber se o demandante ganharia a causa, ou se o cavalo ganharia a 
corrida, ou se a gestante permaneceria viva, é bastante incerto, cercado de fatores 
exteriores múltiplos, como a qualidade dos outros cavalos, a jurisprudência oscilante 
na matéria da demanda judicial e as misteriosas características das enfermidades. 
Entretanto não podemos negar que houve prejuízo, tendo em vista que o demandante 
perdeu a chance de ver seu processo julgado, o proprietário do cavalo perdeu a 
chance de ganhar o prêmio, e a gestante perdeu a chance de continuar viva, ou seja, 
o resultado da aposta nunca será conhecido por causa da conduta culposa do ofensor. 
É este prejuízo que a teoria da perda de uma chance visa indenizar.27 
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A autonomia das chances perdidas pode ser facilmente visualizada com o seguinte 

exemplo: Rodolfo, mágico consagrado no cenário nacional, iria participar de um concurso em 

que o mágico vitorioso ganharia o prêmio de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confiou, então, a 

sua inscrição ao seu auxiliar de palco, responsável também por seus assuntos burocráticos. 

Entretanto, por negligência, o auxiliar perdeu o prazo para inscrição, o que impossibilitou 

Rodolfo de concorrer ao prêmio. 

Nesse caso, é óbvio que, mesmo sendo artista consagrado no país, não há certeza 

de que Rodolfo seria premiado, até porque diversos fatores seriam responsáveis pela vitória, 

como a opinião dos jurados, o estado psicológico do artista, além do nível dos demais 

participantes. Sendo resultado de diversos fatores, não caberia ao mágico pleitear indenização 

pelo montante integral do prêmio, em razão de a perda da vitória ser dano meramente 

hipotético, cuja demonstração, portanto, seria impossível. 

Entretanto, é indiscutível que o mágico, exatamente por ter se destacado em toda a 

carreira, teria chance séria e real de lograr êxito no certame, obtendo o prêmio final. Assim, é 

claro o prejuízo sofrido pelo mágico, consistindo na perda da chance de ter conquistado o 

prêmio.  

Observa-se que não existe relação de causalidade entre a negligência do auxiliar e 

a perda do prêmio do concurso. Por outro lado, não resta dúvida da existência do nexo causal 

entre a negligência do auxiliar e a perda da chance do mágico de participar do concurso, em 

que teria grande probabilidade de sair vitorioso.  

Desse modo, essa chance perdida independe do resultado final do certame, 

podendo ser passível de indenização, como preconiza Rafael Pateffi da Silva: 

 

 Essa referida autonomia serviria para separar definitivamente o dano 
representado pela paralisação do processo aleatório no qual se encontra a vítima 
(chance perdida) do prejuízo representado pela perda da vantagem esperada, que 
também se denominou dano final. A vantagem esperada seria o benefício que a 
vítima poderia auferir se o processo aleatório fosse até o seu final resultasse em algo 
positivo. Desse modo, a paralisação do processo aleatório seria suficiente para 
respaldar a ação de indenização, pois as chances que a vítima detinha nesse 
momento poderiam ter aferição pecuniária [...].28 

 

O dano representado pela chance perdida é, assim, indenizável, eis que configura 

dano certo, diferentemente do dano final, este meramente hipotético. Nesse sentido, Fernando 

Noronha destaca que: 
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[...] o dano da perda de chance é ainda um dano certo, que pode dizer respeito à 
frustração de uma vantagem que poderia acontecer no futuro (dano futuro) ou à 
frustração da possibilidade de ter evitado um prejuízo efetivamente verificado (dano 
presente); esse dano da perda de chance contrapõe-se a um dano final que, este sim, 
nas situações aqui consideradas, é dano meramente hipotético, eventual, incerto.29 

 

Frise-se que, como a perda da oportunidade é autônoma em relação ao dano final, 

não há como conceder a indenização no montante integral do prêmio. Isso ensejaria o 

enriquecimento sem causa do mágico, visto que a vitória no certame dependeria de inúmeros 

outros fatores, e não apenas da chance perdida. O aspecto da quantificação da chance será 

detalhado mais adiante. 

 

 

2.2.2 Chances sérias e reais 

 

  

Configura-se a responsabilidade civil pela perda de chances quando essas são 

sérias e reais. Assim, essas chances sérias e reais representam o dano, surgindo para o lesante 

a obrigação de efetuar a devida reparação. Esse requisito impede que sejam concedidas 

indenizações a frustrações de esperanças meramente subjetivas, em que a probabilidade de 

alcançar o resultado final do processo aleatório seja mínima. Nesse sentido, estabelece Rafael 

Pateffi da Silva: 

 

A propósito, a observação da seriedade e da realidade das chances perdidas é o 
critério mais utilizado pelos tribunais para separar os danos potenciais e prováveis e, 
portanto, indenizáveis, dos danos puramente eventuais e hipotéticos, cuja reparação 
deve ser rechaçada.30 

 

É consenso que as chances perdidas devem ser sérias e reais para representarem 

um dano certo. Quanto a isso, não há dúvidas. É, de imediato, rejeitada indenização de mera 

esperança, não sendo essa considerada relevante para o mundo jurídico. A chance séria e real, 

por sua vez, é caracterizada pela certeza, sendo passível de efetiva demonstração. 

Entretanto, a polêmica aparece no momento da definição do critério a ser utilizado 

para caracterizar a seriedade e a realidade da chance. Tratando-se desse aspecto, é 
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imprescindível fazer menção ao posicionamento de Sérgio Savi, que se embasou no 

entendimento da doutrina italiana sobre o tema. 

De acordo com esse autor, a chance é caracterizada como séria e real quando há 

50% (cinqüenta por cento) de probabilidade de alcançar o resultado final. Em outros termos, 

os pressupostos da seriedade e da realidade somente ficariam caracterizados se o lesado 

provasse que tinha, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de probabilidade de obter a 

vantagem esperada. Com o grau de probabilidade inferior a esse percentual, a indenização 

deveria ser afastada.31 

Apesar da relevância do entendimento acima, o método apresentado é marcado 

pela imprecisão, sendo imprescindível tecer algumas críticas a ele. 

O primeiro entrave para sua ampla aplicação é o fato de que, na maioria dos casos, 

não é possível a indicação precisa dessa porcentagem. Assim sendo, a utilização do 

entendimento proposto por Savi poderia ensejar inúmeras injustiças, com a elaboração de 

decisões contrárias para situações completamente idênticas.  

Além desse motivo e não menos relevante, tem-se o elevado valor dessa 

probabilidade, o que impossibilitaria a indenização nos casos em que a porcentagem fosse, 

por exemplo, de 45% (quarenta e cinco por cento). Mesmo esse número estando abaixo do 

preconizado pela doutrina italiana, evidente é a injustiça causada pela irreparabilidade dessa 

chance perdida. 

Com isso, não parece ser o melhor critério a fixação da probabilidade de 50% 

(cinqüenta por cento), nem de qualquer outra percentagem para caracterizar a seriedade e a 

realidade da chance. Esse critério, pela imprecisão, tem sido afastado, inclusive, pela doutrina 

italiana.32 Criticando, também, esse entendimento, preconiza Rafael Pateffi da Silva: 

 

Parece-nos bastante compreensível que o direito italiano tenha ficado isolado nesse 
entendimento, já que existem inúmeros casos em que se pode identificar, com 
razoável grau de certeza, que a vítima tenha perdido, por exemplo, 20%, 30% ou 
40% das chances de alcançar determinado objetivo. Nessas hipóteses, não teríamos 
nenhum argumento sólido para negar o provimento destas ações de indenização.33 

 

Assim, a fixação de porcentagem para considerar a chance como séria e real é um 

método inadequado. Em razão disso, a necessária verificação dessas características das 

chances indenizáveis deve ser realizada pelo magistrado na análise das peculiaridades do caso 
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concreto, por meio de um exame de razoabilidade, sempre com o objetivo de concretizar a 

justiça. Parece concordar com esse entendimento Sérgio Cavalieri Filho: 

 

Em outras palavras, é preciso verificar em cada caso se o resultado favorável seria 
razoável ou se não passaria de mera possibilidade aleatória. A vantagem esperada 
pelo lesado não pode consistir numa mera eventualidade, suposição ou desejo, do 
contrário estar-se-ia premiando oportunismos, e não reparando as oportunidades 
perdidas.34 (grifos no original) 

 

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

vantagem esperada, caso não fosse o evento interrompido pela conduta culposa de terceiro. O 

magistrado ficará responsável por verificar essa probabilidade, baseando-se, sobretudo, no 

princípio da razoabilidade, de forma a afastar a indenização de chances ínfimas, não 

merecedoras de proteção jurídica.35 

Ressalte-se, por oportuno e relevante, que o julgador não pode exigir a prova 

absoluta de que o resultado final seria alcançado, caso o procedimento não tivesse sido 

injustamente interrompido. Deve-se, na verdade, proceder à apreciação da probabilidade de, 

com a chance, ter a vítima alcançado o resultado final. Exigindo a certeza do lucro final, estar-

se-ia exigindo prova verdadeiramente “diabólica” da vítima36, impossibilitando a reparação 

dos danos sofridos.  

Conforme preconiza Maria Helena Diniz, “A perda da chance é indenizável, ante 

a certeza da existência da chance perdida pelo lesado por ato culposo, comissivo ou omissivo, 

do lesante, impedindo sua verificação”.37 Assim, com base na presente teoria, há certeza 

apenas quanto à efetiva ocorrência da chance, e não quanto à concretização do resultado final. 

 

  

2.2.3 Quantificação da chance perdida 

 

 

A quantificação é tarefa árdua quando do deferimento de indenização por chance 

perdida, motivo pelo qual é alvo de grande controvérsia pelos estudiosos do tema. 
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De início, faz-se necessário salientar que a reparação civil pela perda de uma 

chance é utilizada pela vítima quando não é possível comprovar o nexo causal entre a conduta 

do ofensor e a perda da vantagem esperada. Abre-se, então, a possibilidade de o ofendido 

comprovar a causalidade entre a conduta e a chance perdida, seguindo a nova tendência de 

proteção integral da vítima.  

Dessa maneira, consoante já demonstrado, é a chance perdida que representa o 

dano para o lesado, sendo, pois, o objeto da indenização, com autonomia em relação ao lucro 

final do processo aleatório. 

Apresentadas essas premissas, possível é afirmar, de imediato, que não há sentido 

em conferir indenização pela totalidade da vantagem esperada, exatamente porque a chance 

perdida não se confunde com o resultado final do procedimento, que não dependia apenas da 

chance para ser atingido, sendo influenciado por outros fatores. Assim, mesmo que a chance 

não tivesse sido perdida, a certeza de que o resultado final seria atingido não existe. 

Com isso, o maior destaque no estudo da quantificação das chances perdidas é que 

o valor da sua reparação jamais poderá ser equivalente ao montante da vantagem esperada. É 

evitado, de tal modo, o enriquecimento indevido da vítima, fato incompatível com a 

responsabilidade civil contemporânea. Nesse sentido, conclui Rafael Pateffi da Silva: 

 

Desse modo, pode-se afirmar que a regra fundamental a ser obedecida em casos de 
responsabilidade civil pela perda de uma chance prescreve que a reparação da 
chance perdida sempre deverá ser inferior ao valor da vantagem esperada e 
definitivamente perdida pela vítima. Mesmo nas espécies de dano moral, tal regra 
deve ser obedecida. Caso o agente tenha retirado as chances da vítima de não perder 
o braço, as chances perdidas representarão apenas uma percentagem do valor que 
seria concedido se houvesse nexo causal entre a ação do agente e a efetiva perda do 
braço.38 

  

Em conseqüência, é incabível a argumentação no sentido de que a reparação 

integral da vítima fica prejudicada na reparação por chance perdida. Isso porque o objeto da 

reparação não é a vantagem esperada, e sim as chances sérias e reais perdidas, consoante já 

afirmado. Essas oportunidades, sem dúvida, são integralmente reparadas.39 Assim, também 

conclui Fernando Noronha: 

 

Note-se que o fato de a reparação ser concedida sob a forma de percentagem 
incidente sobre o valor que teria o dano final não significa que se esteja concedendo 
indenização parcial. A reparação, mesmo aqui, tem como medida a extensão do dano 
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(cf. Cód. Civil, art. 944), ou seja, é integral. O que acontece é ter a chance perdida 
um valor menor do que o dano dito final.40 

 

Essa quantificação é resultado do grau de seriedade e realidade atribuído pelo juiz 

às chances perdidas dentro do procedimento aleatório. Assim, a fase de quantificação é 

também conseqüência da razoabilidade do magistrado ao apreciar as chances perdidas. Com o 

mesmo entendimento, salienta Sérgio Cavalieri Filho que “O valor da indenização deverá ser 

fixado de forma equitativa pelo juiz, atentando também aqui para o princípio da 

razoabilidade”.41 

Apesar da autonomia existente, na quantificação da chance perdida, o pararâmetro 

a ser utilizado é o valor do dano final. Assim, o grau de probabilidade da chance ter resultado 

na vantagem esperada deve ser utilizado para atribuição do seu valor, partindo-se do montante 

que representa o dano final.42  

Nesse caso, se a chance possuía 60% (sessenta por cento) de probabilidade de 

alcançar a vantagem esperada, o seu valor será equivalente a 60% (sessenta por cento) do 

montante dessa vantagem. Faz-se, de tal modo, exame de proporcionalidade para efetuar 

referida quantificação. 

Entretanto, pela dificuldade de fixação precisa desse grau de probabilidade, é 

indispensável a análise cuidadosa do caso concreto pelo magistrado, para que, somado ao 

método proporcional, seja alcançada uma indenização justa. Isso porque, na prática, os casos 

submetidos à apreciação judicial apresentam peculiaridades que inviabilizam a quantificação 

baseada no simples critério de proporcionalidade. 

Sobre o tema, Glenda Gonçalves Gondim elucida perfeitamente o entendimento 

defendido acima: 

 

Ante a dificuldade em verificar com exatidão o quantum a ser reparado através de 
simples cálculo aritmético, pela imprecisão do percentual em determinados casos, a 
sugestão seria o método discricionário de avaliação, que permite certa flexibilidade 
para apurar a perda sofrida e mais próxima do prejuízo ocorrido. 
Para Todd AAGAARD o método discricionário é mais satisfatório que a avaliação 
proporcional, por analisar todos os fatos concretos demonstrados e permitir a 
avaliação da chance pelo seu valor equivalente; por conseguinte, os percentuais 
seriam utilizados apenas como parâmetros acrescidos à análise dos fatos concretos.43 
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Por fim, é necessário frisar que a ausência de padrão objetivo para ser aplicado na 

mensuração da indenização da chance perdida não representa óbice para a indenização dessas. 

Adotando entendimento diverso, o regresso no estudo da responsabilidade civil seria notório, 

visto que, anteriormente, mesmo sendo facilmente visualizado o prejuízo da vítima, sendo, 

entretanto, complexa sua quantificação, rejeitava-se o pleito de indenização, o que 

representava verdadeira injustiça. 

 

 

2.3 Natureza do dano representado pela chance perdida 

 

 

2.3.1 Possibilidade de configuração de danos patrimoniais e extrapatrimoniais 

 

 

De início, é importante destacar que a oportunidade de obter uma vantagem, desde 

que seja séria e real, integra o patrimônio jurídico da vítima. A perda dessa oportunidade 

representa, assim, um dano passível de indenização. No entanto, não é pacífico entre os 

estudiosos da responsabilidade civil a natureza dessa modalidade de dano, pelo que se faz 

imprescindível a análise detalhada desse aspecto.  

Analisando o instituto, Sérgio Savi entende, com base na doutrina italiana, que a 

chance perdida é subespécie de dano emergente, podendo ser, ainda, agregador do dano 

moral: 

 

Ou seja, não há dúvida de que, em determinados casos, a perda da chance, além de 
causar um dano material, poderá, também, ser considerada um “agregador” do dano 
moral. O que não se pode admitir é considerar o dano causado pela perda de chance 
como sendo um dano exclusivamente moral. Até porque, como visto ao longo deste 
livro, a frustração de uma oportunidade séria e real de incremento no patrimônio 
pode causar danos de natureza patrimonial, que se enquadram como uma subespécie 
de dano emergente.44 

 

Assim, de acordo com o mencionado civilista, a chance perdida sempre representa 

dano material, na modalidade de dano emergente, podendo apenas ser agregador do dano 

moral. O dano representado pela chance perdida, pois, nunca pode ter caráter exclusivamente 

moral, observando-se que essa chance integrava o patrimônio econômico da vítima à época da 

ofensa.  
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Com posicionamento diverso, elucida Glenda Gonçalves Gondim: 

 

A chance pode ter caráter extrapatrimonial, desde que a lesão em discussão seja um 
bem jurídico não patrimonial. 
A fundamentação não pode se confundir com danos materiais, mas podem as verbas 
serem cumuladas, pois da mesma situação pode advir tanto lesão patrimonial quanto 
extrapatrimonial, assim como demais casos da responsabilidade civil [...].45 

  

Essa autora entende que as chances perdidas podem representar dano patrimonial 

e extrapatrimonial, dependendo das peculiaridades do caso concreto. Ademais, 

complementando seu entendimento, esclarece que: 

 

[...] não seria a chance um elemento de majoração do dano extrapatrimonial, mas 
sim um dano moral próprio. Isso sem considerar que pode existir o dano moral puro 
ocasionado pela mesma conduta, além da chance com caráter de dano 
extrapatrimonial.46 

 

Dessa maneira, diferentemente do primeiro autor citado, Glenda Gonçalves 

Gondim entende que a chance perdida pode representar dano de natureza exclusivamente 

moral, o que vai depender do bem jurídico lesado com o ato lesivo. 

Esse entendimento é o mais adequado para a presente teoria. Muito embora seja 

comum a configuração de dano patrimonial (dano emergente) para a vítima, em virtude de o 

ofensor ter impedido a vítima de alcançar como resultado final uma vantagem econômica, há 

casos em que o fim esperado pelo lesado não tem natureza patrimonial, sendo possível 

vislumbrar com a perda da chance apenas danos morais. 

Referida posição pode ser perfeitamente demonstrada na decisão proferida pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementada nos seguintes termos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO. DANOS 
MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO AUTOR NO CADASTRO DE 
CRIANÇAS DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO. PERDA DE UMA 
OPORTUNIDADE. Flagrante o dano moral experimentado pela criança cujo 
encaminhamento para adoção restou suspenso, inexplicavelmente, por mais de 
oito anos, impedindo a sua chance de ser colocada em família substituta em 
tenra idade. VERBA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 
TERMO A QUO. Em se tratando de indenização por danos morais, evidencia-se 
mais adequada a incidência da correção monetária e dos juros a partir da prolação da 
sentença que fixou a indenização. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
DEFENSORIA PÚBLICA. Devido à confusão entre autor e devedor na mesma 
pessoa jurídica, não cabe a condenação do Estado ao pagamento de honorários 
advocatícios à Defensoria Pública. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO 
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AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. (Apelação e 
Reexame Necessário Nº 70026384438, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 18/12/2008) (grifo do autor) 

 

Nesse caso, em síntese, o estado do Rio Grande do Sul foi condenado, por não ter 

inscrito a criança no cadastro de crianças disponíveis para a adoção, acarretando a perda da 

chance dessa criança de ter sido adotada durante oito anos. Entendeu o Tribunal que essa 

chance perdida tinha natureza de dano extrapatrimonial, observando-se a inexistência de 

prejuízo material para a criança. 

A natureza jurídica do dano representado pela chance perdida pode, então, 

configurar dano material, dano moral ou ambos cumulativamente.  

Visualizada a perda de chance séria e real, cabe ao magistrado observar a natureza 

da vantagem esperada. Sendo de caráter extrapatrimonial, a natureza da chance perdida terá 

exclusivamente caráter extrapatrimonial. Por outro lado, apresentando a vantagem perdida 

natureza patrimonial, a chance perdida poderá ter caráter exclusivamente patrimonial ou, 

cumulativamente, caráter patrimonial e extrapatrimonial, dependendo, por óbivo, das 

circunstâncias do caso concreto. 

É interessante destacar que Sérgio Savi entende que há situações em que a chance 

perdida não poderá ser indenizada a título de danos materiais, em razão de não ser a chance 

séria e real. Nessas situações, esclarece que se trata de mera expectativa, passível de 

indenização exclusivamente a título de danos morais.47 

Entretanto, Rafael Pateffi da Silva, tratando da perda de uma chance na 

responsabilidade civil do advogado, parece discordar desse entendimento: 

 

Acredita-se que, se a chance não apresenta seriedade suficiente para engendrar dano 
patrimonial, maiores seriam as razões para ser impedida de gerar reparação 
extrapatrimonial. Assim, se as chances de vitória de determinado recurso eram 
ínfimas, conclui-se que a demanda continuaria a ser julgada de forma contrária à 
vítima, sendo difícil imaginar a legitimidade em se indenizar o inconformismo de 
“não ver a causa reexaminada pela instância superior”, quando estava praticamente 
certo que tal instância não reformaria a decisão recorrida.48 

 

O aludido autor entende que, não sendo a chance séria e real, é incabível falar de 

dano patrimonial e, principalmente, de dano moral. Desse modo, para a ocorrência de dano 

exclusivamente moral, o grau de probabilidade de a chance alcançar o resultado final também 

deve apresentar relevância. 
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Essa segunda posição é a mais acertada. Isso porque, não sendo a chance séria e 

real, não há que se falar em responsabilidade civil. A certeza e a seriedade tornam a chance 

perdida dano certo, diferentemente da hipótese da perda de mera expectativa, que representa 

simples dano eventual, não ensejando indenização por danos materiais, nem por danos morais.  

É necessário destacar que, em inúmeros casos, os julgadores brasileiros concedem 

indenizações apenas a título de danos morais no caso de chance perdida, exclusivamente pela 

dificuldade de aferição da indenização cabível, sendo essa medida completamente 

equivocada. Nesse sentido, elucida Rafael Pateffi da Silva: 

 

Pela dificuldade de quantificar certos danos patrimoniais representados pela perda 
de uma chance, talvez a jurisprudência brasileira esteja criando uma corrente que 
tende a considerá-los como uma subespécie de danos extrapatrimoniais, posto que 
estes estão sujeitos a um subjetivismo mais acentuado na sua quantificação.49 

 

Asssim, não pode a complexa mensuração da chance perdida desvirtuar o 

instituto, porque, nesses casos, o magistrado pode conceder indenização apenas por danos 

morais, tendo o autor da ação também sofrido um prejuízo material, o que ensejará a fixação 

da indenização em montante inferior ao realmente devido. Com isso, ofende-se o 

entendimento contemporâneo da responsabilidade civil como instrumento protetor da vítima 

em face dos danos suportados. 

 

 

2.3.2 Distinção entre chances perdidas e lucros cessantes 

 

 

É comum a chance perdida ser considerada como lucro cessante, em razão da 

semelhança existente entre os institutos. No entanto, é necessária a apresentação dessa 

semelhança e de suas diferenças, de modo a evitar o tratamento equivocado da presente teoria. 

O dano material referente ao lucro cessante é previsto na parte final do art. 402 do 

CC/0250, sendo definido por Sérgio Cavalieri Filho nos seguintes termos: 

 

Consiste, portanto, lucro cessante na perda de ganho esperável, na frustração da 
expectativa de lucro, da diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode 
decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, 
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por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua 
profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.51 

 

Assim, lucro cessante é dano material referente ao que a vítima razoavelmente 

deixou de lucrar, em decorrência do ato lesivo. Nesse caso, existe a certeza de que a vítima 

obteria lucros no futuro, se não fosse essa conduta lesiva, não sendo certo apenas o valor que 

seria lucrado. Há, assim, a convicção de que o lucro deixou de ser auferido exclusivamente 

por influência do dano, de forma que, caso não fosse o ato do lesante, a vítima teria auferido 

os lucros posteriormente. 

Enquadra-se como lucro cessante o famoso exemplo do taxista, que, ao ter seu 

carro de trabalho sofrido dano por conduta culposa de terceiro, tendo de ficar na oficina por 

alguns dias, tem direito à indenização pelo que razoavelmente ganharia nesses dias a título de 

lucros cessantes. Aqui, percebe-se que o taxista deixou de trabalhar somente em virtude do 

acidente causado por terceiro. 

Na hipótese de chance perdida, por outro lado, a obtenção do lucro seria incerta, 

mesmo com a concretização da chance. Por esse motivo, a reparação, nessa situação, é da 

chance séria e real de obter a vantagem, ao contrário da indenização de lucros cessantes, 

quando se indeniza o próprio lucro esperado pela vítima. Ademais, a vantagem esperada, aqui, 

não depende exclusivamente da chance perdida para ser alcançada. Existem outros fatores 

intervenientes no processo aleatório, de modo que, mesmo que a chance não tivesse sido 

perdida, não é possível ter como certo o resultado final favorável à vítima.  

É o caso do indivíduo que, no concurso para Promotor de Justiça, no dia da prova 

oral, é atropelado por um carro quando estava se dirigindo ao local do exame. Por não ter 

participado do certame, o candidato perdeu a chance de, obtendo êxito, tornar-se membro do 

Ministério Público. Entretanto, a aprovação, mesmo sendo resultado esperado, pelo preparo 

do indivíduo, dependia de outros fatores para a sua ocorrência. Nessa hipótese, indeniza-se a 

perda da chance séria e real de ter obtido sucesso no concurso, e não o montante que deixou 

de auferir por não ter sido aprovado, caso em que estaria sendo erroneamente indenizado 

como lucro cessante.52 

Apresentando a diferença entre as chances perdidas e os lucros cessantes, é 

importante destacar as precisas lições de Glenda Gonçalves Gondim: 
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 CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 75. 
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 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
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O lucro cessante diz respeito à lesão a um bem jurídico que, comprovadamente, 
seria incorporado ao patrimônio do ofendido no futuro, acaso a conduta culposa não 
tivesse ocorrido. A chance representa um resultado almejado incerto, mas provável, 
cuja impossibilidade de acrescer o patrimônio do ofendido é atual. 
Outra característica diferenciadora entre ambos é que na chance o resultado final 
depende de diversos fatores, não sendo possível demonstrar efetivamente a sua 
concretização, mas apenas a probabilidade de que viria a ocorrer, em virtude do 
processo que se desencadeava. O lucro cessante é o ganho que não foi possível 
obter, porque a conduta impossibilitou a sua obtenção.53 

 

No mesmo sentido, é importante destacar as precisas palavras de Cristiano Chaves 

de Farias e Nelson Rosenvald: 

 

No lucro cessante há uma probabilidade objetiva de que o resultado em expectativa 
aconteceria, se não houvesse o dano. Em sentido diverso, na perda de chance, esta 
expectativa é aleatória, pois havia um grau de probabilidade de obtenção da 
vantagem (dano final), sendo impossível afirmar que o resultado aconteceria se o 
fato antijurídico não se concretizasse. Em suma, não há a certeza do prejuízo ou do 
benefício – que é hipotético – mas, inegavelmente, há a certeza da perda da ocasião, 
da oportunidade dissipada.54 

 

Observando-se por outro ângulo, é facilmente observada a semelhança entre os 

dois institutos, visto que os dois estão vinculados a um ganho futuro, o que pode causar 

conflitos de entendimento na qualificação adequada do caso concreto.  

Apesar da semelhança visualizada, perceptível é a efetiva diferença entre a chance 

perdida e o lucro cessante, de modo que a vantagem esperada no lucro cessante seria certa 

dentro da normalidade dos fatos, enquanto que, na hipótese de chance perdida, tratava-se 

apenas de uma probabilidade. 
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3 APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

3.1 Fundamentos para a aplicação da teoria no Brasil 

 

 

A responsabilidade civil por chance perdida não é expressamente prevista na 

legislação brasileira, sendo desenvolvida pela doutrina e pela jurisprudência pátria.  

Mesmo sem previsão legal, a aplicação dessa teoria não encontra óbice no 

ordenamento jurídico brasileiro, pelos motivos a seguir expostos. 

 

 

3.1.1 Abrangência conceitual de dano 

 

 

No mesmo sentido do direito italiano e francês55, o Código Civil de 2002 não 

elenca rol taxativo das espécies de dano. Esse entendimento pode ser extraído dos artigos 186 

e 927 do Código Civil de 2002, in verbis: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 

 

Diante dessa omissão do Código Civil, confere-se extensa abrangência conceitual 

a danos indenizáveis. Dessa maneira, não há óbice para que as chances perdidas, por 

causarem prejuízo à vítima, sejam consideradas danos, ensejando a respectiva obrigação de 

indenizar. 

Entendendo que o Código Civil estabeleceu uma cláusula geral de 

responsabilidade civil, de modo a inexistir entrave à aplicação da teoria da perda de uma 

chance no Brasil, expõe Sérgio Savi: 
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Isto porque, assim como os Códigos Civis francês e italiano, o Código Civil 
Brasileiro estabeleceu uma cláusula geral de responsabilidade civil, em que prevê a 
indenização de qualquer espécie de dano sofrido pela vítima, inclusive o decorrente 
da perda de uma chance que, como visto, em determinados casos concretos 
preencherá os demais requisitos exigidos para o surgimento do dever de indenizar.56 

 

Essa cláusula geral de responsabilidade civil é conseqüência do conceito elástico 

de dano no ordenamento jurídico brasileiro, em que não há limitação das espécies 

indenizáveis. Essa conclusão também pode ser extraída, observando-se o inteiro teor dos 

artigos 948 e 949 do Código Civil, in verbis: 

 

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 quem o morto os devia, levando-se em 
conta a duração provável da vida da vítima. (grifo do autor) 

 

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 ao fim da convalescença, além 
de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. (grifo do autor) 

 

De acordo com esses dispositivos legais, notória é a ausência de limitação ao que 

é dano reparável. Fala-se somente que, configurado prejuízo, surge a obrigação de indenizar, 

independentemente da natureza do prejuízo, o que fortalece a possibilidade de indenização 

das oportunidades sérias e reais perdidas.  

É de suma relevância destacar que o Código Civil de 2002, por meio dessa 

cláusula geral, seguiu os novos contornos da responsabilidade civil, sempre objetivando 

conferir maior amparo à vítima dos atos danosos, inclusive aquela que perdeu a chance de 

obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo. 

Cumpre ressaltar, por fim, que somente há reparação pela perda de chance, 

quando configurados também os demais pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, 

a conduta lesante e o nexo causal entre esta e a chance perdida. O dano, frise-se, é 

representado pela própria chance perdida, sendo esta, pois, o objeto da indenização. 

 

 

3.1.2 Reparação integral dos danos 
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41 
 

O princípio da reparação integral dos danos encontra amparo no art. 944 do 

Código Civil de 200257, ao dispor que: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. De 

acordo com esse princípio, o ofendido tem direito à indenização pela totalidade dos prejuízos 

sofridos em decorrência da conduta lesiva. 

Assim, como a perda de chance séria e real acarreta prejuízo, a indenização deve 

corresponder à integralidade dos danos, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico e 

jurídico da relação, não ficando a vítima prejudicada. 

Por outro lado, a indenização não pode ser superior ao dano representado pelas 

chances perdidas, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido. Trata-se, assim, de outro 

aspecto importante do princípio da reparação integral dos danos. 

Cumpre salientar, por oportuno, que não se pode falar em reparação parcial nas 

hipóteses de perda de uma chance. A reparação é, sim, integral. Isso porque o que se está 

indenizando não é a perda da vantagem esperada, e sim a perda da chance séria e real de ter 

obtido essa vantagem. A chance perdida, de tal modo, é o dano certo a ser reparado 

integralmente. 

Além disso, conferindo maior efetividade à reparação integral dos danos, a 

Constituição Federal de 1988 elencou como fundamento do Estado a dignidade da pessoa 

humana. Em virtude disso, elevou-se ao grau máximo o respeito aos diferentes aspectos da 

vida humana. O princípio da dignidade da pessoa humana constitui direito de proteção 

individual e, por outro ângulo, representa o dever de tratamento igualitário entre os 

semelhantes. 

Dessarte, como proteção individual, possibilita à vítima das chances perdidas a 

obtenção da indenização devida e, como dever de tratamento igualitário entre os indivíduos, 

constitui a obrigação do lesante em reparar o dano ocasionado, visto que ofendeu direito de 

outrem.  

Discorrendo sobre o assunto, destaca Glenda Gonçalves Gondim: 
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Ademais, seguindo os modelos das constituições do pós-guerra, a Constituição 
Federal de 1988 enfatizou o princípio da dignidade humana e o inseriu como 
fundamento da República e assim, todos os ramos do direito, inclusive a 
responsabilidade civil, devem atender a esse princípio, ou seja, toda e qualquer 
ofensa à dignidade da pessoa humana passa a ser considerada como dano e “Um 
universo de interesses merecedores de tutela veio dar margem, diante da sua 
violação, a danos que antes sequer eram considerados juridicamente como tais, 
tendo, de forma direta ou indireta, negada a sua ressarcibilidade”.58 

 

A dignidade da pessoa humana representa a evolução da sociedade patrimonialista 

para a sociedade focada no homem, sendo esse o centro das preocupações do direito. 

Além da dignidade da pessoa humana, apresenta Sérgio Savi outro fundamento 

constitucional para o princípio da reparação integral dos danos, conforme adiante se vê: 

 

A Constituição Federal, todavia, ao estabelecer a dignidade da pessoa humana como 
princípio fundamental da República (CF/88, art. 1o, III) e ao consagrar como 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma 
sociedade, livre, justa e solidária (CF/88, art. 3o, I), acabou, a nosso sentir, por 
transpor para o texto constitucional o Princípio da reparação integral dos danos.59 
(grifo do autor) 

 

Desse modo, o termo grifado representa o princípio da justiça como objetivo da 

República Federativa do Brasil. É possível afirmar, assim, que a concretização da justiça é 

efetuada na concessão de indenização ao indivíduo que tenha sofrido prejuízo, como na 

hipótese de chance perdida, protegendo, de tal modo, sua vida digna, em respeito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

 

 

3.2 Jurisprudência pátria sobre a responsabilidade civil pela perda de uma chance  

 

 

 3.2.1 Principal caso julgado pelo STJ: Show do Milhão 

 

  

A aplicação da teoria da perda de uma chance no Brasil ganhou grande 

visibilidade com o famoso caso do programa televisivo “Show do Milhão”, sendo julgado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 
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A ação foi ajuizada contra a pessoa jurídica BF UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, pertencente ao grupo econômico do Sílvio Santos, em que se pleiteou indenização por 

danos morais e materiais, pelo ocorrido com a autora quando participou do programa “Show 

do Milhão”. Para fins de esclarecimento, consiste em programa de perguntas e respostas, 

podendo o participante ganhar até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), respondendo às 

perguntas de conhecimentos gerais. 

Com brilhante participação no programa, a autora respondeu a todas as perguntas 

formuladas, exceto à derradeira, chamada de “pergunta do milhão”. Todas as perguntas 

anteriores foram respondidas corretamente pela autora. Entretanto, quando foi proposta a 

“pergunta do milhão”, a participante preferiu não responder, por entender que a pergunta 

formulada não tinha resposta, ficando com o prêmio conquistado até aquele momento, prêmio 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Com isso, observando a má-fé da demandada, a participante ajuizou referida ação 

pleiteando danos materiais, no valor equivalente ao prêmio que deixou de auferir, assim como 

danos morais, por ter frustrado expectativa nutrida durante extenso lapso temporal. 

Em primeira instância, condenou-se a pessoa jurídica demandada a pagar R$ 

500,000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos materiais, juntamente com os juros legais. 

A ré, por sua vez, apresentou apelação, recurso ao qual foi negado provimento. Por fim, 

apresentou a ré recurso especial, sendo a teoria da perda de uma chance analisada no 

julgamento desse recurso, dando grande visibilidade ao tema. 

A decisão no recurso especial foi ementada nestes termos: 

 

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA 
FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. PERDA DA 
OPORTUNIDADE. 
1. O questionamento, em programa de perguntas e respostas, pela televisão, sem 
viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual 
relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias 
ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de 
ressarcir o participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela perda da 
oportunidade. 
2. Recurso conhecido e, em parte, provido. (STJ, Recurso Especial 788.459, Quarta 
Turma, Relator: Ministro Fernando Gonçalves, Data do Julgamento: 08/11/05, Data 
da Publicação 13/03/06) 
 

Assim, para entender melhor o caso, é necessário mencionar a pergunta formulada 

e a análise feita pelo Superior Tribunal de Justiça. A pergunta e os itens da resposta eram os 

seguintes: “A Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro?”. 

Apresentou como itens de escolha: “1- 22%, 2- 02%, 3- 04%, 4- 10% (resposta correta)”. 
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A resposta da questão foi retirada da Enciclopédia Barsa, enquanto que, pelo 

enunciado, observa-se claramente que a pergunta trata de percentual previsto na Constituição 

Federal. Entretanto, no texto constitucional, não há menção a qualquer percentual de terras 

brasileiras reservadas aos índios. Concluiu o Tribunal, então, que houve má-fé da empresa 

requerida, passando à análise da teoria da perda de uma chance, objetivo central dessa 

explanação. 

De início, afirmou o relator: 

 

Nestas circunstâncias, firmado o debate no sentido de haver a recorrida optado por 
não responder a indagação diante da inviabilidade lógica de uma resposta adequada, 
ou, na dicção da petição inicial, de ser a pergunta "irrespondível", não se pode negar, 
em consonância com as instâncias ordinárias, que a prestação foi impossibilitada por 
culpa do devedor, no caso a recorrente, que deverá ressarcir a recorrida do quantum 
perdido ou que razoavelmente haja deixado de lucrar. 

 

Assim, entendeu que a autora havia sofrido o dano, sendo passível de reparação. 

Pelo trecho mencionado acima, é possível imaginar que o relator tenha tratado a perda de uma 

chance como lucro cessante, confundindo os institutos. Entretanto, em seguida, explicou a 

diferença entre os institutos de forma bastante clara: 

 

Na espécie dos autos, não há, dentro de um juízo de probabilidade, como se afirmar 
categoricamente - ainda que a recorrida tenha, até o momento em que surpreendida 
com uma pergunta no dizer do acórdão sem resposta, obtido desempenho brilhante 
no decorrer do concurso - que, caso fosse o questionamento final do programa 
formulado dentro de parâmetros regulares, considerando o curso normal dos 
eventos, seria razoável esperar que ela lograsse responder corretamente à "pergunta 
do milhão".  
Isto porque há uma série de outros fatores em jogo, dentre os quais merecem 
destaque a dificuldade progressiva do programa (refletida no fato notório que houve 
diversos participantes os quais erraram a derradeira pergunta ou deixaram de 
respondê-la) e a enorme carga emocional que inevitavelmente pesa ante as 
circunstâncias da indagação final (há de se lembrar que, caso o participante optasse 
por respondê-la, receberia, na hipótese, de erro, apenas R$ 300,00 (trezentos reais). 
Destarte, não há como concluir, mesmo na esfera da probabilidade, que o normal 
andamento dos fatos conduziria ao acerto da questão. Falta, assim, pressuposto 
essencial à condenação da recorrente no pagamento da integralidade do valor que 
ganharia a recorrida caso obtivesse êxito na pergunta final, qual seja, a certeza - ou a 
probabilidade objetiva - do acréscimo patrimonial apto a qualificar o lucro cessante. 

 

Desse modo, segue o relator o entendimento demonstrado sobre a diferença da 

perda de uma chance e do lucro cessante. Em primeiro lugar, foi analisado o processo 

aleatório em curso, em que não somente a conduta da demandada poderia ocasionar o erro da 

parte autora. Mencionou o relator a dificuldade do programa e a enorme carga emocional do 

participante, fatores que poderia também impedir o êxito da competidora.  
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De maneira acertada, concluiu que, não existindo certeza em relação ao sucesso 

da participante da autora, por outros fatores interferirem no processo em curso, incabível seria 

o enquadramento do caso em lucros cessantes. Entendeu o relator no mesmo sentido já 

demonstrado neste trabalho monográfico, não sendo possível a confusão entre os dois 

institutos, apesar da semelhança entre ambos. 

Em seguida, o relator, reconhecendo a efetiva ocorrência do dano ocasionado pela 

chance perdida, expõe: 

 

Não obstante, é de se ter em conta que a recorrida, ao se deparar com questão mal 
formulada, que não comportava resposta efetivamente correta, justamente no 
momento em que poderia sagrar-se milionária, foi alvo de conduta ensejadora de 
evidente dano. 

  

Agiu com correção o Ministro Fernando Gonçalves, dando margem à aplicação da 

teoria da perda de uma chance no ordenamento jurídico brasileiro, entendendo que a chance 

perdida, desde que séria e real, constitui efetivo dano, independentemente do resultado final 

do processo aleatório. 

Reconhecida a existência do dano, passou à análise do valor da indenização, nos 

seguintes termos: 

 

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. 

  

Assim, observou aspecto relevante na fixação do montante indenizatório, em que 

não se pode dar causa ao enriquecimento indevido do ofendido, nem obrigar o ofensor a pagar 

indenização totalmente desproporcional ao dano efetivamente provocado. 

Adotou, com o fim de concretizar esse entendimento, um critério proporcional. 

Assim, como havia quatro itens, a autora teoricamente teria 25% (vinte e cinco por cento) de 

chance de acertar a “pergunta do milhão”. Em razão disso, como ganharia o montante de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) se tivesse logrado êxito, entendeu a Corte que o valor da 

indenização deveria ser 25% (vinte e cinco por cento) desse valor, correspondendo a R$ 

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 



46 
 

Nesse momento, é relevante demonstrar que, caso fosse utilizado o critério 

proposto por Savi, embasado na doutrina italiana, seria proferida uma decisão injusta. Isso 

porque, de acordo com o mencionado autor, somente seria caracterizada a chance como séria 

e real se a probabilidade de resultar na vantagem esperada fosse de, no mínimo, 50% 

(cinqüenta por cento). Em conseqüência, a autora da ação ficaria sem reparação, tendo em 

vista que, pelo entendimento do STJ, somente havia 25% (vinte e cinco por cento) de chance 

de ter logrado êxito. 

Apesar de ser elogiável essa decisão, não é imune a críticas. Quanto ao 

entendimento de que as chances da autora eram sérias e reais, não restam dúvidas. Mostrava, 

no decorrer do jogo, ter extenso conhecimento, o que provavelmente resultaria na obtenção do 

prêmio máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).  

Entretanto, no tocante à probabilidade de êxito e a quantificação dos danos, é 

imperioso fazer algumas ressalvas. Por um critério puramente proporcional, foi entendido que 

a autora tinha apenas 25% (vinte e cinco por cento) de chance de lograr êxito na resposta 

final, por existirem quatro itens, tendo a autora que optar por um deles.  

Não se considerou, entretanto, a peculiaridade do caso em análise. É facilmente 

visualizado que qualquer pessoa teria 25% (vinte e cinco por cento) de chance de acertar a 

pergunta formulada, independentemente do seu conhecimento. Assim, uma pessoa sem 

conhecimentos mínimos teria esse mesmo grau de probabilidade de acertar a questão, por ter 

que escolher um dos quatro itens propostos. 

A autora, por sua vez, tinha vasto conhecimento, sendo muito provável que 

respondesse à pergunta de modo correto, tendo, com certeza, mais de 25% (vinte e cinco por 

cento) de chances de acerto. No voto do relator, esse aspecto não foi levado em consideração, 

ocasionando uma indenização relativamente inferior ao valor merecido pela autora. 

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio dessa decisão, aumentou o 

interesse pelo estudo da teoria da perda de uma chance, o que acarretou uma maior aplicação 

pelos tribunais pátrios dessa teoria na responsabilidade civil, seguindo, assim, a nova 

tendência de aumento dos danos indenizáveis e, principalmene, da proteção integral da vítima. 

 

 

3.2.2 Decisões recentes dos tribunais estaduais sobre chances perdidas 
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Demonstrado o caso que deu visibilidade à responsabilidade civil pela perda de 

uma chance, serão analisadas a seguir recentes decisões dos tribunais brasileiros, a fim de 

serem demonstrados os aspectos da teoria abordados ao longo deste trabalho. 

Analisando a seriedade da chance perdida, é relevante destacar, de início, a 

recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE 
DANOS MATERIAIS. ALEGADA DESÍDIA DO ADVOGADO NO 
PATROCÍNIO DA CAUSA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 
INVIABILIDADE DA CHANCE PERDIDA. CONFIGURAÇÃO. APELO DO 
AUTOR IMPROVIDO. O acervo probatório coligido nos autos demonstrou com 
suficiência que o autor não lograria êxito na ação de indenização e, tampouco, em 
eventual recurso de apelação a ser interposto. Em tais casos, mister a perquirição 
sobre as chances perdidas, fazendo-se distinção dos danos potenciais e prováveis, 
indenizáveis, portanto, dos danos puramente eventuais. Outrossim, a simples 
comprovação da falha do advogado não é suficiente para a concessão da reparação, 
sendo necessária a prova da seriedade das chances perdidas. (TJSP, Apelação 
0116855-15.2007.8.26.0003, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 
20/09/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2011) 

 

Nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu não existirem chances 

sérias e reais indenizáveis, pelo que não acolheu o pedido da parte autora. Para tanto, 

procedeu ao reexame da ação promovida pelo advogado representando o autor, concluindo 

que a vitória nessa ação seria pouco provável, até mesmo se tivesse sido interposto o recurso 

cabível. 

Em virtude disso, entendeu o Tribunal que as chances perdidas não eram sérias e 

reais, caracterizando apenas “danos puramente eventuais”, não sendo passíveis de 

indenização. Ademais, enfatizou corretamente que a atuação desidiosa do advogado, por si só, 

não apresenta elementos suficientes para que seja configurada a responsabilidade civil. 

É indiscutível a precisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ao proferir essa 

decisão. As chances foram efetivamente apreciadas, sendo a análise feita nos moldes da 

correta aplicação da teoria da perda de uma chance. 

Diferentemente da decisão acima, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 

caso também de responsabilidade civil do advogado, não procedeu à aferição da realidade e 

da seriedade das chances perdidas na seguinte decisão: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFICIÊNCIA NO PATROCÍNIO POR 
ADVOGADOS. DESÍDIA NO PROCEDER EVIDENCIADA PELA AUSÊNCIA 
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUFICIÊNCIA PARA A 
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. 
1. Pretensão de haver indenização por danos materiais e verba compensatória moral 
fundada em patrocínio equivocado de causa trabalhista por advogados de sindicato. 
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2. Insofismável o mau patrocínio, mormente pela ausência de interposição de 
recurso contra sentença de improcedência. Dano moral evidenciado na perda da 
chance de ver revertido o provimento jurisdicional, pela falta da prática de ato do 
ofício. 
3. Ausência de prova efetiva do dano a embasar o pleito de reconhecimento do 
prejuízo material.  
4. Verba compensatória moral arbitrada, cinco mil reais para cada autor, que se 
afigura suficiente e razoável frente às circunstâncias do caso. 
5. Citação como termo inicial de incidência dos juros, já que relação contratual. 
6. Desprovido o primeiro apelo. Provimento parcial do segundo. (TJRJ, Apelação 
0018064-11.2007.8.19.0066, Relator: Des. Adolpho Andrade Mello, Data de 
Julgamento: 03/08/2011, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2011). 

  

Aqui, o simples ato desidioso do advogado foi interpretado pelos julgadores como 

suficientes para a aplicação da teoria da perda de uma chance. Não foram analisadas a 

seriedade e a realidade das chances perdidas pelos clientes, o que configura uma errônea 

utilização do instituto. Pelas próprias palavras do relator Adolpho Andrade Mello, observa-se 

a citada impropriedade: 

 

Os autores fundam sua pretensão no patrocínio equivocado da causa pelos 
advogados do sindicato réu, mormente quanto à ausência de interposição do recurso 
próprio contra a sentença de improcedência no Juízo do Trabalho. E aí insofismável 
o mau patrocínio consubstanciado na desídia no proceder, dado suficiente a lastrear 
a condenação ao pagamento de verba compensatória moral, perda da chance de ver 
revertido o provimento jurisdicional pela falta da prática de ato do ofício. 

 

Além disso, o aludido Tribunal entendeu que as chances perdidas representavam 

apenas danos morais, conforme as palavras do relator: 

 

Quanto ao pleito de reconhecimento do prejuízo material, mesma razão não assiste 
aos autores, pois não há prova efetiva do dano e, por mais que se argumente, ao 
menos há como quantificar, até em respeito à coisa julgada. O que se tem de 
concreto é apenas a perda da chance de ver revertido o provimento jurisdicional pela 
falta da prática de ato do ofício, e aí, como já ressaltado acima, cabe a reparação 
moral. 

 

Entretanto, de acordo com os argumentos defendidos nesta monografia, o prejuízo 

causado pela chance perdida nesse caso configuraria apenas danos materiais, na modalidade 

de danos emergentes. Isso porque, na ação em que os autores perderam a chance de saírem 

vitoriosos, objetivava-se auferir bem material, sendo a chance perdida, de tal modo, também 

de natureza material. Ademais, não é possível vislumbrar ofensa de ordem moral e espiritual 

aos autores, o que afastaria a indenização por danos morais. 

Pelo inteiro teor do acórdão, parece ter confundido o dano causado pela perda de 

uma chance com a perda da vantagem esperada, o que não é devido na apliçação da teoria em 
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estudo. A chance perdida é autônoma em relação ao dano final, sendo este meramente 

hipotético e aquela constituída de certeza, passível de indenização. 

Outra decisão que não analisou a seriedade e realidade das chances perdidas foi 

proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementada nos seguintes termos: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - 
INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - ERRO DA LOTÉRICA - PERDA DE 
UMA CHANCE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VALOR - FIXAÇÃO.- Para que se condene 
alguém ao pagamento de indenização, é preciso que se configurem os pressupostos 
ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente ou o risco, 
e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.- Restando comprovado o 
defeito na prestação do serviço da lotérica, ora ré, no ato da inscrição para 
participação da autora em concurso público, impedindo que a aludida inscrição se 
concretizasse, resta caracterizada a perda de uma chance de ocupar um cargo 
mediante concurso público e, por conseguinte, a responsabilidade civil da requerida 
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. (TJMG, Apelação Cível 
1.0145.08.503179-0/001, Relator: Des. Lucas Pereira, Data do Julgamento: 
13/01/2011, 17ª Câmara Cível, Data da Publicação: 01/02/2011) 

  

Nesse caso, a lotérica foi condenada por não ter efetuado a inscrição da autora em 

concurso público, o que a impossibilitou de participar do certame. O Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais condenou a lotérica por danos materiais, equivalente ao valor pago pela autora 

para a inscrição e, também, por danos morais, baseado na perda de uma chance, conforme o 

trecho do voto do relator: 

 

No que tange aos danos morais, entendo que estes restam caracterizados em face da 
perda de uma chance de ocupar um cargo mediante concurso público, sendo 
evidente a frustração a que foi acometida a autora. 

   

Dessa forma, são dois os pontos importantes a serem analisados nesta decisão: 

a aferição da seriedade e da realidade das chances perdidas e a natureza jurídica dessas 

chances. 

Quanto à aferição da seriedade e da realidade das chances perdidas, não 

efetuou o Tribunal o exame adequado. Não foi avaliado o grau de probabilidade de a 

autora ter sido aprovada no concurso, sendo a indenização simplesmente concedida em 

virtude do erro da lotérica.  

Ressalte-se que somente caberia indenização na hipótese de existir elevada 

probabilidade de a autora lograr êxito no concurso público, fato que não ficou efetivamente 

demonstrado, sendo, por isso, incabível, pelos argumentos propostos neste trabalho, a 

reparação civil nesse caso. 
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Mesmo que estivessem presentes chances sérias e reais, os danos representados 

pelas chances perdidas não seriam de natureza exclusivamente extrapatrimonial, como 

entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A vantagem esperada pela vítima seria a 

aprovação no concurso, o que lhe traria benefícios financeiros. Assim, a chance perdida 

também teria natureza patrimonial. Obviamente, dependendo de uma análise mais detida 

do caso em tela, a chance perdida poderia ter causado cumulativamente danos morais, caso 

ficasse evidenciada ofensa à honra da vítima.  

Ainda sobre concurso público, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

proferiu decisão aplicando a teoria da perda de uma chance, sendo ementada nos seguintes 

termos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUJEITO 
IMPEDIDO DE SE INSCREVER EM CONCURSO PÚBLICO EM VIRTUDE DE 
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. PLEITO DE ALVARÁ 
PARA CORRETOR DE TÍTULOS. EMISSÃO DE ALVARÁ PARA CORRETOR 
DE IMÓVEIS. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO. CULPA CONCORRENTE 
DO AUTOR QUE NÃO ACOMPANHOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO E 
DO MUNICÍPIO QUE EMITIU ALVARÁ PARA FUNÇÃO DIVERSA DA 
PRETENDIDA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CHANCES REAIS 
DE SE SAGRAR VENCEDOR. DANOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA 
COM A PERDA DA VANTAGEM. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL 
PROVIMENTO. As chances reais de êxito comprovam-se pelos seguintes 
elementos: a) o objetivo do certame não era propriamente "selecionar" os 
melhores, mas sim incentivar a produção literária; b) existiam 9 vagas e apenas 
11 participantes inscritos; c) o autor era alguém de certo reconhecimento no 
meio. (TJPR, Apelação Cível 772540-2, Relator: Fábio André Santos Muniz, Data 
do Julgamento: 14/06/2011, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: 22/06/2011). 
(grifo do autor) 

 

Já, nessa decisão, foram analisadas a seriedade e a realidade das chances com 

perfeição. A vítima foi impedida de efetuar sua inscrição no concurso por culpa concorrente 

do município. Nesse caso, foi analisada detalhadamente a probabilidade de o autor ter sido 

aprovado no concurso, conforme destacado na própria ementa, sendo indiscutível a justiça 

concretizada por essa decisão. 

Aspectos relevantes dessa decisão referem-se à natureza jurídica e à quantificação 

da chance perdida de não participar do concurso, em que o autor teria elevada probabilidade 

de êxito. 

No que concerne à quantificação da chance, foi utilizado o mesmo método 

aplicado pelo STJ no caso do Show do Milhão, conforme se extrai do voto do relator: 

 

No caso em análise, o certame oferecia 9 (nove) prêmios de R$ 5.400,00 (cinco mil 
e quatrocentos reais). Existiram 11 (onze) projetos inscritos, com o autor 12 (doze). 
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A chance de o autor ser vitorioso era de 1/12 (um doze avós) para cada prêmio. 
1/12 (um doze avós) de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) é R$ 
450,00(quatrocentos e cinqüenta reais). Como são 9 prêmio, 9 (nove) vezes R$ 
450,00(quatrocentos e cinqüenta reais) totaliza R$ 4050,00 (quatro mil e cinqüenta 
reais). 

 

Assim, utilizou-se o método da proporcionalidade, baseado meramente em 

critérios matemáticos. Nesse caso, relevante é fazer a mesma advertência feita no caso do 

Show do Milhão.  

Como havia 12 (doze) participantes concorrendo a 9 (nove) prêmios, foi 

considerado que o autor possuía 1/12 de chance de conquistar cada prêmio, sendo a 

indenização, por conseguinte, calculada com base nessa fração, multiplicada pelo número de 

prêmios. É indiscutível que a indenização nesse montante não é a mais justa, visto que não foi 

levado em conta o efetivo potencial do candidato. Pelo critério aplicado, uma criança de cinco 

anos teria as mesmas chances do autor, o que demonstra a incorreção do entendimento 

aplicado. 

Os julgadores, nesse caso, deveriam ter, partindo do valor obtido por meio do 

critério puramente proporcional, acrescido o montante da indenização, com base no potencial 

do candidato a obter os prêmios. 

Quanto à natureza jurídica jurídica, entendeu o Tribunal que as chances perdidas 

apresentam natureza mais moral do que material. Entretanto, como enfatizado de forma 

recorrente, a natureza do dano nesse caso era material, visto que a vantagem esperada possuía 

essa natureza. Poderia, ressalta-se, ter configurado também danos morais, dependendo das 

peculiaridades do caso concreto. 

Por fim, é importante destacar interessante questão das ações envolvendo chances 

perdidas, no que concerne à elaboração dos pedidos iniciais. Assim, segue adiante a ementa 

de decisão Tribunal de Justiça de Goiás:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 
PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E CONTRA OS COSTUMES COMERCIAIS. NÃO 
DEMONSTRADOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 
INAPLICABILIDADE. 1. Não demonstrado pela Recorrente a prática de ato ilícito 
desenvolvido pela Apelada, menos ainda a existência de costume comercial a ser 
respeitado pela Ré, deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório, à míngua 
de provas quanto ao alegado direito da Autora. 2. Não se aplica ao caso a teoria da 
perda de uma chance, eis que o pedido de indenização foi formulado em razão 
da perda da própria vantagem, no caso, comissão de corretagem, e não pela 
perda da oportunidade de participar do processo licitatório. APELO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 423636-
67.2008.8.09.0051, Relator:  Des. Camargo Neto, Data do Julgamento: 15/02/2011, 
6ª Câmara Cível, Data da publicação: 23/02/2011) (grifo do autor) 
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  Nessa decisão, mesmo que tivesse a ré agido ilicitamente, não seria aplicada a 

teoria da perda de uma chance. De acordo com o relator, apenas foi pleiteado a própria 

vantagem esperada, diferentemente do preconizado pela referida teoria, em que o objeto da 

indenização é a chance séria e real perdida.  

Assim, a autora requereu danos materiais na modalidade de lucros cessantes, não 

podendo o Tribunal ter, mesmo que houvesse chance séria e real, concedido a indenização por 

danos emergentes, em virtude da direção probatória desses ser distinda da produção dos 

lucros cessantes. Nesse sentido, são as lições de Glenda Gonçalves Gondim: 

 

[...] as verbas não se confundem e nem poderiam ser formulados pedidos 
alternativos sobre a mesma verba, eis que as provas a serem produzidas versariam 
sobre pontos diferentes. 
A chance, como dano material, corresponde à verba que, provavelmente, já 
integrava o patrimônio do autor, quando da ocorrência da conduta, por isso será 
considerada como dano emergente, tendo em vista que a probabilidade estava 
presente ao patrimônio do ofendido quando da interrupção do desencadeamento de 
eventos. Com isso, presente o caráter da atualidade.60 

  

 Diante de todo o exposto, notória é a aceitação da teoria da perda de uma 

chance pelos tribunais pátrios, não existindo, conforme já afirmado, apenas uma 

sistematização do assunto, sobretudo quanto à natureza jurídica dos danos representados pelas 

chances perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 GONDIM, Glenda Gonçalves, op. cit., p. 127. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A objetivação, a coletivização e, principalmente, a ampliação dos danos 

indenizáveis deram novos contornos à responsabilidade civil, possibilitando a aplicação da 

teoria da perda de uma chance. Assim, as chances perdidas, desde que sérias e reais, passaram 

a representar danos passíveis de indenização. 

A teoria da perda de uma chance clássica, diferente da teoria da perda de uma 

chance na seara médica, estuda as situações em que o processo aleatório é completamente 

interrompido pela perda da chance da vítima. Não é possível ter a certeza de que a vantagem 

esperada seria obtida, se não fosse a perda da chance. Há apenas, nesse caso, considerável 

grau de probabilidade de essa vantagem ter sido alcançada. 

Dessa maneira, indiscutível é a autonomia da chance perdida em relação ao dano 

final, que é a perda da vantagem esperada, consistindo esta perda em dano meramente 

hipotético. Enquanto isso, a chance perdida representa dano certo, sendo passível de 

comprovação.  

Ademais, a conduta lesante possui nexo causal apenas com a chance perdida. Com 

o dano final, não há relação de causalidade, uma vez que, não tendo sido perdida a chance, 

não há como ter certeza de que a vantagem seria obtida. Assim, o comportamento lesivo é 

condição sine qua non para o dano representado pela chance perdida, não sendo condição 

necessária, por outro lado, para a perda propriamente da vantagem esperada. 

Para que seja indenizada a chance, essa precisa ter duas características: certeza e 

seriedade. Não apresentando essas características, rejeita-se a indenização, por ser 

considerada mera esperança subjetiva, não sento muito provável a sua efetiva concretização.  

O método mais adequado para caracterizar a chance como séria e real é a análise 

do caso concreto pelo magistrado, com base no princípio da razoabilidade. Apesar das 

relevantes opiniões contrárias, não é adequado determinar uma porcentagem para caracterizar 

a chance como séria e real, seja por causa da dificuldade de fixação dessa porcentagem, seja 

por causa das inúmeras peculiaridades dos casos concretos submetidos à apreciação judicial. 

Nesse sentido, a seriedade e a realidade da chance devem ser aferidas pelo 

julgador ao analisar as circunstâncias do caso concreto, avaliando se a chance possuía elevado 

grau de probabilidade de ter alcançado a vantagem esperada, por um exame de razoabilidade. 

A quantificação do dano representado pela chance perdida é tarefa árdua para o 

magistrado. Entretanto, a dificuldade existente não pode ser fator impeditivo da concessão da 
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devida indenização à vítima do dano. Perdida a chance séria e real, configura-se dano 

indenizável. 

É importante ressaltar que o valor da oportunidade perdida nunca será equivalente 

ao valor integral do lucro esperado, não sendo possível, entretanto, falar em violação ao 

princípio da reparação integral dos danos. O valor será sempre inferior pelo fato de a 

vantagem esperada não ser dependente somente da chance perdida para ser concretizada. O 

princípio da reparação integral, dessa maneira, é plenamente respeitado, visto que o objeto da 

indenização é a chance perdida em si, e não a vantagem esperada pela vítima. 

A valoração desse dano guarda estreita relação com o grau de seriedade e certeza 

da atribuído à chance, de forma que seu cálculo deve ter como base o grau de probabilidade 

de a chance ter atingido o resultado final associado às particularidades do caso concreto. 

Desse modo, não é possível aplicar unicamente o método proporcional, pela falta de exatidão 

das situações reais. Da mesma forma da avaliação da seriedade e realidade das chances, na 

quantificação, a razoabilidade deve nortear o julgador, assim como em todas as decisões 

proferidas. 

A natureza jurídica do dano representado pela chance perdida, por sua vez, 

depende basicamente da natureza do dano final. Assim, se o bem jurídico almejado no 

procedimento era material, é possível a configuração de dano material. Por outro lado, se a 

natureza do bem almejado fosse imaterial, a chance perdida configura dano imaterial.  

Ressalte-se, por relevante, que, quando o bem buscado é material, há a 

possibilidade de as chances perdidas representarem cumulativamente danos materiais e 

imateriais. Isso ocorre quando, com a chance perdida, viola-se a dignidade da pessoa humana, 

causando-lhe prejuízo ao seu estado emocional. 

A chance perdida como dano material é caracterizada como dano emergente. Não 

se pode confundir as chances perdidas com lucros cessantes. Quando a indenização é feita a 

título de chance perdida, o resultado final era provável, dependendo de outros fatores, além da 

chance, para ser alcançado. Nas hipóteses de lucros cessantes, por outro lado, a vantagem 

seria certamente obtida se não fosse o ato lesivo. 

Dessa forma, nas situações em que há lucros cessantes, é possível vislumbrar nexo 

de causalidade entre a conduta lesiva e a perda da vantagem esperada, enquanto que, nas 

hipóteses de chances perdidas, não há relação causal entre a conduta lesiva e a vantagem 

esperada. Há, nestes casos, nexo causal entre a conduta e a própria chance perdida. Assim, 

indeniza-se a chance que se perdeu. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, a aplicação da teoria encontra suporte para ser 

aplicada. Não há, aqui, conceito restrito de danos, sendo possível interpretar essa ausência de 

restrição como obrigação de indenizar sempre que alguém tenha sofrido prejuízo, como 

ocorre na hipótese da perda de uma chance.  

Além disso, um dos princípios norteadores da responsabilidade civil é o da 

reparação integral dos prejuízos. Desse modo, a chance perdida, facilmente entendida como 

prejuízo, não pode ficar sem a devida reparação, sob pena de deixar a vítima desamparada, 

diante da conduta do ofensor. 

Por fim, com a análise das recentes decisões, foi possível verificar que a teoria da 

perda de uma chance está sendo aceita pela jurisprudência pátria, sem, entretanto, apresentar 

uma uniformização do tema, sobretudo quanto à seriedade e realidade das chances perdidas e 

a natureza jurídica desses danos. 
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