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RESUMO 

 
 
 

O presente estudo tem por escopo analisar as especificidades que caracterizam a 
reparação do dano causado pela perda de uma chance, buscando apontar a forma como 
este dano é quantificado e reparado perante os tribunais brasileiros. Procurar-se-á, 
ademais, revestir a perda de uma chance de atributos peculiares que buscam a real 
caracterização da natureza deste dano, classificando-o como dano emergente, lucro 
cessante ou dano moral. Buscar-se-á, portanto, analisar a posicionamento do judiciário 
brasileiro perante esta nova forma de dano, utilizando constantemente o Direito 
comparado e as doutrinas mais recentes sobre o assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Perda de uma Chance – Responsabilidade Civil – Reparação 
do Dano.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The scope of this study is to analyze the particular characteristics of the repair of 
damage caused by the loss of a chance, pointing how this damage is quantified and 
repaired before the Brazilian Courts. This study, moreover, will search for the peculiar 
attributes of the loss of a chance that lead to the real characterization of the nature of 
this damage, classifying it as emerging damage, lost profits or moral damage. 
Therefore, this work will  examine  the positioning of the Brazilian judiciary at this new 
form of damage, using the comparative law and the doctrines latest on the subject. 
 
KEY WORDS : Loss of a Chance – Civil Liability - Compensation for Damages.  
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INTRODUÇÃO 

A perda de uma chance é uma modalidade de dano na qual se admite a 

reparação sobre a frustração gerada por não se obter uma vantagem futura, ou mesmo 

por não ser evitado um prejuízo. Em outros termos, tem-se que a indenização pela perda 

de uma chance se dá quando um indivíduo tem subtraída, por ato ou omissão de outrem, 

sua chance de obter aquilo que desejava, tendo-se como parâmetro que o que se 

indeniza, na verdade, não é a vantagem não obtida, mas sim a perda da oportunidade de 

obter tal vantagem. 

Além dos prejuízos já conhecidos que caracterizam os danos emergentes e 

lucros cessantes, pode-se vislumbrar, em razão de um ato ilícito e injusto praticado por 

outrem, a hipótese de alguém ser privado da oportunidade de obter determinada 

vantagem ou então, de evitar um prejuízo. Isso pode dar ensejo a um pleito de 

indenização pela perda de uma chance ou oportunidade. 

O exemplo clássico de perda de uma chance está no caso do advogado que, 

contratado para dar andamento ao processo de um cliente, perde o prazo processual de 

um recurso. Neste caso, o advogado contribui para que o cliente perca a chance de ter a 

sua pretensão reexaminada pelos órgãos de segunda instância do Judiciário, ou seja, o 

advogado ao agir de forma negligente para com o exercício da advocacia, age de forma 

a causar dano ao seu cliente, podendo ser responsabilizado por esta omissão. 

A adoção dessa nova teoria para a responsabilização de danos foi ignorada 

por muito tempo, não sendo inteiramente admitida em muitos países, inclusive no 

Brasil, onde são poucos os julgados que reconhecem o tema, usando como principal 

argumento para tal recusa, o fato de que ‘‘aquilo que não aconteceu não pode nunca ser 

objeto de certeza que resulte em uma reparação’’.  

Com origem nos tribunais franceses, a teoria da responsabilidade civil pela 

perda de uma chance foi ganhando força em muitos países europeus, segundo pesquisas 

históricas e bibliográficas citadas na obra do mestre e doutor Sérgio Savi1. Entretanto, 

foi na Itália que esta teoria destacou-se, tendo os doutrinadores daquele país avançado 

nos estudos sobre o tema e passado a reconhecer como indenizável a perda de uma 

                                                 
1 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 2.ed.São Paulo:Atlas, 2009. 
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chance sempre que a possibilidade de obter-se a vantagem esperada for real, séria e 

atual, sendo esta possibilidade parte integrante do patrimônio do lesado antes mesmo do 

momento de subtração dessa oportunidade. 

No que tange à problemática de quantificação deste dano, que embora deva 

ser concreto e atual, mas também é um dano baseado em probabilidades, este é um dos 

assuntos mais discutidos acerca deste tema, pois difícil se faz a incumbência de valorar 

aquilo que sequer aconteceu, baseando em probabilidades e expectativas. 

As incertezas quanto ao presente caso se desenvolvem por não ser possível 

determinar com absoluta certeza qual teria sido o resultado dos eventos dos quais 

dependia a realização da vantagem esperada. Porém, em sendo reconhecido o direito de 

indenizar uma vantagem e não a perda da própria vantagem esperada que não pôde se 

realizar, surge o questionamento sobre como estabelecer o quantum indenizatório capaz 

de suprir, mesmo que em parte, esse dano. 

Grande parte dos julgados leva em consideração que a chance perdida 

somente se torna passível de indenização caso se produza a prova de que a possibilidade 

de conseguir a vantagem esperada era superior a 50%, determinando assim, a evidência 

de que o dano é sério e real. 

Somando a todas as outras problemáticas, vem à tona ainda os 

questionamentos sobre a possibilidade de se estabelecer uma relação entre o lucro 

cessante e a chance perdida, bem como a relação entre este último e o dano moral. 

Seguindo em frente com a análise da teoria da perda de uma chance, 

constata-se que, regra geral, os pedidos são feitos de forma errônea, buscando-se 

indenização por conta da perda da vantagem gerada e não pela perda da oportunidade 

de obter a vantagem ou de evitar o prejuízo. Sendo somente esta última hipótese capaz 

de justificar o pedido de indenização objeto de estudo nesse trabalho.  

Assim, o que se indeniza é a possibilidade de obtenção do resultado 

esperado, resultado este que se restou frustrado por motivos alheios à vontade da vítima, 

que, por conta disto, se vê no direito de requerer indenização pela efetiva perda da 

oportunidade que sofreu.  
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No que concerne à valoração dessa indenização, grande parte da doutrina 

mundial admite como correto tomar-se como parâmetro o valor do resultado final (que 

não ocorreu) e sobre este fazer incidir um percentual baseado no estudo das 

probabilidades que equivalham às chances que a vitima teria de obter o resultado 

esperado. Assim como não se pode exigir a prova inequívoca do dano, mas apenas a 

demonstração de sua provável ocorrência, a indenização, obviamente, deve ser 

proporcional à possibilidade de obtenção do resultado antes esperado. 
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1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

1.1 Breve Histórico Sobre Responsabilidade Civil 
 

O tema responsabilidade civil é comumente incompreendido pelo fato de o 

mesmo, por muitas vezes, remeter à sociedade a noção de justiça que cada indivíduo 

possui, variando, portanto, de acordo com os entendimentos e as interpretações de cada 

pessoa. Tal fato se deve, principalmente, pelas errôneas conotações empregadas ao 

termo responsabilidade, tendo em vista que este é quase sempre relacionado à 

atribuição de culpa a alguém em decorrência do fato deste ser ter causado ônus ou 

desequilíbrio ao ambiente ao seu redor. 

 

Responsabilidade Civil é, em poucas palavras, o estudo do dever de reparar. 

O homem enquanto ser que responde por seus atos, possui o dever legal de reparar os 

danos por ele ocasionados. Esta é a idéia da responsabilidade civil: responder por atos 

danosos, reparando-os, seja no ato de entregar objetos fungíveis, seja indenizando a 

vítima pelo dano causado. A responsabilidade civil, diferentemente da já comum 

responsabilidade penal, traz consigo o caráter patrimonial da reparação do dano 

produzido, fazendo com que a vítima retome ao antigo estado em que se encontrava. 

 

A percepção deste dever de reparar, como quase todas as obrigações, surgiu 

da evolução da sociedade e das constantes necessidades advindas de uma sociedade em 

expansão, desenvolvendo-se em variados ritmos, de acordo com a natureza da 

responsabilidade (civil, penal ou administrativa), guiando-se pelos avanços sociais e 

culturais, chegando assim até a atual concepção de responsabilidade que se tem nos 

dias atuais. 

 

A harmonia da sociedade exige do Direito a intervenção do Estado para fins 

de pacificação nas relações que norteiam a convivência em grupo. Na busca desse fim 

comum, definem-se as condutas lícitas ao ordenamento e combatem-se aquelas 

contrárias ao normal seguimento da ordem social. Desde o início da convivência em 

sociedade é notória a existência da postura de buscar excluir e punir as atividades e 

atitudes nocivas à paz social. A atual noção de responsabilidade carrega consigo a idéia 
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de obrigação de reparar o resultado da conduta praticada, sendo essa, por muitas vezes, 

contrária ao ordenamento jurídico instituído. 

 

Nos primórdios, quando ocorriam os fatores que desequilibravam o 

sentimento de harmonia do grupo, o que existia era uma reprimenda fugaz e violenta, 

caracterizando assim o conceito de vingança, a qual, de início, era efetivada por todo o 

grupo ao qual pertencia a vítima, evoluindo, posteriormente, para uma ação individual 

do ofendido. Era a chamada Lei de talião: olho por olho, dente por dente. O papel 

exercido pelo Estado, neste estágio, era apenas de estabelecer as maneiras como a 

vítima realizaria sua vingança, onde se buscava uma paridade entre o dano causado e o 

dano que se viria a causar ao antigo ofensor. 

  

Pelas próprias razões inatas ao conceito de justiça, a vingança privada, com 

o decorrer do tempo e com a evolução da sociedade, progressivamente, perdeu seus 

fundamentos e bases, cedendo espaço à nova concepção de responsabilidade civil com 

foco na idéia de culpa., conforme explana o professor Gonçalves: 

 

“ Primitivamente, a responsabilidade civil era objetiva, como acentuam os 
autores, referindo-se aos primeiros tempos do direito romano, mas sem que 
por isso se fundasse no risco, tal como o concebemos hoje. Mais tarde, e 
representando essa mudança uma verdadeira evolução ou progresso, 
abandonou-se a idéia de vingança e passou-se à pesquisa da culpa do autor 
do dano.” 2 

 

Após um longo período de aplicação da chamada Lei de talião, passou-se a 

utilizar a concepção de composição através de reparação pecuniária, tendo o Estado 

como seu garantidor e fixador do quantum necessário à reparação do dano. Trata-se da 

Lex Aquilia de Damno, a qual retirava do patrimônio do agressor o ressarcimento da 

vítima. Não mais existia a reparação baseada na vingança e na autotutela dos interesses 

particulares. Era utilizada a reparação pecuniária, com a intervenção do Estado, e com 

caráter de composição. Neste estágio se passa a observar a culpa como fator 

determinante do dever de reparar, abandonando-se a idéia de responsabilidade sem 

culpa, outrora vigente. A responsabilidade civil assumia assim, em sua fase pós-

embrionária, como seu maior fundamento e centro nuclear a idéia de culpa, lato sensu. 

                                                 
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Vol. IV - Responsabilidade civil. 6 ed., 
São Paulo: Saraiva, 2011 p 22. 
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A análise da culpa remete, portanto, à fundamentação da reparação, que 

evoluiu de mero reflexo de um ato, para a análise de uma conduta. Entretanto, a adoção 

do critério de culpa, ou seja, do uso do caráter subjetivo da responsabilidade, não 

eliminou da realidade da reparação a tese da responsabilidade sem culpa, ou seja, a 

responsabilidade objetiva. Esta última ainda se faz presente na idéia do risco do agir, 

que faz com que todo aquele que colha os bônus de uma atividade, responda também 

pelos ônus, dentro do ideal de igualdade e justiça. Porém, cabe salientar que a teoria da 

responsabilidade objetiva ainda continua sendo a exceção nos ordenamentos jurídicos, 

sendo fato também no ordenamento brasileiro, cabendo ainda à responsabilidade 

subjetiva o status de regra (art.927 CCB). 

 

O fundamento nuclear da responsabilidade civil nos tempos atuais é a 

existência efetiva e certa do dano. Assim, nada mais correto do que conceituar a 

responsabilidade civil como a ciência da reparação do dano. 

 

1.2 Responsabilidade Civil no Brasil 

 

A responsabilidade civil no Brasil teve suas origens em meados do século 

XVIII com o envio, pela corte real, das orientações jurídicas a serem seguidas no país. 

Nas chamadas Ordenações do Reino, o direito romano era enviado e havia a obrigação 

da aplicação subsidiária ao direito pátrio, ditado pelo artigo 2° da chamada Lei da Boa 

Razão (Lei de 18 de agosto de 1769), que dizia “que o direito romano servisse de 

subsídio, nos casos omissos, não por autoridade própria, que não tinha, mas por serem 

muitas as suas disposições fundadas na boa razão”. Esta constitui a primeira fase do 

direito positivo brasileiro no que tange à responsabilidade civil. 

 

Na legislação originariamente pátria houve, com o Código Criminal de 

1830, o início da segunda fase, começando a ser delineado o instituto da “satisfação” do 

dano, gerando assim a uma concepção do que seja ressarcimento. Sobre isso relata José 

de Aguiar Dias que estas regras, atualmente, seriam, para os tribunais nacionais, 

“orientação segura para apreciar os casos de responsabilidade civil”. 
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Com a genialidade de Teixeira de Freitas, dar-se início a uma terceira fase, 

a qual discorda e prega a desvinculação da responsabilidade civil à responsabilidade 

criminal. Em seus escritos, Teixeira observava que o ressarcimento do prejuízo 

ocasionado pelo delito passava a ser abordado como competência da legislação civil. 

Isso ocorria, segundo o professor, em conseqüência da Lei de 3 de dezembro de 1841 

ter derrogado o Código Criminal, tendo revogado-lhe o art. 31 e o § 5° do art. 269 do 

Código de Processo.  

 

Nesta época, portanto, o instituto da responsabilidade civil se fixa como 

independente da responsabilidade criminal, passando, ainda, a se fundamentar no 

conceito de culpa, conforme há muito já ocorria na realidade mundial. Neste mesmo 

espaço de tempo, desenvolve-se a teoria da responsabilidade indireta, admitindo-se a 

presunção de culpa no dano causado por coisas inanimadas. Na mesma época, inicia-se 

o desenvolvimento do conceito de responsabilidade administrativa com o princípio da 

responsabilidade dos funcionários públicos. 

 

O Código Civil Brasileiro de 1916 sofreu grande influência pelo Código 

Civil Francês em sua elaboração. No Código de Beviláqua, a teoria da culpa ficou 

consagrada no art. 1592, possuindo ainda artigos que trazem expressos casos 

específicos de responsabilidade sem culpa (responsabilidade objetiva). 

 

Nos dias atuais, a responsabilidade civil no ordenamento brasileiro está 

bem definida e delineada, possuindo previsão expressa das suas mais variadas formas. 

O Código Civil de 2002 discorre de maneira sistematizada sobre instituto da 

responsabilidade civil, trazendo um número mais significativo de artigos do que o 

código de 1916, sendo que os artigos 186 a 188 cuidaram das regras gerais da 

responsabilidade aquiliana ou extracontratual, bem como das suas excludentes, e ao 

artigo 389, restou trazer o conceito de responsabilidade na modalidade contratual.  

 

Cabe ressaltar ainda que em seu art. 927, parágrafo único, o Código Civil 

Brasileiro traz a responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente do elemento 

subjetivo culpa e que antes já era prevista em algumas leis esparsas, como por exemplo, 

no Código de Defesa do Consumidor. Apesar de entender que o novo Estatuto Civilista 

é claro e bem definido quanto à aplicação da responsabilidade civil no ordenamento 
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jurídico brasileiro, sabe-se também que o mesmo apresenta ainda situações obscuras e 

que deverão ser esclarecidas na prática pelos operadores do Direito, onde, por exemplo, 

não se tem bem definida a idéia do que seja a "atividade de risco" para a caracterização 

da responsabilidade na modalidade objetiva. 

 

1.3 Da Responsabilidade Civil 

 

Baseado no preceito do restabelecimento do equilíbrio jurídico e 

patrimonial, que outrora fora abalado pela conduta de outrem, desenvolveu-se a teoria 

da responsabilidade civil, conforme leciona o professor Venosa: 

 

 “ Os princípios da responsabilidade civil buscam restaurar um equilíbrio 
patrimonial e moral violado. Um prejuízo ou dano não reparado é um fator 
de inquietação social. Os ordenamentos contemporâneos buscam alargar 
cada vez mais o dever de indenizar, alcançando novos horizontes, a fim de 
que cada vez menos restem danos irressarcidos.” 3 

 

O instituto da responsabilidade civil expressa a idéia da paridade entre o 

dano causado e a reparação a este dano, ou seja, prega que um sujeito que modifique a 

ordem natural das coisas, causando dano à outros indivíduos ou à sociedade,  tem o 

dever de assumir as consequências por seus atos, devendo restabelecer a situação ao 

estado anterior em que se encontrava o agredido à lesão ou, em não sendo possível, que 

haja a estipulação de sanção de natureza pecuniária, podendo ainda ocorrer a 

condenação do ofensor de maneira a aplicar as sanções de forma conjunta.  

 

A responsabilidade Civil tem como finalidade, além da reparação do dano 

causado, coibir atitudes que provoquem dano, evitando assim a ocorrência de casos 

futuros de lesão a direitos, sobrelevando o caráter preventivo da ordem jurídica, e 

atingindo-se, por consequência, a finalidade social do Direito. Para a caracterização da 

responsabilidade civil faz-se necessária a presença de diversos pressupostos, quais 

sejam: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa. Presentes tais elementos, 

caracteriza-se a existência do instituto por ora estudado. 

 

                                                 
3 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. v. 4; 11 ed. São Paulo: Atlas S.A., 
2011 p 2-3 
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Ademais, o novo conceito do dever de reparar os danos causados, não mais 

se restringe à figura do causador do dano, ou seja, houve a superação da idéia de 

responsabilidade direta como única espécie de reparação. Tem-se a caracterização da 

responsabilidade direta quando o dever de reparar prejuízos causados incide apenas 

sobre aquele que efetivamente causou o dano (art.942 CC/2002). Atualmente, além 

desta espécie de responsabilidade, existe ainda a responsabilidade indireta, que nada 

mais é do que a atribuição da responsabilidade àquele que detém o dever legal de 

repará-lo e não ao causador direto do dano.  

 

Conforme exposto no capítulo sobre a origem e evolução da 

responsabilidade civil, tal responsabilidade tinha, inicialmente, fundamento na 

existência ou presunção de culpa, o que já não mais vigora no ordenamento atual no 

que se trata da aplicação da teoria da responsabilidade indireta, posto que o que se 

verifica, na verdade, é uma responsabilidade objetiva em relação ao responsável 

indireto, e uma responsabilidade subjetiva em relação ao ofensor. Em outras palavras: 

caracterizada a culpa (lato sensu) por parte do ofensor, advém o dever legal de reparar 

do responsável indireto, sem aferição de culpa deste último, nem mesmo a presumida 

(arts. 932, I a III, 933 do CC/2002). 

 

A responsabilidade civil pode ainda ser analisada pelo viés contratual ou 

extracontratual que possua. A responsabilidade extracontratual é caracterizada pela 

responsabilidade por fato próprio, por fato de terceiro, e por fato de animais e de coisas, 

haja vista que decorrem não de mero acordo entre partes, mas sim, de preceito legal. Já 

a responsabilidade contratual decorre de um acordo pré-estabelecido pelas partes, o 

qual não restou cumprido por uma delas, sendo assim inadimplido em suas cláusulas de 

maneira culposa, ou seja, teve sua execução retardada ou não cumprida. 

 

A responsabilidade civil subjetiva tem por fundamento a análise do juízo de 

reprovabilidade da conduta do infrator, ensejadora do prejuízo. Portanto, a reparação do 

dano sofrido deve ser integral e deve ainda absorver todos os prejuízos que a vítima 

tenha sofrido, na precípua dimensão do patrimônio do ofensor. Quando estabelecida no 

formato de indenização, sabe-se que esta deve incidir sobre o patrimônio do agressor e, 

em sendo estes múltiplos, deverá ser solidária a responsabilidade entre estes (art.942 

CCB). Com isso, quer-se garantir o retorno ao status quo da vítima, retornando a 
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mesma à situação anterior ao dano, garantindo a esta última tanto o direito ao que ela 

perdeu, quanto o direito ao que ela deixou de ganhar. Assim sendo, responsabilizar 

alguém pelos danos praticados não deve conduzir ao enriquecimento indevido e, 

portanto, ilícito, da vítima, a despeito das inúmeras demandas que se aglomeram nos 

pretórios. A responsabilização civil deve ser usada conforme sua finalidade pré-

estabelecida: reparar o dano causado e nada mais. 

 

Ao contrário do que é visto no atual sistema judiciário brasileiro, não se 

busca a ruína para o causador do ilícito. Em que pese o caráter sancionador da 

obrigação de reparar, principalmente ao se tratar de dano moral, o objetivo essencial 

deste instituto é o restabelecimento da situação anterior ao fato que causou dano. 

 

1.4 Da Responsabilidade Subjetiva E Objetiva 

 

De acordo com o acima explanado, é indispensável pormenorizar os 

conceitos de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Responsabilidade 

objetiva é o dever de reparar danos causados, baseando-se apenas na existência dos 

mesmos e no nexo de causalidade existente entre a conduta do agente agressor e o 

prejuízo produzido. Já a responsabilidade subjetiva caracteriza-se no dever de reparar 

danos baseado na certeza dos mesmos, no nexo de causalidade entre eles e a conduta do 

agente, baseada também na constatação da culpa do mesmo. Resta, pois, clara a 

diferença entre as duas espécies de responsabilidade: a obrigatoriedade da 

caracterização da culpa na conduta do sujeito, prescindível na primeira, e 

caracterizadora da segunda. 

 

Tem-se que no Brasil fora adotada a teoria subjetiva, baseando tal 

informação na opção do legislador infraconstitucional, ao dispor, no art. 186 do Código 

Civil Brasileiro 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”. 

 

Na verdade, o Código Civil utiliza-se da culpa em sentido amplo, composta 

do dolo e da culpa stricto sensu. Contudo, para efeito de estudo da responsabilidade 

civil subjetiva, não há diferença prática entre a existência da vontade livre e consciente 
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de querer e produzir o resultado e o descumprimento do dever de cuidado esperado pelo 

agente.  

 

A teoria da responsabilidade civil está embasada, em todos os casos, na 

presença certa de culpa por parte do agente do ato que causou o dano. É subjetiva em 

virtude de estar caracterizada em uma conduta volitiva interna, ou, no mínimo, por ser 

uma conduta antijurídica. Atuando com imprudência, negligência ou imperícia o agente 

quer o resultado danoso, dando ensejo para que o mesmo ocorra ou, pelo menos, 

assume o risco de que ele ocorra, caracterizando, respectivamente, culpa e no segundo 

caso, dolo. A legislação admite-os, na prática, como equivalentes, com o nome comum 

de culpa. 

 

Da leitura do exposto subentende-se que agindo com culpa, está o agente 

obrigado a ressarcir o prejuízo quando seus atos ou fatos sejam lesivos a direito ou 

interesse alheio, desde que possa ser atribuída uma conduta culposa ao agente. 

 

Sobre isso acentua Caio Mário da Silva Pereira: 

 

“No desenvolvimento da noção genérica de responsabilidade civil, em todos 
os tempos, sobressai o dever de reparar o dano causado. Vige, ao propósito, 
pacificidade exemplar. Onde surge a divergência, originando as correntes que 
dividem os autores, é na fundamentação do dever ressarcitório, dando lugar à 
teoria da culpa ou responsabilidade subjetiva. 
A essência da responsabilidade subjetiva vai assentar, fundamentalmente, na 
pesquisa ou indagação de como o comportamento contribui para o prejuízo 
sofrido pela vítima. Assim procedendo, não considera apto a gerar o efeito 
ressarcitório um fato humano qualquer. Somente será gerador daquele efeito 
uma determinada conduta, que a ordem jurídica reveste de certos requisitos 
ou de certas características. 
Assim considerando, a teoria da responsabilidade subjetiva erige em 
pressuposto da obrigação de indenizar, ou de reparar o dano, o 
comportamento culposo do agente, ou simplesmente a sua culpa, abrangendo 
no seu contexto a culpa propriamente dita e o dolo do agente” 4 

 

A parcela de culpa, no caso da responsabilidade subjetiva, nesse caso 

subentendida como a quota de responsabilidade de cada ente que participa do evento 

danoso, será levada em consideração para fins de apuração e quantificação da 

indenização. Isso porque o episódio danoso pode ser causado por várias partes do 

                                                 
4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002 p 29-30. 
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acontecimento: pelo agente, pela vítima, ou por ambos. Se houve uma parcela de culpa 

de cada um na ocorrência do dano, segundo a teoria subjetiva, será atribuído 

proporcionalmente a cada um o ônus da recomposição, na real parcela de culpa que 

cada um teve para a concretização do resultado final. 

 

A partir de todo o exposto compreende-se que toda e qualquer demanda 

judicial, visando à reparação de dano, ensejará, por parte do ofendido, a prova do fato 

constitutivo do seu direito, neste caso, a culpa, conforme ensinamento contido nas 

linhas da legislação processual civil, art. 333: 

 

“Art. 333. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito” 

  

Assim sendo, deverá o prejudicado fazer prova de que o infrator agiu com 

culpa, trazendo-lhe, portanto, prejuízos. 

 

É de se destacar que muito costumeiramente é difícil, e porque não dizer 

impossível, atribuir à vítima a responsabilidade de provar a culpa do agente ofensor, 

sendo este o pré-requisito necessário para que a ela possa ser ressarcida do dano que lhe 

foi causado. Assim, iniciou-se grande movimento doutrinário e jurisprudencial, 

levando-se em conta a situação especial da vítima frente ao evento danoso, sendo esta, 

em regra, hipossuficiente, que passou a admitir a presunção de culpa em determinadas 

situações. 

Em síntese, nos ensinamentos do prof. Caio Mário: 

 

“(...) na tese da presunção de culpa subsiste o conceito genérico de culpa 
como fundamento da responsabilidade civil. Onde se distancia da concepção 
subjetiva tradicional é no que concerne ao ônus da prova. 
Dentro da teoria clássica da culpa, a vítima tem de demonstrar a existência 
dos elementos fundamentais de sua pretensão, sobressaindo o 
comportamento culposo do demandado. Ao se encaminhar para a 
especialização da culpa presumida, ocorre uma inversão do onus probandi. 
Em certas circunstâncias, presume-se o comportamento culposo do causador 
do dano, cabendo-lhe demonstrar a ausência de culpa, para se eximir do 
dever de indenizar. Foi um modo de afirmar a responsabilidade civil, sem a 
necessidade de provar o lesado a conduta culposa do agente, mas sem repelir 
o pressuposto subjetivo da doutrina tradicional. 
Em determinadas circunstâncias é a lei que enuncia a presunção. Em outras, 
é a elaboração jurisprudencial que, partindo de uma idéia tipicamente 
assentada na culpa, inverte a situação impondo o dever ressarcitório, a não 
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ser que o acusado demonstre que o dano foi causado pelo comportamento da 
própria vítima.”5 

 

A teoria da responsabilidade objetiva fora, inicialmente adotada nos 

pretórios e, posteriormente, pelo legislador. Tal teoria gerou o instituto da inversão do 

ônus da prova em face da responsabilidade civil, permitindo, entretanto, ao demandado, 

a demonstração de que não agiu com culpa ou que sua conduta estava sob o manto de 

alguma cláusula excludente de responsabilidade. 

 

Diante das novas formas de trabalho e relações interpessoais, surgiu a 

necessidade para a sociedade de haver a reparação de danos, mesmo que desvinculados 

da análise da existência de culpa. Tal postura deveu-se principalmente por conta dos 

inúmeros casos onde restou verficado o dano, sem a devida reparação, causando assim 

a sensação de injustiça e desequilíbrio das relações sociais. 

 

Perante esta nova realidade, coube à doutrina e à jurisprudência, 

posteriormente, a modificação da idéia de responsabilização basilada na culpa, 

utilizando-se da teoria da responsabilidade objetiva para fins de reparação do dano. Na 

lição de Stoco: 

 

“ (...)a multiplicação das oportunidades e das causas de danos evidenciaram 
que a responsabilidade subjetiva mostrou-se inadequada para cobrir todos os 
casos de reparação. Esta, com efeito, dentro da doutrina da culpa, resulta da 
vulneração de norma preexistente, e comprovação do nexo causal entre o 
dano e a antijuridicidade da conduta do agente.  
Verificou-se, que nem sempre o lesado consegue provar estes elementos. 
Especialmente a desigualdade econômica, a capacidade organizacional da 
empresa, as cautelas do juiz na aferição dos meios de prova trazidos ao 
processo nem sempre lograram convencer a existência da culpa, e em 
conseqüência a vítima remanesce não indenizada, posto se admita que foi 
efetivamente lesada. 
(...) Impressionados com essa situação, juristas de escol (salvo os irmãos 
Mazeuad, ferrenhos opositores da teoria) se rebelaram contra os termos 
restritivos do art. 1.382 do Código Napoleão (Gaston Morin, Saleilles, 
Josserand, Georges Ripert), e por via de processo hermenêutico entraram a 
buscar técnicas hábeis a desempenhar mais ampla cobertura para a reparação 
do dano. E assim veio a nascer a doutrina objetiva (...).”6 

 

                                                 
5 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p 265-266. 
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais Ltda, 2004, p 64. 
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Assim, suprindo as necessidades da nova sociedade, surge a teoria da 

responsabilidade objetiva, fixada, comumente, na teoria do risco. Para este novo 

pensamento não mais se discute a existência ou não de culpa. Os elementos relevantes a 

serem demonstrados são apenas: a conduta, o dano e o vínculo que os ligam.  

 

Confirmando tal entendimento, tem-se a orientação do novo Código Civil 

em seu artigo 927, leia-se: 

 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo.  
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.” 

 

Quanto ao trecho final do dispositivo,“atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”, caberá 

a interpretação do aplicador da norma, ou seja, caberá à doutrina e à jurisprudência 

limitar a incidência e a amplitude do que venha a ser atividade de risco. 

 

Portanto, a responsabilidade objetiva possui como principal característica o 

fato de ser desnecessária a presença de culpa no agir do que ocasionou a lesão, sendo 

porém fundamental a presença dos demais elementos da responsabilidade civil. Tem 

que haver nexo causal adequado entre a atividade do que causou o dano e a lesão.  

 

Abordando o assunto, dizem Antônio Ferreira Couto Filho e Alex Pereira 

Souza: 

“Importantíssimo que se tenha em mente, portanto, que a responsabilidade 
objetiva coexiste com a subjetiva, e que, não obstante a responsabilidade 
com culpa subsistir como regra geral, a responsabilidade objetiva vem 
crescendo no seio da sociedade moderna, em vários países do mundo, sendo 
que no ordenamento pátrio, encontra-se prevista em várias legislações 
especiais”.7 

 

1.5 Pressupostos Da Responsabilidade Civil 

 

                                                 
7 COUTO FILHO, Antônio Ferreira; SOUZA, Alex Pereira. A Improcedência no Suposto Erro Médico. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 16. 
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A análise do art. 186 do Código Civil de 2002 permite a pormenorização 

exata dos elementos que compõem o instituto da responsabilidade civil. Como 

elementos principais pode-se elencar: a conduta, o dano, o nexo causal e, apesar de em 

virtude da teoria objetiva da responsabilidade civil ter tornado este último elemento um 

critério secundário, tem-se também a culpa lato sensu. 

 

1.5.1 Da Conduta 

 

O primeiro elemento, denominado de conduta é encontrado no texto civil, 

art. 186, a partir da descrição de que “Aquele que, por ação ou omissão (...)". Nos 

ensinamentos da prof. Maria Helena Diniz tem-se o melhor conceito de conduta: 

 

“o ato humano comissivo ou omissivo, lícito ou ilícito, voluntário e 
objetivamente imputável, do próprio agente, ou de terceiro, ou o fato de 
animal ou coisa inanimada, que causa dano a outrem, gerando o dever de 
satisfazer os direitos do lesado.”8  

 

Dissecando tal conceito, tem-se, primeiramente, que a conduta é uma ação 

(comissão), ou uma omissão humana. Ação é ato positivo. É agir de maneira a 

modificar o mundo externo por meio de movimentos concretos. Omissão é ato 

negativo. É uma abstenção. É um não-fazer juridicamente relevante. E tal relevância 

deve-se ao fato de haver um dever legal de agir que foi inobservado, o que gera o 

direito de ressarcimento da parte prejudicada. 

 

Tal ação ou omissão pode ainda ser lícita ou ilícita. Não é necessário que a 

conduta configure uma ilegalidade, basta que cause um dano a outrem, e que este não 

tenha o dever de suportá-lo.  Se a conduta for ilícita, a reparação tem fundamento na 

culpa. Se for lícita, o fundamento é na responsabilidade objetiva, baseada na teoria do 

risco. Além destas características, a conduta tem que ser voluntária, o que se manifesta, 

segundo as bem escolhidas palavras da doutrinadora Maria Helena Diniz: 

 

“pela vontade a qual se imputa ao fato, de sorte que excluídos estarão os atos 

praticados sob coação absoluta; em estado de inconsciência, sob o efeito de 

hipnose, delírio febril, ataque epilético, sonambulismo, ou por provocação de 

                                                 
8 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 7º Volume. São Paulo: Saraiva, 2002. p.37. 
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fatos invencíveis como tempestades, incêndios desencadeados por raios, 

naufrágios, terremotos, inundações etc.”9 

 

Entretanto, importante salientar que a conduta acima descrita deverá ser 

atribuída à pessoa imputável, ou seja, pessoa que tenha capacidade de discernimento e 

de determinação frente a uma ação ou a uma omissão lesivas, sendo este praticado de 

maneira livre, utilizando do seu livre arbítrio. Entretanto, há casos em que esta 

imputabilidade inexiste. São estes casos previstos no próprio Código Civil. Dentre as 

inimputabilidades existem duas que permitem a responsabilização indireta, não 

permitindo, portanto, que reste à vítima arcar sozinha com todo o dano que lhe foi 

causado por terceiro, são elas: a menoridade e o estado de demência. 

 

A maioridade civil prevista no Código de 2002 é de 18 anos, tornando 

assim inimputáveis por presunção legal os que possuam idade inferior, isto porque é 

levado em consideração o desenvolvimento incompleto das crianças e dos adolescentes. 

Entretanto, conforme exposto no parágrafo anterior, tal inimputabilidade não causa 

prejuízos à vítima, por ser aplicada a responsabilidade indireta decorrente de atos de 

terceiros (art.932, I do CCB). 

 

Assim como nos casos de maioridade, em se tratando de inimputabilidade 

por demência a lei designa um responsável indireto pelos danos causados pelo demente, 

admitindo, inclusive, por via de exceção, a responsabilidade do próprio demente 

quando o responsável indireto não puder ou não tiver condição de arcar com o prejuízo 

causado (art.928 do CCB). 

 

A anuência ou concordância da vítima com a situação que venha a lhe 

causar dano também caracteriza uma excludente de imputabilidade, desde que a mesma 

possua consciência e capacidade para analisar as conseqüências desta concordância. Tal 

anuência pode ser direta ou indireta. 

 

Entretanto, as três maiores causas de excludente de imputabilidade ao 

agente ofensor são: o exercício regular de um direito, a legítima defesa e o estado de 

necessidade. O exercício regular de um direito ocorre quando alguém pratica um ato de 

                                                 
9 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 7º Volume. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 38. 
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acordo com um direito que lhe é garantido, enquanto a legítima defesa resta 

caracterizada quando alguém ao repelir uma agressão injusta a direito próprio ou de 

terceiros, devendo ser esta atual ou iminente, com uso dos meios necessários e 

moderados, causa dano a outrem. Tais circunstâncias excludentes de imputabilidade 

estão previstas no Art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro, tendo em vista que tais 

condutas tornam-se lícitas e não geram dever de ressarcimento. 

 

Todavia, cabe ressaltar que em havendo a legítima defesa putativa, que 

nada mais é do que uma agressão injusta inexistente, que existe apenas na mente do 

agente, haverá sim o dever de reparação do dano, pois sua conduta não se caracteriza 

como legítima defesa real. 

 

Previsto no inciso II do Art. 188 do CC/2002, o estado de necessidade 

ocorre quando determinada pessoa ofende direito de outrem com a finalidade de 

eliminar uma situação de perigo iminente. Neste caso, a responsabilidade é excluída se 

o direito ofendido pertencer a quem sofreu o perigo, pois de outro modo, ainda 

persistirá o dever de reparar. 

 

Importante reforçar que a imputabilidade apenas persistirá desde que o 

agente ofensor não tenha utilizado de excesso ou de meios desnecessários para atingir a 

finalidade almejada.  

 

1.5.2 Do Dano 

 

Tem-se que dano é a lesão que sofre alguém em seus interesses 

juridicamente resguardados, incluindo-se aí os patrimoniais e os morais. A presença do 

dano é indispensável para a caracterização da responsabilidade civil. Entretanto, não é 

de qualquer dano que emerge a responsabilidade civil, mas apenas do dano indenizável, 

ou seja, é execrada em nosso ordenamento a possibilidade de reparação de dano 

hipotético ou incerto, ensejador do enriquecimento sem causa. 

 

Tal dano é verificado a partir da constatação dos seguintes requisitos: 1) se 

houver a certeza do dano; 2) se houver diminuição ou afetação do patrimônio moral ou 

financeiro da vítima e 3) se houver o nexo causalidade do dano. 
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Para isso tem-se que: o dano deverá ser efetivo e certo, sendo indenizável 

apenas o dano real, não merecendo ressarcimento meras conjecturas ou hipóteses. No 

ordenamento e jurisprudência pátrios, são aceitos os danos potenciais ou futuros, desde 

que advenham de atitude tomada no presente e que evidencie o dano.  

 

Deverá ainda ocorrer a diminuição ou afetação de um bem jurídico 

patrimonial ou moral, pertencente à pessoa, o que é, em si, o próprio conceito de dano. 

Assim sendo, uma conduta por mais que seja ilícita, se não causar dano efetivo, não 

ensejará direito a reparação. Como último elemento tem-se a causalidade do dano, ou 

seja, o mesmo deve advir, direta, ou, ao menos, indiretamente, da conduta do agente 

agressor. No segundo caso, o dano indireto, ou “em ricochete”, é assegurado o direito 

de reparação aos terceiros prejudicados pela atitude do ofensor. Tal idéia é reiterada nas 

palavras de Carlos Roberto Gonçalves: 

 

“(...) quando uma pessoa sofre o reflexo de um dano causado a outrem. É o 
que acontece, por exemplo, quando o ex-marido, que deve à ex-mulher ou 
aos filhos uma pensão devida em conseqüência de separação, vem a ficar 
incapacitado para prestá-la, em conseqüência de um dano que sofreu. Indaga-
se se nesse caso o prejudicado tem ação contra o causador do dano, embora 
não seja ele diretamente o atingido. 
(...)  
Caio Mário da Silva Pereira discorre a respeito, argumentando: ‘Se o 
problema é complexo na sua apresentação, mais ainda o será na sua solução. 
Na falta de um princípio que o defina francamente, o que se deve adotar 
como solução é a regra da ‘certeza do dano’. Se pela morte ou incapacidade 
da vítima, as pessoas, que dela se beneficiavam, ficaram privadas de socorro, 
o dano é certo, e cabe ação contra o causador. Vitimando a pessoa que 
prestava alimentos a outras pessoas, privou-as do socorro e causou-lhes 
prejuízo certo. É o caso, por exemplo, da ex-esposa da vítima que, 
juridicamente, recebia dela uma pensão. Embora não seja diretamente 
atingida, tem ação de reparação por dano reflexo ou em ricochete, porque 
existe a certeza do prejuízo, e, portanto, está positivado o requisito do dano 
como elementar da responsabilidade civil. Em linhas gerais, pode-se concluir 
que é reparável o dano reflexo ou em ricochete, dês que seja certa a 
repercussão do dano principal, por atingir a pessoa que lhe sofra a 
repercussão, e esta seja devidamente comprovada.(Instituições, cit., p.50).”10 

 

O dano existente e ensejador de reparação poderá ser de natureza 

patrimonial ou moral. O primeiro é facilmente constatável por ter cunho eminentemente 

econômico, facilitando bastante a sua quantificação. Assim, conclui-se que o dano 

patrimonial, ou material, trata-se do dano que atingiu a esfera de bens com valor 

                                                 
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 532. 
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econômico relevante da vítima. A quantificação deste tipo de dano evidencia-se pela 

diferença entre o valor atual do bem e aquele que o mesmo teria se não tivesse sofrido a 

lesão. Este valor diferencial poderá ser composto tanto pelo dano emergente, como pelo 

lucro cessante. 

 

Dano emergente é aquele que consiste no valor que o bem efetivamente 

perdeu. Como exemplo podemos citar o valor do dano causado em um veículo que 

sofreu uma batida. Já o lucro cessante trata de uma privação de lucro, ou seja, é o valor 

que a vítima não perdeu, mas sim deixou de ganhar por causa do dano causado ao 

patrimônio. Usando o mesmo exemplo do carro, tem-se lucro cessante quando o dono 

do carro utiliza-se do veículo para realizar vendas, tendo essa atividade como sua 

profissão, e em virtude da batida passou alguns dias sem poder trabalhar e, 

consequentemente, sem poder auferir os lucros convencionais do desenvolvimento de 

sua atividade. 

  

Com relação ao dano moral, muitos doutrinadores achavam que o mesmo 

não devia ser ressarcido, pois acreditavam que essa questão não devia ser discutida nos 

tribunais. Além disso, achavam que seria muito difícil mensurar o valor do dano moral, 

pois não havia como o legislador impor parâmetros objetivos para se fazer a 

quantificação desse dano. Todavia, com o advento da Constituição Federal vigente, 

ficou estabelecido que o dano moral, em existindo, deve ser indenizado. Contudo, as 

dificuldades levantadas pelos autores ainda permanecem, pois tal dano liga-se à direitos 

da personalidade, como a vida, a intimidade e a liberdade, os quais são bastante 

subjetivos para qualquer mensuração objetiva. 

 

A indenização por danos morais é por demais subjetiva. Assim sendo, a 

indenização por danos morais tem o condão de proporcionar à vítima o sentimento de 

justiça. Ao contrário da indenização por danos materiais, a indenização por danos 

morais tem caráter educativo, ou seja, visa coibir o ofensor de novamente agir com o 

tipo de prática que cause danos aos demais. A indenização, portanto, não tem o objetivo 

de fazer a situação voltar ao seu status quo que existia antes do dano, já que tal atitude é 

impossível.  
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Todo caso envolvendo dano moral deve ser analisado em sua 

particularidade, dentro da realidade fática de cada situação. Cabe ao juiz averiguar se 

realmente existiu dano moral. Em se comprovando tal dano, é preciso ainda analisar a 

figura do agressor e da vítima, observando a situação social e econômica de cada um. 

Portanto, deve haver proporcionalidade, a qual se afere observando a intensidade do 

dano e a capacidade de reparação do ofensor. 

 

1.5.3 Do Nexo de Causalidade 

 

O nexo de causalidade nada mais é do que o elo de ligação entre a conduta 

e o dano por ela praticada. Em assim sendo, apenas haverá o dever de reparação se 

houver uma ligação entre a conduta do agente e o dano sofrido. O nexo de causalidade 

é requisito essencial de qualquer espécie de responsabilidade, posto que sem a 

existência deste torna-se impossível qualquer liame entre a conduta do agente e o dano. 

Dentre as excludentes tem-se: a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito 

ou força maior e, por último, a culpa exclusiva de terceiros.  

 

A culpa exclusiva da vítima resta evidenciada quando o único responsável 

pelo dano é a própria pessoa vitimada por ele, e não a outra pessoa que, por infortúnio 

participou, mesmo que sem culpa, do ato lesivo. Um exemplo que facilita a 

compreensão deste dispositivo é a da pessoa que ao se suicidar, se joga na frente de um 

carro. Nesta situação, apura-se a existência da ação e do dano, porém, não está presente 

o nexo de causalidade, necessário para a caracterização da dever de indenizar. 

Importante neste ponto, abordar a culpa concorrente, qual seja, aquela que ocorre 

quando ambos, vítima e agente ofensor, possuem culpa na ocorrência do dano. Por 

haver a divisão de culpa, deverá também haver a divisão de responsabilidade, tornando-

se assim a culpa concorrente uma atenuante quando da fixação da indenização, e não 

como causa de exclusão da responsabilidade. 

 

Como exemplos de caso fortuito ou força maior tem-se: a destruição de um 

carro por um incêndio em virtude de queda de um raio, a destruição de uma lavoura por 

conta de uma chuva torrencial, etc. O foco da questão, portanto, concentra-se na 

imprevisibilidade ou inevitabilidade do evento danoso. Na verdade, o núcleo é a 

inevitabilidade, posto que, muitas vezes, uma situação pode até se tornar previsível, 
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mas, mesmo assim, continuará sendo inevitável. Assim sendo, independente de se tratar 

de atitude humana ou de fenômeno natural, o que deve existir, para caracterizar estas 

excludentes, é a inevitabilidade.  

 

A culpa exclusiva de terceiros, como próprio nome diz, decorre de uma 

situação onde um terceiro, que não guardar nenhuma relação com o suposto agente, de 

maneira exclusiva provoca o dano. Importante salientar essa ausência de relação entre o 

terceiro e o agente ofensor, tendo em vista que esta relação poderá ensejar a 

responsabilidade indireta. 

 

1.5.4 Da Culpa 

 

Com o desenvolvimento e aprimoramento da teoria do risco, ensejadora da 

responsabilidade obejtiva, a figura do elemento culpa passou a ter um caráter 

secundário quanto à sua análise para fins de reparação por responsabilidade civil. 

Apesar disso, não é possível esquecer da sua importância em todo e qualquer debate 

sobre reparação de danos.  

 

A culpa, lato sensu, abrange tanto o dolo, violação intencional, quanto a 

culpa strictu sensu, que se restringe à negligência, à imperícia e à imprudência. É 

possível caracterizar a culpa como uma violação a um dever legal, atribuída a alguém 

que agiu propositadamente ou, no mínimo, ou que agiu com ausência de cautela. Tal 

conceito é exemplarmente definido nas palavras da prof. Maria Helena Diniz. In 

litteris: 

 

“O dolo é a vontade consciente de violar o direito, dirigida à consecução do 
fim ilícito, e a culpa abrange a imperícia, a negligência e a imprudência. A 
imperícia é a falta de habilidade ou inaptidão para praticar certo ato; a 
negligência é a inobservância de normas que nos ordenam agir com atenção, 
capacidade, solicitude e discernimento; e a imprudência é precipitação ou o 
ato de proceder sem cautela.”11 

A culpa, para fins de caracterização de responsabilidade civil, deverá ser 

analisada pelos mais diversos enfoques, dentre eles: a origem do dever violado, qual 

seja, se provém de contrato ou de situação extracontratual (ou aquiliana). Deverá ainda 

                                                 
11 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 7 Volume. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 40. 
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ser analisada pela sua gradação, podendo ser considerada grave, média, leve ou 

levíssima. Tal classificação é de extrema importância tendo em vista que o art.944 do 

CCB e seu parágrafo único autorizam o magistrado a agir com eqüidade na 

quantificação do dano, dependendo, pois, do critério culpa. Ressalta-se que no direito 

pátrio a culpa é analisada in abstrato, ou seja, compara-se a conduta do infrator com a 

conduta esperada de um homem médio. 
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2 DA PERDA DE UMA CHANCE 

2.1 Do Surgimento E Evolução Da Teoria Da Perda De Uma Chance 

A Teoria da perda de uma chance teve como palco de sua primeira aparição 

a França do século XIX.  Segundo relatos de Rafael Peteffi12, um dos primeiros casos de 

indenização da perda de uma chance aconteceu em 17 de julho de 1889, onde houve a 

concessão de indenização por conta da atuação culposa de um oficial que em, assim 

procedendo, eliminou as chances do demandante de obter êxito.  

Outro caso igualmente famoso e que também teve o seu desenrolar na 

França do secúlo XIX, foi o do criador de cavalos de competição, tradicionalmente 

vitoriosos, que em viagem para participar de mais um campeonato sofreu um acidente, o 

que impossibilitou o animal de participar da competição. Entendendo ter perdido a 

chance de ganhar mais uma corrida, o dono dos animais ingressou com ação de 

indenização e ganhou a causa. 

Apesar dos casos acima citados, foi com casos da seara médica que a teoria 

da perda de uma chance ganhou maior visibilidade. Tem-se, inclusive, vinculada a 

criação da expressão com a análise de um caso pela Corte de Cassação Francesa que, 

em meados da década de 1960, tratou sobre a responsabilidade de um médico que ao 

errar em um diagnóstico, impossibilitou a vítima de buscar tratamento adequado e, 

assim, retirou suas chances de cura.    

Essa aplicação dos franceses da teoria da perda de uma chance ou perte 

d’une chance nos erros médicos gerou a teoria hoje conhecida como “teoria da perda de 

uma chance de cura ou sobrevivência”. 

 

Outro exemplo que se tem conhecimento é o caso do Dr. Helie de 

Domfront. No presente caso, o médico fora chamado para realizar um parto por volta 

das 06 horas da manhã, porém só veio a comparecer às 09 horas.  No momento de sua 

                                                 

12 PETEFFI DA SILVA, Rafael. Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance: Uma Análise do 
Direito Comparado e Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2007. 
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chegada o parto encontrava-se em situação de grande dificuldade, tendo em vista que a 

criança encontrava-se de ombros, sendo necessário, então, serrar-lhe os braços. 

Encarando ter havido prejuízo por conta da demora do médico ao tratar do caso, a 

família ajuizou ação visando a reparação do dano causado pela desídia do médico. O 

caso ganhou ampla repercussão e isso fez com que surgissem inúmeros 

posicionamentos pró e contra o médico. Após a elaboração de dois laudos, o Tribunal 

de Comfront condenou ao médico responsável pelo caso, Dr. Helie, ao pagamento de 

uma pensão vitalícia e anual de 200 francos. 

Após o surgimento da teoria da perda de uma chance na França, o sistema 

da Common Law logo passou a aplicar a teoria em sede de suas decisões. Como 

exemplo maior pode ser citado o caso Falcon v. Memorial Hospital, citado também pelo 

professor Rafael Peteffi. Trata-se de mais um caso aplicado às relações médicas e retrata 

a morte de uma paciente gestante que, logo após o parto no hospital, morreu devido a 

embolia causada pelo contato com o fluído aminiótico. A família, então, ajuizou ação 

onde pleiteava a indenização pela morte da gestante, argumentando para tanto que 

houve negligência dos médicos, o que culminou com a eliminação das chances de 

sobrevivência da mulher. A Suprema Corte do Estado de Michigan declarou procedente 

o pleito indenizatório.  

Após o primeiro caso registrado, vários outros vieram à tona. Como mais 

um exemplo tem-se o caso Chaplin v. Hicks, também verificado no sistema da Common 

Law, só que, neste caso, ocorrido na Inglaterra no ano de 1911. O referido caso 

abordava a chance perdida por uma candidata a um concurso de miss que fora impedida 

de participar da etapa final. A relevância deste caso está no fato de ter sido o primeiro 

no qual foram realizados cálculos baseados na probabilidade de vitória, para fins de 

apurar o quantum devido. Usou-se o seguinte pensamento: havia 12 (doze) prêmios a 

serem distribuídos entre as ganhadoras, tomando-se por base que a candidata possuía, 

no máximo, o percentual de 25% (vinte e cinco) de ganhar algum dos prêmios, a sua 

indenização não poderia ser superior a este percentual. 

Conforme denota-se do acima explanado, a teoria da perda de uma chance 

nasceu de conflitos ocorridos na vinculação entre o dano sofrido e a conduta infratora 

do ofensor. Nos dizeres de Glenda Gondim: “De se concluir que a teoria da perda de 

uma chance originou-se exatamente da dificuldade de configuração do nexo causal entre 
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a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, em determinados casos”13. Com o 

decorrer do tempo, porém, a teoria da perda de uma chance  passou a ser vinculado ao 

dano e não mais ao nexo causal.  

Nascido no Direito Francês e bem aceito perante o sistema da Common 

Law, a referida teoria encontrou obstáculos ao seu pleno desenvolvimento perante o 

Direito Italiano. De acordo com Sérgio Savi14, apesar da resistência inicialmente 

apresentada, a teoria logo passou a ser aceita, tendo em vista os estudos desenvolvidos e 

as constantes manifestações de grandes juristas como De Cupis15 e Maurizio Bachiola16.  

Assim, através dos estudos de Adriano de Cupis, principalmente, a teoria 

da chance perdida passou a ser reconhecida na Itália. O autor trouxe ainda 

engrandecimentos à teoria ao visualizar o dano gerado pela perda de uma chance como 

um dano independente do resultado final. Tal ensinamento influenciou toda a teoria, 

levando vários autores a concluírem o dano causado pela perda da chance como dano 

emergente e não como lucro cessante. 

 

De Cupis conseguiu enxergar na possibilidade de vitória o verdadeiro dano 

passível de reparação, considerando, principalmente, a incerteza da vitória final. Em 

assim procedendo, restaram eliminadas todas as questões à respeito da certeza do dano e 

do nexo de causalidade, pois não mais se buscava a indenização pela perda da vitória, 

mas sim pela perda da chance da vitória. 

A partir dos ensinamentos do ilustre jurista, outros doutrinadores italianos 

passaram a atribuir  a chance perdida um caratér patrimonial, ou seja, a simples 

possibilidade de alcançar determinado fim passou a ser valorada, fazendo parte assim do 

patrimônio de cada indivíduo. Por tais ensinamentos conclui-se que a retirada de uma 

chance real e possível de alguém configura em diminuição de seu patrimônio, dando 

ensejo portanto a reparação. 

                                                 
13 GONDIM, Glenda Gonçalves.  Responsabilidade civil: teoria da perda de uma chance. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, outubro de 2005, ano 94, v. 840. 
14 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009. 
15 DE CUPIS, Adriano. Il Danno: teoria generale della responsabilità civile, 2 Ed, 2 v., Milano: Giuffré, 
1966. 
16 BOCCHIOLA, Maurizio. Perdita di una chance e certezza Del danno. In Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, Anno XXX, 1976. 
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Faz-se imprescindível, entretanto, ressaltar que não é a retirada de toda e 

qualquer chance que seria capaz de ensejar reparação. Para ser indenizáveis, as chances 

deverão, sobretudo, ser sérias e reais, posto que a mera hipótese não causa diminuição 

no patrimônio real de ninguém. 

Mesmo após o lançamento de inúmeros estudos sobre os casos, vários são 

os casos onde não se consegue vislumbrar a correta aplicação da teoria. No próprio 

direito italiano, por exemplo, um caso tornou-se muito conhecido no ano de 1983, tendo 

em vista toda a controvérsia a envolver a situação. 

Tratava-se de um processo de seleção para a contratação de motoristas. Sem 

qualquer explicação, mesmo tendo atendido a todos os pré-requisitos exigidos pela 

empresa, alguns candidatos foram impedidos de participar das etapas finais do processo 

seletivo. 

Em sede de primeiro grau, o juiz reconheceu o direito dos candidatos de 

participarem das demais etapas de seleção, proferindo sentença, ao final, condenando a 

empresa a indenizar os candidatos prejudicados. 

Ao contrário do esperado, o Tribunal de Roma reformou a sentença, por 

entender que o dano advindo da perda de uma chance tratava-se de mera hipótese ou 

especulação, não sendo passível de indenização. Frente à decisão do Tribunal de Roma, 

a Corte de Cassação reformou o acórdão do tribunal, entendendo pela aplicação da 

teoria da perda de uma chance no presente caso, posto que a indenização pleiteada 

referia-se a perda da oportunidade de participar do processo seletivo e não pela não 

obtenção do resultado favorável, qual seja, a obtenção do emprego. 

Admitindo assim a perda de uma chance como um dano emergente, o 

tribunal de Cassação reconheceu o caráter patrimonial da chance perdida, concluindo o 

acórdão: 

 "O conceito de perda e de lucro não se refere somente a uma entidade 
pecuniária, mas a qualquer utilidade economicamente valorável. Em 
concreto, também constitui uma entidade patrimonial, uma situação à qual é 
ligado um lucro provável: o valor econômico é oferecido da entidade deste 
lucro e do grau de probabilidade que o lucro seja efetivamente produzido; o 
fato de que a situação seja idônea a produzir apenas provavelmente e não com 
absoluta certeza o lucro a essa ligado influi não sobre a existência, mas sobre 
a valoração de um dano indenizável (...). No caso em análise, foi subtraída 
uma situação (possibilidade de se submeter às ulteriores provas, que, se 
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superadas, teriam determinado a contratação) da qual tinham direito de 
usufruir.’’17 

No Brasil, a teoria da perda de uma chance ainda encontra inúmeros 

obstáculos à sua fiel aplicação. Trata-se, principalmente, de problemas quanto à 

classificação do dano, sendo este por muitas vezes classificado como um dano 

emergente, lucro cessante, dano moral e até como um terceiro dano, nascido do limiar 

entre dano emergente e lucro cessante. Apesar do notório crescimento das demandas 

judiciais buscando a aplicação da teoria, por muitas vezes faz-se necessária a busca por 

fundamentação da teoria perante a doutrina e jurisprudência italiana e francesa, uma vez 

que nesses países a aplicação da teoria já é pacífica  

2.2 A Perda Da Chance Como Um Dano Indenizável 

 

Apesar da teoria da perda de uma chance ser cada vez mais estudada e 

aplicada no direito brasileiro, a doutrina, bem como a jurisprudência, ainda não 

conseguem atuar com concordância quanto à caracterização do dano advindo desta 

perda, fazendo assim com que haja grande divergência na indenização às vítimas deste 

dano. Alguns caracterizam a natureza indenizatória deste instituto como dano 

emergente, lucro cessante, dano moral ou até mesmo como um novo tipo de dano, 

advindo da interseção entre lucro cessante e dano emergente. 

 

Existem ainda os defensores da teoria da impossibilidade de indenização 

deste dano, tendo em vista considerarem o mesmo como mero dano hipotético, posto 

que inexiste maneira de determinar o resultado final. Sob esse enfoque o dano pela 

perda da chance seria juridicamente impossível. 

 

Tais divergências surgiram a partir da dificuldade apresentada para justificar 

a ausência da certeza do dano. Porém, a devida classificação é necessária, tendo em 

vista que caso o dano não seja certo e determinado, estaria caracterizado o 

enriquecimento indevido da parte demandante. Os posicionamentos contrários à 

aplicação da teoria ganhavam força diante da ausência de argumento por parte dos 

próprios defensores da teoria da responsabilidade das chances quanto à incerteza do 

dano. 

                                                 
17 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. Atlas, São Paulo, 2006, p. 26. 



39 
 

Entretanto, neste ponto, cabe a ressalva de que realmente não é do interesse 

dos defensores da teoria quantificar os atos interrompidos pela perda da chance. Tratam-

se de objetos futuros e se houvesse a intenção de indenizar a vitória não alcançada, aí 

sim poderia se falar de dano hipotético, já que este nunca se concretizará e, portanto, 

jamais poderá ser quantificada. 

  

Exemplificando esta idéia, tem-se que jamais será possível pleitear a 

condenação e indenização pela morte de um paciente pelo simples fato do médico não 

ter realizado o correto diagnóstico da doença. Isso porque é impossível afirmar que em 

caso contrário, se o médico tivesse realizado o diagnóstico de maneira correta, o 

paciente teria sobrevivido. 

 

Assim, diante da imprevisibilidade e da falta de relação direta entre a 

negligência do médico e a morte do paciente, o que pode vir a ser indenizado, no 

presente caso, é a perda da chance de sobrevivência e não a própria perda da vida. 

 

Cabe ressaltar que o dano hipotético jamais poderá ser indenizado, sendo 

pacífico tal entendimento perante a jurisprudência e doutrina nacional. O dano, 

portanto, deverá ser certo e determinado, não sendo admitida sequer a sua presunção 

para fins de apuração da perda da chance. 

 

Entretanto, é salutar salientar que ao proceder à análise correta da perda de 

uma chance verifica-se que esta, ao contrário da vitória não obtida, é certa e 

determinada, sendo passível de comprovação e, principalmente, de quantificação, dando 

ensejo à indenização pela sua perda. Assim, não mais existiria o risco do prejuízo 

hipotético.  

Galgar este primeiro passo foi de extrema importância para a aceitação e 

expansão da doutrina da perda de uma chance, já que não mais se confunde a 

oportunidade de ganho e o resultado final. 

 

Tornando ao caso do paciente que falece de doença não diagnosticada pelo 

médico, tem-se que jamais poderia ser garantido que caso diagnosticada a doença o 

paciente não teria morrido, porém é possível afirmar e comprovar que, caso tivesse sido 

diagnosticada a tempo, o paciente teria sim uma chance de se recuperar. A conduta do 



40 
 

médico não causou a morte e, portanto, não a evitaria, mas a sua negligência retirou a 

oportunidade de cura e sobrevivência do paciente. 

 

Analisando a situação, tem-se então que a teoria da perda de uma chance 

atende a todos os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil, quais 

sejam: 1) conduta ilícita, 2) existência do dano (a perda da oportunidade de evitar um 

dano ou angariar um benefício) e 3) o nexo causal entre ambos. 

 

Para fins de evitar qualquer confusão entre o dano gerado pela perda da 

chance com o dano hipotético, é de extrema importância que a oportunidade de ganho 

ou de evitar um prejuízo seja séria e real. A perda da chance, por estes parâmetros e por 

conta da sua própria natureza, situa-se entre o dano material e o dano eventual, 

conforme posicionamento jurisprudencial.  

 

A responsabilidade civil pela perda de uma chance é fortemente 

influenciada pela probabilidade e estatística, posto que com o desenvolvimento de 

pesquisas cada vez mais precisas, poderá chegar ao valor cada vez mais real da 

indenização do dano advindo desta teoria. 

  

Para a correta quantificação do dano sofrido, necessário é o uso da 

probabilidade para fins de definição de qual oportunidade poderá ser abrangida pelo 

ordenamento para fins de reparação. Como exemplo do uso da probabilidade na teoria 

da perda de uma chance pode ser citado o caso para apuração da responsabilidade civil 

do advogado que perde o prazo para recurso. Este apenas será indenizado casa houvesse 

considerável probabilidade do recurso ter sido provido, caso tivesse sido interposto. 

 

O primeiro jurista a propor o uso da estatística para a solução do quantum 

indenizatório da perda de uma chance foi o eminente jurista italiano Calamandrei que 

propôs que o valor deveria ser calculado com base nas estatísticas da realização da 

chance perdida. Acolhendo as idéias do autor, o judiciário italiano passou a indenizar 

apenas as chances com possibilidade de êxito superior a 50% (cinqüenta por cento). 

 

O recurso proposto por Calamandrei é de extrema importância, tendo em 

vista que permite a prévia análise do caráter patrimonial da chance perdida. 
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Após todo o exposto, faz-se imperioso ressaltar que mesmo se tratando de 

chance séria e real, o resultado final jamais poderá ser comprovado. Isto porque se 

possível fosse a demonstração, não mais estaria sendo falado de perda de uma chance e 

sim de lucros cessantes. 

 

Fixada a idéia de que danos meramente eventuais não serão objeto de 

indenização, tem-se a teoria da perda de uma chance como dano certo e determinado, 

podendo ser analisada sob dois enfoques, quais sejam: a possibilidade de perda de um 

possível ganho e perda da oportunidade de se evitar um prejuízo como resultado final. 

Buscando evitar a vinculação com o resultado final, tem-se que a oportunidade de 

ganho ou de se evitar um prejuízo, por si só, já é faz parte do patrimônio jurídico do 

indivíduo, ensejando, pois, indenização a sua violação. 

 

Arrematando todo o até então exposto, o professor Savi, utilizando-se dos 

ensinamentos do mestre italiano Bocchiola18 diz: 

 

‘ ‘Para defender a indenização das chances perdidas no direito italiano, 
Bocchiola analisa alguns julgados de outros países que a admitem e chega as 
seguintes conclusões: (i) nestes casos, não se concede a indenização pela 
vantagem, isto é, faz-se distinção entre resultado perdido e a chance de 
consegui-lo; (ii) segundo esta perspectiva, com o termo chance não se indica 
uma vantagem possível e, conseqüentemente, um dano eventual, mas a 
possibilidade ou a probabilidade de um resultado favorável; e (iii), ao assim 
proceder, a indenização da perda de uma chance não se afasta da regra de 
certeza do dano, tendo em vista que a possibilidade perdida, em si 
considerada, era efetivamente existente; perdida a chance, o dano é, portanto, 
certo.’’19 

 

Os quesitos elencados por Bocchiola, conforme exposto por Savi, já tão 

uníssonos na doutrina e jurisprudência italiana, tardam a ser pacificados pelos 

aplicadores do Direito no Brasil. Conforme visto, muitas vezes isso ocorre em virtude 

de alguns autores se negarem veementemente a acreditar na possibilidade de 

indenização da perda da possibilidade; Por outras vezes paira a dúvida sobre a 

possibilidade de cisão entre a possibilidade de ganho ou de se evitar um prejuízo com o 

resultado final. 
                                                 
18 BOCCHIOLA, Maurizio. Perdita di una chance e certezza Del danno. In Rivista Trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, Anno XXX, 1976. 
19  SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 26. 
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Assim sendo, apesar das diferentes classificações atribuídas às chances 

perdidas (dano emergente, lucro cessante ou até mesmo dano moral) em havendo uma 

oportunidade perdida, desde que séria e real, ela integrará o patrimônio da vítima, 

possuindo valor econômico, e, assim, podendo ser indenizada. 

 

2.3 Da Natureza da Teoria da Perda de uma Chance: Dano Emergente, Lucro 

Cessante e Dano Moral 

 

Os adeptos da teoria da responsabilidade pela perda da chance tratam a 

questão de forma não unânime. Parte da doutrina entende que se trata de uma espécie de 

lucro cessante; outra, de dano emergente. Há ainda aqueles que classificam a perda de 

uma chance como um dano extrapatrimonial e os que preferem criar um gênero a parte 

de dano, situado no limiar entre o dano emergente e o lucro cessante. 

Os lucros cessantes constituem-se no valor já esperado pela vítima, mas que 

a mesma, por conta de ato ilícito de outrem, deixou de ganhar. É, simplesmente, a perda 

do lucro esperável. É, portanto, algo que guarda uma margem de certeza muito grande, 

precisando apenas de cálculo simples para fins de apuração da quantia não recebida. 

Caso típico para explicitar os lucros cessantes é o do exemplo do taxista que 

sofre acidente, ao qual não deu causa, com o seu carro o que o impede de trabalhar com 

o veículo. Em razão do evento, o motorista sofreu dois tipos diversos de prejuízo, quais 

sejam: o dano emergente e o lucro cessante. O primeiro está caracterizado nos danos 

causados ao seu veículo. Já o último é caracterizado por todo o lucro que o taxista 

deixou de auferir considerando a perda de ganhos com as corridas durante o período em 

que o veículo ficar paralisado para conserto.  

A dificuldade em se calcular o valor dos lucros cessantes mostra-se quase 

que inexistente quando comparada a dificuldade em se mensurar os danos advindos da 

perda de uma chance. 

Cavalieri Filho aborda a temática explicitando que: 

  

‘‘Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na 
frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da 
vítima (...). A doutrina francesa, aplicada com freqüência pelos nossos 
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Tribunais, fala na perda de uma chance (perte d’une chance) nos casos em 
que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura 
melhor, como progredir na carreia artística ou no trabalho, arrumar um novo 
emprego, deixar de ganhar um causa pela falha do advogado etc. É preciso, 
todavia, que se trata de uma chance real e séria que proporcione ao lesado 
efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada (...). O 
cuidado que o juiz deve ter neste ponto é para não confundir lucro cessante 
com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria 
apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito.’’ 20 

 

Apesar do brilhantismo de sempre na exposição, questionável é a 

abordagem sobre a admissibilidade da equiparação feita entre o lucro cessante e a perda 

da chance. Para que se configure lucro cessante o resultado final deverá ser certo, 

determinado, o que não ocorre com a perda da chance, principalmente porque para a 

aplicação da teoria não se faz necessária a vinculação com o resultado final. 

 

Silvio de Salvo Venosa, ilustríssimo defensor da responsabilidade pela 

perda da chance, após abordagem sobre o fato de os tribunais estarem utilizando a teoria 

sob o formato dos lucros cessantes, deixando transparecer inicial descontentamento com 

a idéia, admite, ao final a não diferenciação. Segundo Venosa: 

 

‘‘A oportunidade, como elemento indenizável, implica a perda ou frustração 
de uma expectativa ou probabilidade. Quando nosso tribunais indenizam a 
morte de filho menor com pensão para os pais até quando este atingiria 25 
anos de idade, por exemplo, é porque presumem que nessa idade se casaria, 
constituiria família própria e deixaria a casa paterna, não mais concorrendo 
para as despesas do lar. Essa modalidade de reparação de dano é aplicação da 
teoria da perda da chance. Sempre que se adota um raciocínio desse nível, há 
elementos de certeza e elementos de probabilidade no julgamento.’’21 

 

Conforme abordado anteriormente, muita confusão ainda se faz quanto à 

diferenciação entre perda da chance e lucro cessante. Entretanto, grandes divergências 

podem ser notadas entre os dois institutos: o primeiro se refere ao interesse jurídico 

integrante do patrimônio da vítima antes mesmo da ocorrência do ato ilícito, trata-se de 

expectativa justa, galgada em uma oportunidade séria e real de ganho esperada pela 

vítima. O segundo trata-se da projeção do ato ilícito no patrimônio futuro da vítima, 

necessitando, portanto, da ocorrência do ato contrário ao ordenamento. 

 

                                                 
20 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
97-98.  
21 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. v. 4; 11 ed. São Paulo: Atlas S.A., 
2011, p.275-276. 
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Concentra-se, entretanto, a maior diferença no fato de haver grande 

facilidade na demonstração do resultado final, quando o assunto abordado for lucros 

cessantes. Isso porque diante da perda de uma chance não há causa que gere maior 

incerteza e impossibilidade de aferição. Ou seja, no lucro cessante a vítima pode 

demonstrar o quanto e o quê deixou de ganhar. 

 

Assim sendo, caso o autor consiga apurar com exatidão qual a vantagem 

futura a ser obtida, haveria uma fuga da perda da chance para o lucro cessante. 

Novamente Savi citando Bocchiola: 

 

‘‘Indenizando a perda de uma chance não são violadas as regras segundo as 
quais o dano deve ser certo para que possa ser levado em consideração pelo 
direito. De fato, vale repetir, em tais hipóteses não se indeniza a perda de um 
resultado favorável, mas uma coisa completamente diversa, isto é, se indeniza 
apenas a perda daquela possibilidade atual de conseguir aquela determinada 
vantagem, a qual, com base na normal prova de verossimilhança exigida pela 
lei, resultava realmente existente no patrimônio da vítima no momento em 
que ocorreu a lesão. Então, se a chance já fazia parte dos bens da vítima, a 
sua perda deve ser qualificada juridicamente como um dano emergente.’’22 

 

Por fim tem-se que, no que tange aos lucros cessantes e a perda de uma 

chance, a diferença destes dois institutos reside na prova. Enquanto neste não existe 

possibilidade de se prever o futuro, no caso do primeiro há a possibilidade de prever os 

acontecimentos ou ganhos posteriores, eis que estes se basearão em fatos já 

consolidados no passado. 

 

Por sua vez, parte dominante da doutrina reconhece expressamente a perda 

de uma chance como dano emergente. Ou seja, a partir da violação do interesse jurídico 

futuro da vítima, a chance pode ser efetivamente avaliada como o dano emergente. 

 

Assim, entendendo a perda de uma chance como um dano emergente, sabe-

se que, bem como nos objetos e bens, o prejuízo gerado acarretará a reparação desta 

oportunidade. 

O dano emergente, como entendido pacificamente na doutrina, importa 

numa efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima, naquilo que ela 

efetivamente perdeu, o que hoje está consagrado no artigo 402 do Código Civil. 

                                                 
22 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 22. 
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Ainda, tratando-se de dano emergente, as chances perdidas podem ser 

mensuradas economicamente, porquanto se tratam de interesses integrantes do 

patrimônio jurídico da vítima. 

 

Em obra específica sobre a responsabilidade civil do advogado e adentrando 

no estudo, mesmo que superficial da responsabilidade pela perda da chance ocasionada 

pelo causídico, Sérgio Novais Dias propugna pela vinculação da chance perdida aos 

danos morais. O referido autor critica aqueles que isentam o advogado de qualquer 

responsabilidade quando, por sua negligência, a lamentação do cliente não pode ser 

apreciada pelo órgão do Judiciário. 

 

Defensor assíduo da imputabilidade de responsabilidade civil pela perda de 

uma chance ao advogado, Novais Dias reflete sobre o tema em sua obra: 

  

‘‘É claro que toda vez em que o advogado deixa de recorrer o cliente perda a 
chance de ver a questão reexaminada pela instância superior. Contudo, nas 
situações em que, pela matéria discutida, não havia probabilidade de sucesso, 
não se pode cogitar de dano patrimonial causado pelo advogado, porque o 
prejuízo material sofrido pelo cliente não terá decorrido da falta do recurso, 
pois este, sem chances de êxito, nenhuma alteração para melhor ensejaria em 
favor do cliente. Neste caso, o dano que se pode considerar, embora nem 
sempre ocorra, é extrapatrimonial, ou dano moral, consistente na frustração 
decorrente de não ver a pretensão reexaminada por um órgão jurisdicional 
superior.’’23 

 

A partir da análise das palavras de Novais Dias, percebe-se a importância 

ainda de diferenciar a Perda da Chance do Dano Moral, pois aquela tem caráter 

material, onde não se está avaliando a dor suportada pela vitima pela ocorrência de um 

evento danoso, mas sim o que esta vítima deixou de auferir em virtude da perda da 

chance.  

O que não se pode é dizer que a indenização pela perda de uma chance é de 

natureza moral, apenas. É claro que, além da indenização material a vítima pode sofrer 

dano moral, também passível de reparação em sede do mesmo ensejo. Igualmente não 

se pode esquecer de que o ato ilícito que gerou a indenização pela perda de uma chance 

                                                 
23 DIAS, Sérgio Novais.  Responsabilidade civil do advogado: perda de uma chance. São Paulo: LTr, 
1999, p. 67. 
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pode acarretar outros prejuízos também de ordem material por dano emergente 

propriamente dito, passível de reparação.  

Grande exemplo foi o que se sucedeu com o maratonista Vanderlei 

Cordeiro, atleta profissional, que estava disputando as olimpíadas e estando a poucos 

metros da bandeirada final que lhe daria, com séria chance, a vitória em primeiro lugar, 

foi agarrado por uma pessoa que o impede de continuar na disputa. Com tal atitude lhe 

foi retirada a chance de ser vitorioso. Em decorrência de tal fato, caso a vítima apresente 

problemas de ordem emocional, como ficar doente e ter que se submeter a sério 

tratamento médico e psicológico para poder voltar a correr, haverá ensejo, pois, para 

ressarcimento dos danos emergentes, bem como dos danos morais.    

Além das três categorias acima expostas, existem ainda os autores que 

classificam a perda de uma chance como um dano intermediário, funcionando como 

uma terceira espécie de dano, em um singelo limiar entre o dano emergente e o lucro 

cessante. Como exemplo de adepto desta teoria é possível citar o autor Silvio Venosa. 

Assim, para ele e demais adeptos desta teoria, o enquadramento desse dano não cabe 

exatamente no dano emergente nem nos lucros cessantes, ante a probabilidade e não 

certeza de obtenção do resultado aguardado. 

 

O tema ainda é novo e merece maiores reflexões para se evitar 

enquadramentos errôneos e até mesmo corrida desenfreada e irresponsável na busca de 

indenizações para qualquer situação. 

 

Por todo o estudo desenvolvido, o presente trabalho filia-se a parcela 

majoritária da doutrina, leia-se: na perda de uma chance o dano é tido como dano 

emergente e não como lucros cessantes. Assim sendo, quando da realização do ato 

ilícito essa chance já se fazia presente no patrimônio da vítima, sendo algo que ela 

efetivamente perdeu no momento do ilícito e não algo que ela deixou de lucrar. 

 

Essa ampliação do conceito de dano é de suma relevância, uma vez que, a 

sociedade merece a mais ampla proteção que o Estado e o Poder Judiciário podem lhe 

proporcionar diante das constantes mudanças e evoluções ocorridas no mundo. 
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Para tanto, admitindo-se que assume a natureza patrimonial, eis que real a 

chance de sucesso, aparenta-se mais favorável a filiação à corrente doutrinária que 

compreende a natureza da indenização pela perda de uma chance como sendo dano 

emergente, embora não haja óbices quanto ao alcance do dano também moral. 

 

Portanto, tendo como base os princípios norteadores da responsabilidade 

civil, conclui-se que a perda de uma chance, caracterizada como uma perda da 

oportunidade real e séria de obter um benefício ou evitar um prejuízo, é perfeitamente 

modulável de maneira a melhor se encaixar no perfil de dano emergente, mesmo que 

ainda dependa de fatores externos baseados estes, principalmente, na probabilidade e 

razoabilidade. Não se pode olvidar, todavia, que a teoria da perda de uma chance não 

pode ser caracterizada apenas como um dano extrapatrimonial, mas que esta funciona 

como um ‘‘agregador’’ do dano moral, ou seja, a perda de uma chance também poderá 

ensejar a geração de dano moral.       

 

 Finalizando, portanto, a análise, tem-se que no que pertine às chances 

perdidas, indiferente à classificação estipulada - seja como dano emergente, lucro 

cessante ou mesmo dano moral -, admite-se a interpretação de que, em havendo uma 

oportunidade perdida, desde que suficientemente séria, esta integrará o patrimônio da 

vítima, possuindo valor econômico, e, assim sendo, passível de 

indenização.                              

 

2.4 Teoria Da Perda De Uma Chance 

 

Sob o argumento de que é impossível indenizar alguém pela simples perda 

da oportunidade do que não aconteceu ou por não ter se evitado um prejuízo, a doutrina 

e a jurisprudência, por muito tempo, negligenciaram a existência e a aplicação do 

instituto da perda de uma chance. 

 

Em muitos julgados é possível vislumbrar a negativa do pedido, tendo como 

fundamento o fato da vítima não ter levado aos autos a prova inequívoca de que se 

alguém não lhe tivesse roubado a chance, a vitória final, de fato, se concretizaria.  
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A teoria da perda de uma chance se fundamenta na máxima basilar da 

responsabilidade civil, qual seja: todo aquele que causa dano a outrem fica obrigado a 

reparar os prejuízos decorrentes do seu ato, de forma integral. A dificuldade maior 

encontrada pelos não adeptos da teoria da perda de uma chance reside no fato de que 

eles não conseguem aceitar ou visualizar que o dano advindo dessa perda é, na verdade, 

um dano emergente. 

 

Em razão de um ato ilícito e injusto praticado por outrem, pode alguém ficar 

cerceado da oportunidade de angariar determinada vantagem ou então, de evitar um 

prejuízo. Sofrendo, portanto, um dano concreto e não hipotético, poderá a vítima ajuizar 

um pleito visando à indenização pela perda de uma chance. 

 

Conforme fartamente exposto, a perda de uma chance é uma modalidade de 

dano emergente e, para tanto, para que seja possível a sua configuração faz-se 

necessário que a vítima prove a existência de um prejuízo e o seu nexo causal. No 

entanto, nesta teoria há uma relativização desses elementos que circundam a 

responsabilidade civil. 

 

De acordo com o elencado no capítulo I deste trabalho – Da 

Responsabilidade Civil – tem-se como elementos fundamentais da responsabilidade 

civil sempre, para fins de reparação do prejuízo suportado pela vítima, o dano, a 

conduta humana, o nexo de causalidade e, para alguns autores, a culpa, lato sensu. 

Utilizando novamente das lições de Sérgio Cavalieri Filho, tem-se que: 

  

“Vale dizer, não basta que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; 
tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que este dano tenha 
sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma 
necessária relação de causa e efeito. Em síntese, é necessário que o ato ilícito 
seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse 
ato, sem o quê a responsabilidade não ocorrerá a cargo do autor material do 
fato”24 

 

Assim como nos demais danos, na teoria da perda de uma chance é 

necessário, por evidente, provar o nexo causal. Isso porque ninguém poderá ser 

obrigado a indenizar por um dano que não deu origem, uma vez que o prejuízo deverá 

                                                 
24 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
65.  



49 
 

ser decorrente de causa direta e imediata da conduta originária do agente. O próprio 

ordenamento jurídico brasileiro traz esta concepção em seu artigo 403 do Código Civil 

de 2002 nos seguintes termos:  

 

“Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 
incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e 
imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”  

 

O que é importante salientar é que na teoria da perda de uma chance o nexo 

de causalidade fará ligação entre a conduta ilícita do ofensor com a chance perdida e 

não com a inexistência do resultado final, posto que este último jamais poderá ser 

provado. Assim sendo, admite-se na aplicação da teoria a relativização do nexo causal, 

haja vista que o mesmo não é aplicado conforme previsto no Código Civil Brasileiro. 

 

Havendo a relativização do nexo causal e estando presente o efeito danoso, 

direto e imediato, decorrente de um ato ilícito, faz-se jus à reparação, nos termos do 

artigo 186 do Novo Diploma Civil. 

 

Sergio Cavalieri Filho apresenta o conceito de perda de uma chance como 

sendo “nos casos em que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma 

situação futura melhor, como progredir na carreira artística ou no trabalho, arrumar um 

novo emprego, deixar de ganhar uma causa por falha do advogado etc”.25 

 

Na análise da perda de uma chance deverá o julgador centrar-se em 

indenizar a perda da oportunidade que a pessoa sofreu. Trata-se, portanto, de remunerar 

uma expectativa quase certa do que se poderia ganhar, entendendo-se como a perda de 

uma oportunidade verossímil de se lograr uma vantagem ou de se impedir um prejuízo. 

Logo, nota-se que a perda de uma chance tem embasamento em um dano 

real, não meramente hipotético, porém não possível de saber qual seria o resultado se tal 

ato fosse praticado por terceiro, que deixou de fazê-lo. 

 

                                                 
25 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010 p. 
90/91. 
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A perda de uma chance, caracterizada neste trabalho, de acordo com a 

doutrina majoritária como dano emergente, visa à indenização pela frustração gerada 

pela perda da chance séria e provável. Sergio Severo aduz que: 

 

“a questão da perda de uma chance está inserida na esfera da certeza do dano, 
visando à indenização do dano causado quando a vítima vê frustrada, por ato 
de terceiro, uma expectativa séria e provável, no sentido de obter um 
benefício ou de evitar uma perda que a ameaça”.26 

 

A teoria da perda de uma chance pode ser caracterizada a partir dos 

seguintes elementos: devido a um erro danoso a oportunidade deve ser frustrada 

definitivamente, devendo ainda esta oportunidade ser provável e futura de obter uma 

vantagem ou de evitar um prejuízo, sendo que o resultado da oportunidade deve ser 

incerto no momento do evento danoso 

 

Grandes autores sobre o assunto, como os irmãos Mazeaud, trazem à tona a 

exemplificação da teoria ora discutida através do caso do advogado que perde um prazo. 

Veja-se: 

 “O exemplo do advogado que, por não interpor um recurso ou perder um 
prazo, fizera seu cliente perder uma causa. Trata-se de uma situação em que 
não se poderia prever se a ação seria exitosa, mas o ato do procurador retirou 
a chance de que tal sucedesse”.27 

 

A perda de uma chance encontra-se no estreito limiar entre o dano certo, o 

qual é pacífica a sua indenização, e o dano eventual, que não é indenizável.  Para que 

aquela seja, portanto indenizável, imprescindível é que a oportunidade perdida traga um 

prejuízo ou desvantagem à vítima, ou seja, é necessário que a chance perdida tenha 

algum valor do qual a vítima se privou.  

 

Outro grande exemplo de perda de chance é quando uma determinada 

pessoa é impedida de concorrer a concurso público por falha da administração do 

mesmo. Importante reconhecer que o que se pleitea, no presente caso, não é a 

indenização pela perda de um emprego, já que jamais poderia ser assegurada a certeza 

de que a pessoa passaria no concurso, mas sim a indenização por ter perdido a chance, a 

oportunidade de conquistá-lo. Já existem decisões neste sentido, conforme abaixo: 

                                                 
26 SEVERO, Sérgio. Os Danos Extrapatrimoniais.São Paulo: Saraiva,1996, p. 11. 
27 MAZEAUD ET MAZEAUD cit. por José de Aguiar Dias, Da Responsabilidade Civil, vol. I, Rio de 
Janeiro, 1997, p. 62. 
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 “RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. CONCURSO 
PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO PELOS FISCAIS DAS NORMAS DO 
MANUAL DE INSTRUÇÕES. EXTRAVIO DE PROVA. ÔNUS DA 
PROVA. DANO MORAL. Demonstrada a falha na aplicação de prova 
prática de datilografia em concurso publico pela inobservância das regras do 
manual de instruções para fiscalização, segundo as quais deveriam ser 
recolhidas todas as cinco folhas entregues ao candidato, cabia a administração 
pública provar que este não as restituíra. Na falta desta prova, e de se 
presumir que a prova restou extraviada por culpa da administração. Hipótese 
em que restou demonstrada a violação ao principio da acessibilidade aos 
cargos públicos com a perda da chance concreta de lograr aprovação e ser 
nomeado. Embargos acolhidos. Votos vencidos”.28 

 

Conforme já apontado anteriormente, eis mais uma decisão do judiciário 

brasileiro que, apesar de reconhecer a teoria da perda de uma chance, o classifica de 

maneira errônea, reconhecendo como dano advindo da perda da chance apenas o dano 

moral, ou seja, de caráter extrapatrimonial. 

 

Como se observa, não há falar em lesão ao direito subjetivo, mas, ao 

contrário, esta lesão ocorre em relação a um direito em expansão, que no caso 

mencionado era a legítima expectativa da pessoa de, realizadas as provas, ser aprovado 

no concurso.  

 

Rui Stoco traz uma importante colaboração ao lecionar que no caso da perda 

de uma chance por erro do profissional:  

 

“se o profissional se mostrar imperito, por inadmissível 

desconhecimento da legislação, da teoria do Direito e do próprio 

mister a que se dedica, recaindo em procedimento grosseiro, 

considerado inescusável, talprocedimento traduz-se e se 

transfunde em proceder culposo e que obriga a que se indenize a 

vítima”.29 

 

Assim como comumente os magistrados brasileiros aplicam a teoria da 

perda uma chance de maneira errônea, não ressarcindo os danos no quantum 

                                                 
28 TJRS – Embargos Infringentes nº 598164077 – 1º Grupo de Câmaras Cíveis – Rel. Maria Isabel de 
Azevedo Souza – 06/11/1998 
29 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2004, p. 478. 
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proporcional ao prejuízo causado, regra geral, os pedidos por parte das vítimas também 

são feitos de forma inadequada, buscando-se, quase sempre, indenização por conta da 

perda da vantagem e não pela perda da oportunidade de obter a vantagem ou de evitar o 

prejuízo.  

 

Para que a teoria possa ser reconhecida e amplamente aplicada há de se 

distinguir a perda da vantagem esperada, da perda da chance de obter a vantagem ou de 

evitar um prejuízo, tendo em vista que apenas essa última é objeto da teoria e, portanto, 

passível de reparação.  

 

Conforme se depreende de mera análise de ações ajuizadas perante o 

judiciário brasileiro, o que equivocadamente se tem visto na maioria dos pedidos é a 

reclamação do valor integral da vantagem futura não obtida e não a indenização da 

possibilidade de obtenção do resultado esperado. Tem-se que ter como única 

possibilidade de aplicação da teoria que o que se indeniza é o valor patrimonial da 

chance por si só considerada.  

 

 A doutrina francesa traz como exemplos clássicos de aplicação da ‘‘perte 

d`une chance’’, os casos em que por ato ilícito o ofensor tira da vítima a oportunidade 

de obter uma situação futura melhor, como: progredir na carreira artística ou no 

trabalho, conseguir um novo emprego, deixar de ganhar uma causa pela falha do 

advogado etc. Sempre trazendo a máxima de que se deve lidar com uma chance real e 

séria. 

Finalizando todo o exposto, tem-se que a perda de uma chance, em suma, é 

a perda de uma oportunidade séria e real que alguém sofreu por conta de ato de um 

terceiro. Apesar da sua constante expansão na doutrina e jurisprudência, ainda é um tipo 

de indenização muito recente no Brasil. Aos poucos, a perda de uma chance vai sendo 

reconhecida como um dano emergente e sendo alvo de reparação civil. 
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3 A QUANTIFICAÇÃO DA PERDA DE UMA CHANCE E OS TRIBU NAIS 
BRASILEIROS 
 
 
 
3.1 A Sistematização Da Quantificação Da Perda Da Chance 

 

 

A partir da análise de inúmeros julgados dos tribunais brasileiros constata-se 

que na aplicação da teoria da responsabilidade pela perda de uma chance existe grande 

dificuldade quanto à fixação do montante da indenização.  

 

Conforme amplamente exposto no capítulo anterior, a teoria da perda de 

uma chance busca a indenização do dano de todo aquele que teve o seu objetivo 

frustrado em função da atitude de outrem, responsabilizando o agente pela chance 

perdida por ter cerceado a certeza de ganho que foi encerrada por sua conduta.30 

 

A Itália foi o primeiro país à atribuir um percentual fixo para averiguação de 

uma possibilidade, considerando-a séria e real, para fins de caracterização da teoria da 

perda de uma chance. Na maior parte dos casos, o quantum exigido é o percentual de 

50%, ou seja, se a vítima não tivesse, ao menos, 50% de chance de aferir a vitória, a 

perda da sua chance não poderia ser indenizável. 

 

A Corte di Cassazione – Tribunal Revisional Italiano – foi o primeiro a 

estabelecer os parâmetros matemáticos para a quantificação do dano quando da 

aplicação da teoria. Segundo o entendimento do tribunal, para se chegar ao valor final 

da indenização deverá o juiz partir do dano final, leia-se do valor não obtido por ter a 

vítima perdido a sua chance, fazendo incidir sobre esse valor o percentual de 

probabilidade, que segundo a dominante jurisprudência italiana deverá ser superior a 

50%, de alcançar a vantagem almejada.  

 

                                                 
30 GONDIN, Glenda Gonçalves. Responsabilidade Civil:Teoria da Perda de uma Chance. Revista dos 
Tribunais. São Paulo. v. 840, out. 2005, p 11-36 
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Em termos práticos, teria a Corte italiana formulado uma equação para 

apuração do quantum indenizatório. Nos dizeres do prof. Savi31, em sua obra 

Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance, seria obtida a seguinte fórmula: 

 

VI = VRF x  Y 

 

Onde VI  seria o valor da indenização da chance perdida; VRF seria o valor 

do resultado final; e Y seria o percentual de probabilidade de obtenção do resultado 

final. 

 

Tem-se que a fórmula desenvolvida e utilizada pelos Tribunais Italianos 

permanece atual e em pleno uso, apesar do percentual mínimo, fixado em 50%, não 

mais vem sendo utilizado como única fonte garantidora da seriedade e realidade da 

perda de uma chance. 

 

Assim sendo, para a correta quantificação da indenização, fixar-se-á o valor 

da indenização tendo como parâmetro o valor total do resultado esperado e não 

alcançado, fazendo incidir sobre este o percentual referente à probabilidade de obtenção 

do resultado final esperado. Objetivando manter a coerência na indenização, esta última 

será proporcional à possibilidade maior ou menor de obtenção do resultado almejado.  

 

De acordo com o explanado no tópico sobre a caracterização do dano, 

abordado no capítulo 2 deste trabalho, a doutrina, bem como a jurisprudência, não 

pacificaram o entendimento sobre se o dano oriundo da perda da chance deve ser 

indenizado a título de lucro cessante, dano emergente ou dano moral, havendo inclusive 

uma corrente que o coloque em uma terceira classificação, como um dano autônomo.  

 

Cavalieri Filho, seguindo ao ilustre mestre do tema, Sergio Savi, ao tratar do 

problema, classifica a chance perdida como parte do patrimônio da vítima, devendo esta 

ser inserida na categoria de dano emergente, indenizando-se, pois, pela perda da 

possibilidade de conseguir uma vantagem. 

 

                                                 
31 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 31-32 . 
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Não obstante a introdução da perda de uma chance no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, ainda resistem doutrinadores que argumentam contrariamente a sua 

aceitação, por entenderem que não há que se indenizar lesões baseadas na simples 

expectativa. Utilizando-se de um exemplo comum, como o caso do pintor que perde a 

chance de ter seus quadros vendidos em uma exposição pelo fato de não terem sido 

entregeues a tempo, concluem os mesmos que, caso o referido artista ajuize ação pela 

chance perdida, há o juiz de decidir pela improcedência do pedido, pois, o pintor jamais 

poderia provar que, caso os quadros fossem entregues a tempo, ele teria conseguido 

vendê-los. 

Todavia, a análise acima descrita apresenta dois erros graves. O primeiro 

seria que a teoria da perda de uma chance não é aplicada para se pleitear a indenização 

por não ter vendido os quadros, mas sim por ter perdido a chance de ter os quadros 

vendidos Conforme já amplamente discutido, a indenização da perda de uma chance 

não recai sobre o objeto esperado, mas sim, sobre chance perdida. O segundo erro 

consiste na mensuração. Com o avanço dos estudos no campo da probabilidade, cada 

vez se torna mais fácil aferir as chances da vítima de conseguir o benefício.  

O avanço registrado no estudo das estatísticas e  probabilidades aplicadas à 

teoria da perda de uma chance permitem que seja realizado o cálculo das chances de um 

determinado evento ocorrer, com cada vez mais precisão. Assim no caso acima, o 

magistrado deverá analisar se realmente houve chances sérias para a venda dos quadros, 

levando em consideração o histórico de vendas deste pintor nas demais edições da 

exposição, como foram as vendas dos demais expositores, etc., podendo assim chegar a 

um valor aproximado das chances que o pintor verdadeiramente tinha de vender os 

quadros. 

Ao discorrer sobre a equivocada quantificação do dano na perda de uma 

chance, Sérgio Savi destaca que: 

“Para a valoração da chance perdida, deve-se partir da premissa inicial de que 
a chance no momento de sua perda tem um certo valor que, mesmo sendo de 
difícil determinação, é incontestável. É, portanto, o valor econômico desta 
chance que deve ser indenizado, independente do resultado final que a vítima 
poderia ter conseguido se o evento não a tivesse privado daquela 
possibilidade (...). Quanto à quantificação do dano, a mesma deverá ser feita 
de forma equitativa pelo juiz, que deverá partir do dano final e fazer incidir 
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sobre este o percentual de probabilidade de obtenção da vantagem 
esperada.”32 

Sérgio Savi relata em sua obra sobre a considerável fatia da doutrina, que 

tem entendido ser o dano causado pela perda de uma chance uma modalidade de dano 

patrimonial. Afirmam estes que a chance deve ser vista como um bem nato do 

patrimônio da vítima. In litteris: 

“A chance ou oportunidade poderá ser considerada um bem integrante do 
patrimônio da vítima, uma entidade econômica e juridicamente valorável, 
cuja perda produz um dano, na maioria das vezes atual, o qual deverá ser 
indenizado sempre que a sua existência seja provada, ainda que segundo um 
cálculo de probabilidade ou por presunção.”33  

Na visão de Francisco Amaral34, a chance pode compor o patrimônio de 

bens de uma pessoa, tendo em vista que: “bem é tudo aquilo que tem valor e que, por 

isso, entra no mundo jurídico.”.  Assim sendo, o bem não é, necessariamente, algo 

corporificado, podendo o bem imaterial também compor o patrimônio da vítima, tais 

como as expectativas de direito de valor econômico.   

Assim, podendo atribuir à chance um valor e caracterizá-la enquanto um 

bem pertencente ao patrimônio da vítima, quando constatada uma diminuição séria e 

real dessas chances de se obter um resultado benéfico ou de evitar um prejuízo, estar-se-

á caracterizado um dano ao patrimônio da vítima, sendo, portanto, pacível de 

indenização. 

Diante destas considerações, tem-se que a chance ou oportunidade poderá 

ser considerada um bem integrante do patrimônio da vítima, sendo assim considerada 

uma entidade econômica e juridicamente valorável, cuja perda produz um dano, o qual 

deverá ser indenizado sempre que a sua existência seja provada, ainda que segundo um 

cálculo de probabilidade ou presunção. 

 

Abordando-se novamente o exemplo do advogado que perde o prazo para 

interposição de recurso, caso fosse obrigado à vítima a prova de que interposto o 

recurso o provimento seria 100% garantido ao seu favor, não mais estaria se falando de 

                                                 
32 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 68. 
33 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 68-69. 
34 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução , 4 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 299. 
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perda de uma chance, mas sim seria pleiteada a indenização pelos lucros cessantes, 

conforme opina Savi35: 

 

‘‘Neste caso, o advogado perdeu o prazo para a interposição do recurso de 
apelação contra a sentença contrária aos interesses do constituinte. O acórdão 
reconheceu o dano da perda da chance. Contudo, ao quantificar o dano, 
condenou o advogado réu ao pagamento de tudo aquilo que o seu cliente faria 
jus se o recurso tivesse sido interposto no prazo legal e provido pelo 
Tribunal.’’ 

 

Ou seja, mais uma vez verifica-se a má utilização da responsabilidade civil 

por perda de uma chance, tendo em vista a aplicação de critério errado para fins de 

apuração da indenização. O acórdão que deveria ter condenado o advogado a pagar um 

percentual à causa pleiteada, foi condenado ao pagamento dos lucros cessantes sofridos 

pelo autor da ação. Isto porque jamais seria possível garantir que caso interposto, o 

recurso seria provido com certeza. O que poderia vir a ser mensurado, no presente caso, 

é a probabilidade de êxito nas chances perdidas, sendo que apenas estas últimas 

poderiam ter sido indenizadas. 

 

Uma premissa deve ser fixada: O valor da indenização da chance perdida 

sempre deverá ser menor do que o valor que se deixou de ganhar quando da não 

concretização do resultado final. Tratando-se de oportunidade, dotada de valor 

econômico, porém, anterior ao resultado final caso viesse ocorrer (ganho), sempre terá 

um valor menor do que este último. No caso do advogado acima abordado, esta chance, 

oportunidade séria, já possui um valor econômico, apesar de sua difícil mensuração. 

Tanto que a mesma já integra o patrimônio jurídico da vítima, antes mesmo da prática 

do ato ilícito. 

 

Em resumo, a chance perdida nunca poderá ser igual à vantagem não 

conquistada, sob pena de ter-se a caracterização do lucro cessante. Assim, a chance de 

lucro terá sempre um valor menor que a vitória futura não obtida, o que refletirá no 

montante da indenização. 

 

Esse montante, de difícil quantificação, deverá ser determinado a partir da 

análise do caso concreto, cabendo ao magistrado verificar se as chances eram, de fato, 

                                                 
35 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 61. 
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reais, possibilitando ou não à vítima angariar a vantagem ou evitar um prejuízo. Em 

caso afirmativo, o montante fixado à título de indenização deverá sempre ser inferior à 

vantagem esperada. 

 

Assim, deverá o magistrado, aplicar a teoria da perte d’une chance, 

reconhecer a validade e potencialidade das chances perdidas, devendo ainda exercitar 

seu juízo de eqüidade, delimitando o montante da indenização – quantum debeatur – a 

um valor inferior ao resultado final não obtido. Com tal fato, conclui-se que a 

liquidação do dano poderá ocorrer em face de arbitramento. 

 

Utilizando novamente o exemplo do advogado, dever-se-ia ter analisado as 

reais condições do caso, como o posicionamento jurisprudencial à época, o 

entendimento dos doutrinadores sobre o tema, a força das provas contidas nos autos, 

etc. Chegando-se ao percentual aproximado de 70% (setenta por cento) de chance de 

ganhar a prova, por exemplo, para obter o valor justo de indenização desta chance 

bastaria que o percentual fosse multiplicado pelo valor total da causa, neste ato 

denominado de “X” reais e, assim, seria alcançado o valor verdadeiramente devido à 

título de indenização, qual seja: 0,7 de “X”. 

 

Em outras palavras, deverá o magistrado, em juízo de valor, analisar qual 

seria o resultado final esperado pela vítima, e, assim, multiplicá-lo pelo percentual de 

probabilidade da chance de ter a vítima ganhado a causa. Nas palavras de Venosa: 

 

‘‘Quando vem à baila o conceito de chance, estamos em face de situações nas 
quais há um processo que propicia uma oportunidade de ganhos a uma pessoa 
no futuro. Na perda da chance ocorre a frustração na percepção desses 
ganhos. A indenização deverá fazer uma projeção dessas perdas, desde o 
momento do ato ou fato jurídico que lhe deu causa até um determinado tempo 
final, que pode ser uma certa idade para a vítima, um certo fato ou a data da 
morte. Nessas hipóteses, a perda da oportunidade constitui efetiva perda 
patrimonial e não mera expectativa. O grau de probabilidade é que fará 
concluir pelo montante da indenização’’36 

 

A quantificação exposta já fora utilizada em alguns julgados nacionais, 

conforme se defere da análise da ementa advinda do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul: 

                                                 
36 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. v. 4; 11 ed. São Paulo: Atlas S.A., 
2011, p. 31. 
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“Dano Moral. Desnecessidade de prova do prejuízo. Arbitramento da 
indenização. Razoabilidade. O dever de indenizar decorrente de dano moral 
se mostra presente a partir da comprovação da ocorrência de ilícito, 
desnecessária a prova do prejuízo moral sofrido. Indenização. Pedido certo. 
Condenação em valor inferior. Sucumbência. O deferimento de indenização 
em valor inferior a quele pretendido produz a sucumbência. Em razão do 
decaimento. Perda de uma chance. A indenização pela perda de uma chance é 
devida quando demonstrado que a conduta do agente causador da lesão foi 
exclusiva ou preponderante na produção do dano”.37 

 

Apesar de incorrer em erro ao caracterizar o dano da perda de uma chance 

apenas como dano moral, o TJRS, fazendo jus à sua fama de vanguardista, já no ano de 

2000 aplicava a teoria da perda de uma chance, utilizando como parâmetro para o 

cálculo da indenização o percentual de probabilidade incidente sobre o montante do 

resultado final do qual foi privada a vítima. 

 

Uma outra teoria trazida à baila para fins de apuração do quantum 

indenizatório, porém não defendida no presente trabalho, é a ilustrada pela professora 

Glenda Gondim, qual seja, a utilização, por analogia, da teoria dos danos morais. Nas 

palavras da própria autora: 

 

‘‘(...) quando se trata apenas da chance perdida, sem os referidos gastos, 
surgem as dúvidas sobre o quantum a indenizar. Em virtude da escassa 
doutrina acerca do tema, poucas são as discussões acerca da natureza da 
reparação no tocante à indenização. Para François Chabas, inexiste diferença 
na natureza da reparação do dano ocorrido e na perda da chance (...). Porém, 
tem-se que o próprio conceito da teoria é das chances que se perderam, assim, 
não há como restabelecer ao status quo ante, de tal sorte que, ainda que, o 
dano pudesse ser restabelecido monetariamente, a chance não o será, havendo 
apenas a compensação da lesão, sendo de tal sorte, uma indenização 
compensatória.’’38 

 

Partindo do entendimento de que a prova da extensão da oportunidade de 

ganho é de tão difícil mensuração como no caso do dano moral, explica a doutrinadora 

que poderia a chance ser indenizada a título de compensação. Reforça-se, entretanto, 

que esta posição não é a defendida no presente trabalho, fazendo constar apenas para 

título de engrandecimento do estudo. 

 

                                                 
37 TJRS – Processo nº 7000006679 – 9ª Câmara Cível – Rel. Maria Isabel Broggini – 28/06/2000 
38 GONDIM, Glenda Gonçalves.  Responsabilidade civil: teoria da perda de uma chance. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, outubro de 2005, ano 94, v. 840, p. 32-33. 
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Diante de todo o exposto, tem-se que para a apuração da indenização deve 

ser utilizado o critério de probabilidade ao estabelecer o quantum devido à vítima. 

Dever-se-á realizar uma avaliação do grau de probabilidade de se alcançar a chance do 

resultado no momento em que ocorreu o fato, posto que esta chance possui valor 

pecuniário. Mesmo sendo de difícil quantificação é o valor econômico desta que deverá 

ser indenizado. 

 

Assim, deverá sempre o magistrado se ater aos elementos trazidos pelo caso 

concreto para que se possa concluir pelo valor correto da indenização, sempre levando 

em conta os princípios da efetividade e da razoabilidade, buscando assim a melhor 

solução para a lide. 

 

O princípio da equidade tem por fundamento não a repressão ao ato ilícito, 

em si, mas, a proteção da vítima. Em sua obra sobre a análise do Código Civil de 2002, 

afirmam Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalhieri Filho que como não se 

sabe até onde o fato danoso repercute no patrimônio da vítima, deverá, então, o juiz, 

apreciar a situação fática, dentro do caso real, valendo-se sempre da razoabilidade que 

lhe deve ser inerente. Leva-se, portanto, em consideração se o dano é causal ou 

hipotético, bem como o desenvolvimento normal dos acontecimentos, caso não tivesse 

sido interrompida a chance de obtenção do resultado esperado.39 

 

Assim, no âmbito da teoria da perda da chance o mote sobre o qual deve 

centrar-se o pedido de indenização sempre será a chance perdida e, jamais, os valores da 

vitória não alcançada. No tocante ao quantum indenizatório, este deve ser fixado com 

base em um percentual que incidirá sobre o total da vantagem que poderia ser auferida, 

chegando assim a um valor que represente de forma razoável a quantificação da chance 

que já fazia parte do patrimônio da vítima. 

 

3.2 A Perda De Uma Chance E O Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

A responsabilidade civil surge, como outrora visto, de um ato ilícito capaz 

de gerar dano ao patrimônio de um terceiro. Advindo o dano e estando ambos 

                                                 
39 DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALHIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao novo Código 
Civil, vol. XIII, Forense, Rio de Janeiro 2004, p. 95. 
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interligados pelo nexo causal surgirá, nesse momento, a obrigação de reparar os 

prejuízos causados. Esta obrigação nascida do prejuízo gerado à outrem é chamado de 

responsabilidade civil. 

 

No Brasil é recente a adoção da teoria da responsabilidade civil baseada na 

perda de uma chance. Seu estudo e aplicação ainda restam mitigados, tendo em vista 

não haver previsão expressa em nosso ordenamento sobre tal teoria. Uma vez ausente 

previsão no Código Civil de 2002, fica a cargo da doutrina e jurisprudência a discussão 

e desenvolvimento sobre o tema. Essa ausência de embasamento legal é o que traz tão 

variada uniformidade aos casos de aplicação da teoria.  

 

Durante a vigência do Código Civil de 1916, o ordenamento jurídico, 

através da sua enumeração restritiva (arts. 159, 1536 e 1538), limitava bastante a 

proteção aos bens pelo instituto da responsabilidade civil, o que não ocorre mais em 

relação aos dispositivos do novo Código. Na nova legislação cível, conforme pode ser 

facilmente observado, não mais existem entraves à plena aplicação do instituto da 

responsabilidade civil.  

 

Assim sendo, apesar da inexistência de dispositivo legal que contenha 

previsão expressa, a indenização pela perda de uma chance pode ser perfeitamente 

aplicada no Brasil. Com o novo Código Civil, as chances perdidas, desde que reais e 

sérias, deverão ser indenizadas quando restar provado o nexo causal entre o ato e a 

perda da chance, uma vez que, como nos demais sistemas jurídicos estrangeiros, ao 

trazer a previsão da cláusula geral de responsabilidade pela indenização de qualquer 

espécie de dano, inclui-se, portanto, a indenização decorrente da perda de uma 

oportunidade. 

 

Conforme exposto, o Código Civil de 2002 trouxe inúmeros dispositivos 

que ampliam o rol da responsabilidade civil, permitindo novas facetas desta, como, por 

exemplo, a responsabilidade Civil em decorrência da perda de uma chance. Faz-se 

totalmente possível a aplicação da teoria, posto que, com base no artigo 40340 do 

Código Civil, embora a realização da chance não possa ser certa, a perda da chance 

                                                 
40 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. 
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certamente o será. Por isso, não existe óbice à aplicação da teoria perante o 

ordenamento brasileiro. 

 

Os artigos 18641 e 18742, ambos do Código Civil, trazem a definição de ato 

ilícito. O primeiro tem por fundamento a idéia de culpa em sentido amplo (dolo e culpa 

em sentido estrito) e o segundo na noção de atividade risco. Nada mais são do que 

verdadeiras cláusulas abertas de responsabilidade civil, tendo em vista que não 

condicionam o dano a qualquer requisito. O dano é único, havendo apenas a 

qualificação para fins doutrinários. Existindo dano, portanto, independente da natureza, 

sejam patrimoniais ou extrapatrimoniais, deverão ser reparados. 

 

Não há, no sistema jurídico brasileiro, uma enumeração taxativa de bens 

jurídicos protegidos. Os artigos 94843 e 94944, ambos do CC/2002, apenas dão um 

enfoque especial a proteção à vida e à incolumidade do indivíduo, não sendo estes 

dispositivos exaustivos, já que abrem margem a previsão de outros prejuízos. 

 

Assim, se verificada a perda de oportunidade séria e real de obtenção de 

vantagem ou de evitar um prejuízo, em virtude de ato ilícito na conduta de outrem, 

haverá a caracterização da chance perdida como um dano certo, restando presente os 

elementos que ensejam a obrigação de reparar os danos.  

 

Assim, possuindo o Novo Código Civil uma cláusula aberta de 

responsabilidade civil, na qual fica determinada a reparação de todos os danos sofridos 

pela vítima, resta a teoria da perda de uma chance albergada pela legislação civil 

brasileira. 

 

                                                 
41 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. 
42 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
43Art. 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. 
44 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. 
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Além ainda da cláusula geral de responsabilidade civil, destaca-se no 

ordenamento brasileiro uma cláusula pétrea ensejadora da reparação do dano advindo da 

perda de uma chance: a proteção integral dos danos, mandamento constitucional, 

contido no artigo 5°, incisos V e X da Lei Maior.45 

 

Tal princípio fundamental encontra-se reflexo na legislação 

infraconstitucional, como por exemplo, no disposto no artigo 92746, bem como no artigo 

40247 – ambos do Código Civil. 

 

Os artigos suso mencionados estabelecem, respectivamente, que, se da 

prática de ato ilícito sobrevier um dano, deverá o agente o reparar, mesmo que este 

esteja apenas na seara do dano exclusivamente moral, bem como que o credor terá 

direito ao que “efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar”. Assim 

sendo, o Código Civil expressou em seu texto o princípio da proteção integral dos 

danos. 

 

Tais dispositivos buscam, essencialmente, a restauração do equilíbrio 

jurídico quebrado a aprtir da prática do ato ilícito gerador do dano. Busca-se, portanto, o 

retorno ao status quo. Em não sendo possível, busca-se a indenização em pecúnia do 

mal causado. Assim, o princípio da proteção integral dos danos possibilita a 

compensação do dano causado, mediante o retorno ao equilíbrio natural, quando 

possível, ou por intermédio de indenização.  

 

A base para justificar a existência do princípio da proteção integral do dano 

também pode ser encontrada na Norma Magna em seu artigo 1°, III48, que destaca a 

                                                 
45 Art. 5° (...): 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 
X - são invioláveis a intimidade,a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
46 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem. 
47 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar 
48 Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a 
dignidade da pessoa humana. 
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dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. Tal dispositivo possibilita um melhor entendimento sobre a importância 

atribuída à devida reparação dos danos em nosso ordenamento jurídico, em sede de 

responsabilidade civil. 

 

Inexistiria a dignidade da pessoa humana, caso a vítima fosse obrigada a 

suportar os danos advindos da perda de uma chance, pelo simples fato de não haver 

previsão expressa no sistema jurídico brasileiro. De acordo com o mestre Savi:  

 

‘‘Este princípio tem a importante função de garantir seja estabelecido o 
equilíbrio entre o dano e a reparação, como forma de assegurar, sempre que 
possível, o retorno ao status quo ante. A importância deste princípio no 
estudo da responsabilidade civil é destacada, uma vez que tem a grande 
virtude de assegurar o direito da vítima de ser ressarcida de todos os danos 
sofridos, colocando-a na mesma posição que estaria se o fato danoso não 
tivesse acontecido  
(...) A Constituição Federal, ao estabelecer a dignidade da pessoa humana 
como princípio fundamental da República (CF/88, art. 1°, III) e ao consagrar 
como objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária (CF/88, art. 3°, I), acabou, a nosso sentir, por transpor 
para o texto constitucional o Princípio da reparação integral dos danos.’’49 

 

Concluindo, apesar de não existir norma expressa quanto à reparação da 

perda de uma chance, em face do princípio da reparação integral dos danos, a vítima 

não poderá ser obrigada a suportar os prejuízos de dano causado por outro. Assim, a 

previsão constitucional da reparação de danos, abraça também as hipóteses das chances 

perdidas. 

              

3.3 Do Posicionamento Dos Tribunais Brasileiros Frente À Teoria Da Perda De 

Uma Chance 

 

 Na jurisprudência são encontrados casos em que o Poder Judiciário 

apreciou a questão da responsabilidade civil pela perda de uma chance, aplicando o 

novo Código Civil, cujos artigos 186, 402, 927, 948 e 949 acolhem a possibilidade de 

reparação de qualquer dano injusto causado à vítima. 

 

                                                 
49 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 86. 
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Em termos legais, tais artigos acolhem a possibilidade de indenização pela 

perda de uma chance no direito brasileiro. Isso com base em todo o exposto no tópico 

anterior, por conta da cláusula geral de responsabilidade contida no inciso V da 

Constituição Federal. Dessa cláusula subentende-se que todo aquele que causar dano a 

outrem fica obrigado a repará-lo de maneira proporcional ao dano causado, tendo em 

vista que esta assegura que haverá direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem.  

 

Apesar de o tema possuir garantia constitucional, não é fácil encontrar 

material literário, bem como decisões de tribunais e juízes monocráticos condizentes 

com o tema em destaque. A apreciação dos Tribunais ainda se verifica de forma tímida. 

Por muitas vezes socorrem-se os magistrados com quantificações para indenizações 

típicas dos lucros cessantes, o que, como já fora demonstrado, não é via apropriada. Em 

outras situações, chega-se a indenizar a teoria da perda de uma chance sobre os 

parâmetros do dano moral. 

 

O primeiro julgado brasileiro a analisar, de forma expressa a teoria da perda 

de uma chance, foi proveniente do Tribunal no Rio Grande do Sul: 

 

‘‘CIRURGIA SELETIVA PARA A 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.  
Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de erro em 
cirurgia para correção de miopia, a qual resultou, para o autor da demanda, 
hipermetropia e névoa nos olhos. 
A responsabilidade civil pela perda da chance não fora reconhecida em sede 
apelação, justamente porque os danos acima destacados decorriam direta e 
imediatamente da conduta ilícita do médico. Logo, in casu, foi possível 
estabelecer um nexo de causalidade entre a ação do esculápio, contrária ao 
ordenamento, e o dano auferido pela vítima.’’50 

 

Eis parte do voto do Desembargador Ruy Rosado de Aguiar Júnior (1990): 

 

‘‘(...) é preciso esclarecer, para efeito de cálculo de indenização, que não se 
trata de perda de uma chance, a que em certa passagem se referiu o apelante. 
Na perda da chance, não há laço de causalidade entre o resultado e a culpa do 
agente.  
 

                                                 
50 TJRS - 5ª Câmara Cível – Apelação Cível n.° 598069996 – Rel., Des., Ruy Rosado de Aguiar Júnior – 
julgado em 12/06/1990. 
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Em outro julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul51 tem-se, 

novamente, o voto do desembargador Ruy Rosado analisando a responsabilidade civil 

pela perda da chance. Desta vez fora reconhecida a responsabilização do agente infrator 

por ter lesionado a chance da vítima em obter uma vantagem. Trata-se de recurso de 

apelação, em ação indenizatória movida contra advogado que não comunicou o extravio 

dos autos à cliente, impossibilitando assim que a última obtivesse um provimento 

jurisdicional favorável a sua pretensão. 

 

O dano, no caso em debate, caracteriza-se pela perda da chance da cliente 

em ver sua ação julgada; ou seja, a perda da oportunidade de angariar um benefício, um 

lucro, materializado pelo possível provimento jurisdicional favorável. Por seu valor 

estritamente técnico-jurídico acerca da teoria da perda da chance, trazemos à baila 

trechos do voto do relator, fundamentando a decisão dentro da teoria em destaque: 

 
‘‘ (...) não lhe imputo o fato do extravio, nem asseguro que a autora venceria 
a demanda, mas tenho por irrecusável que a omissão da informação do 
extravio e a não-restauração dos autos causaram à autora a perda de uma 
chance e nisso reside o seu prejuízo (...). 
(...) a álea integra a responsabilidade pela perda de uma chance. Se fosse 
certo o resultado, não haveria a aposta e não caberia invocar este princípio 
específico da perda de chance, dentro do instituto da responsabilidade civil 
(...) Isto posto, estou em negar provimento ao apelo para manter a sentença de 
procedência, esclarecendo que a fixação da indenização, através de 
arbitramento, em liquidação de sentença, deverá atentar para o fato de que o 
dano corresponde apenas à perda da chance.’’ 

 

De se ver que logo no primeiro julgamento sobre a teoria da perda de uma 

chance houve a aplicação correta da teoria, já que fora reconhecido pelo julgador não se 

tratar de um caso de lucro cessante, fato este confirmado ao enfatizar que não era este 

um dano certo.  

 

Muito diferentemente do que aconteceu no primeiro julgado sobre o caso, a 

jurisprudência nacional vem aplicando critérios diversos para fins de apuração da 

indenização devida. Alguns julgados, seguindo os ensinamentos do professor Sérgio 

Novais Dias, admitem expressamente a responsabilidade por perda de uma chance, 

                                                 
51 RESPONABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. Age com negligência o 
mandatário que sabe do extravio dos autos do processo e não comunica o fato à sua cliente nem trata de 
restaurá-lo devendo indenizar à mandante pela perda da chance. (TJRS - 5ª Câmara Cível – Apelação 
Cível n.° 591064837 – Rel., Des., Ruy Rosado de Aguiar Júnior – julgado em 29/08/1991). 
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reconhecendo, entretanto, a configuração de dano moral apenas, não sendo possível a 

indenização por danos materiais. In literris: 

 

‘‘MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. 
INDENIZAÇAO POR DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DA PERDA 
DO PRAZO. DANOS MORAIS JULGADOS PROCEDENTES. A 
responsabilidade do advogado é contratual e decorre especificamente do 
mandato (...). Da análise quanto à existência de nexo de causalidade entre a 
conduta do Apelante e o resultado prejudicial à Apelada resta evidente que a 
parte autora da ação teve cerceado o seu direito dever apreciado o seu recurso 
à sentença que julgou procedente a reclamação trabalhista, pelo fato do seu 
mandatário, o qual se comprometera ao seu fiel cumprimento, inserido que 
está, no elenco de deveres e obrigações do advogado, aquele de interpor o 
recurso à sentença contra o qual irresignou-se o mandante. Houve para a 
Apelada a perda de uma chance, e nisso reside o seu prejuízo. Estabelecidas a 
certeza de que houve negligência do mandat ário, o nexo de causalidade e 
estabelecido o resultado prejudicial demonstrado está o dano moral. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”52 

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. NEGLIGËNCIA NA 
ATAÇÃO PROFISSIONAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO 
TRABALHISTA PROPOSTA SÓ APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE AVALIAR O 
DIREITO DO RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA 
CHANCE DE VER O PLEITO EXAMINADO PELO JUDICIÁRIO. 
MODALIDADE DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARA 
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO”.53 

 

Apesar de entender pela possibilidade de condenação por danos morais nos 

casos de perda de uma chance, o trabalho por ora apresentado acredita na condenação 

em danos morais como um agregador ao dano patrimonial de fato ocorrido com a 

retirada da chance da vítima. Data maxima venia, apesar da correta caracterização da 

perda de uma chance, tendo como base o fato da vítima ter perdido a oportunidade de 

obter de um benefício, defendeu-se a existência do dano moral apenas, quando já se 

sabe que a chance faz parte do patrimônio da parte autora da ação, mesmo antes do 

acontecimento do ato ilícito. 

 

 Abaixo, mais um caso de caracterização do dano sobrevindo da perda de 

uma chance como dano moral. No caso, segue o voto do relator da apelação julgada 

pelo Tribunal de Alçada Civil Paulista, Doutor José Arnaldo da Costa Telles (1996): 

 

                                                 
52 TJRJ – Apelação Cível n.° 2003.001191138 - 14ª Câmara Cível – Rel., Des., Ferdinaldo do Nascimento 
– julgado em 07/10/2003. 
53 TACSP - 8ª Câmara – Apelação Cível n.° 680.655-1 – Rel., José Arnaldo da Costa Telles – julgado em 
23/10/1996. 
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‘‘Não obstante a certeza da obrigação de indenizar, exsurge aqui dificuldade 
na avaliação do quantum debeatur. De fato, se não houve análise da 
reclamatória pela justiça especializada, não cabe à comum examina-la e 
definir quanto o autor teria de receber da reclamada, nos termos do pedido 
que formulou. Sendo assim, a orientação preconizada por alguns autores 
franceses é a que melhor se harmoniza como direito vulnerado do autor. 
Indeniza-se não pelo que deixou de receber naquela demanda, mas a perda da 
chance de ver seu pleito analisado pelo judiciário. Nem é possível argumentar 
com a falta de disposição legal que sustente tal solução. A indenizabilidade 
do dano moral, constitucionalmente estabelecida (art. 5°, V) oferece respaldo 
mais que suficiente à condenação. 
(...) Por fim, considerando que se trata de indenizar a perda de uma chance, o 
arbitramento em quantia equivalente a cinqüenta salários mínimos revelase 
suficiente para reparar o mal experimentado pelo autor e concitar a ré a atuar 
com mais diligência em sua atividade profissional.’’ 

 

O posicionamento acima mencionado incorreu em equívoco, 

principalmente, pela dificuldade de fixação do quantum indenizatório. Não se pode 

admitir a caracterização da perda da chance como dano moral simplesmente por não ser 

possível, no momento, auferir o quantum debeatur da indenização. Dano moral e o dano 

gerado a partir da perda da chance são danos diferentes em sua própria natureza. Assim 

dizer que a perda de uma chance enseja, única e exclusivamente o dano moral, é uma 

verdadeira contradição. 

 

Entretanto, imperioso ressaltar que a ocorrência de um dano não exclui o 

aparecimento do outro. Nada obsta a existência conjunta das duas espécies de dano. O 

dano moral, que é uma lesão aos interesses extrapatrimoniais da vítima, em nada 

concorre com a perda da chance, cujo dano recai sobre os interesses de natureza 

patrimonial, conforme já argumentado nos tópicos anteriores. 

 

Por último, importante ressaltar também que ao julgar o dano moral e a 

perda da chance, no que toca à indenização, um não vincula o outro, pois possuem 

naturezas diversas, bem como possuem diferentes critérios de convicção e valoração. 

Além da errada classificação do dano advindo da perda de uma chance, 

outro erro crasso encontrado nas decisões espalhadas pelos tribunais do país diz respeito 

a equivocada quantificação do dano, gerando assim indenizações incompatíveis com o 

dano gerado pela perda da chance. Isso porque não se pode conceder a indenização 

correspondente à integral restituição dos danos pelo evento que não chegou a ocorrer, 

posto ser impossível provar a certeza sobre tal fato. O que deve se indenizar é o dano 

decorrido pela oportunidade perdida.  
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Isso se deve ao fato de que se um determinado evento não ocorreu, não há 

como dizer de forma absoluta o que aconteceria, não podendo assim indenizar pelo o 

que não tem certeza. Porém, é possível determinar a probabilidade do evento ocorrer. 

Não são poucos os julgados que ainda cometem equívocos ao mensurar os danos 

advindos da perda de uma chance. Como exemplo:  

‘‘APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA 
CHANCE. AJUIZAMENTO DE DEMANDA TRABALHISTA DEPOIS DE 
TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. ADVOGADO 
INDICADO PELO SINDICATO. CULPA IN ELIGENDO. Tendo o 
associado perdido a chance de ver sua pretensão apreciada pela Justiça 
Obreira, em face do transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da 
ação, decorrente da desídia do profissional indicado pelo sindicato, deve a 
entidade de classe ser responsabilizada pelos prejuízos originados pela perda 
da chance experimentada pelo autor. Responde o sindicato por culpa in 
eligendo. Exegese do art. 1.521, inciso III, do CCB/1916. Ainda que não 
houvesse obrigatoriedade de aceitação, era dever do sindicato a fiscalização 
dos serviços prestados pelo advogado indicado. Apresentada a prova de que o 
profissional estava autorizado a prestar os serviços para o associado, era ônus 
do sindicato a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor (art. 333, II, CPC). Valores buscados na 
demanda trabalhista, não-impugnados pelo requerido, que devem servir de 
base para o quantum indenizatório. APELO PROVIDO. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE.’’54 

No acórdão ora analisado tem-se que o erro no julgamento do presente caso 

consiste na fixação do quantum indenizatório. Neste caso em que o advogado deixou 

transcorrer o prazo sem o ajuizamento da ação, o resutado foi a condenação do sindicato 

ao pagamento integral das verbas que seriam pleiteadas na ação trabalhista. O que foi 

remunerado, nesse caso, não foi a chance perdida, mas sim o quantum correspondente a 

perspectiva futura almejada, porém não alcançada. Se realmente fosse certo que o 

trabalhador ganharia todo o montante pleiteado em sede de ação trabalhista, aí estaria 

tratando de um caso de lucros cessantes e não mais de perda de uma chance. Só assim 

seria justificada a condenação no total das verbas trabalhistas pleiteadas. 

Como não é o que se configura no presente caso, posto que não é possível se 

afirmar que o demandante receberia todas as verbas trabalhistas pedidas, o que se 

poderia ser indenizado era a probabilidade do autor da demanda em recebê-las, caso o 

advogado não tivesse agido com desídia.  Encontrada a probabilidade de ganho, então 

esta seria multiplicada pelo montante das verbas trabalhistas. Em um caso hipotético, 

caso o valor pretendido em sede de ação inicial fosse de R$ 10.000,00 e a probabilidade 

                                                 
54 Apel. Civel – 9ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul – Proc. nº70006227599 
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fosse de 70%, então o valor da indenização deveria ser 0.70 x 10.000,00, ou seja, R$ 

7.000,00. 

 

Até pouco tempo atrás quase todas as demandas envolvendo a teoria da 

perda de uma chance se concentravam na seara médica e ou em casos de decurso de 

prazo dos advogados. Mas com o passar do tempo, tem-se vislumbrado uma maior 

abertura do leque de opções da aplicação da teoria, reconhecendo a existência da 

responsabilidade civil em decorrência da perda de uma oportunidade em diversas outras 

pretensões de naturezas distintas.  

 

Para que se possa vislumbrar as possibilidades de aplicação da teoria da 

perda de uma chance, lista-se abaixo diversas ementas dos mais diversos tribunais, 

passando por várias áreas de atuação:  

 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA AMBIENTAL - TEORIA DO RISCO 
ADMINISTRATIVO - PERDA DE UMA CHANCE. (...). A 
responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente 
tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. 
(...). Repara-se por força do Direito Positivo e, também, por um princípio de 
Direito Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. 
Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, 
a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto interesse de 
todos e cuja lesão ou destruição terá consequências não só para a geração 
presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, 
ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a concordar ou a 
praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das 
gerações. 55 

 

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGO E NÃO CADASTRADO - TEORIA 
DA PERDA DE UMA CHANCE. Hipótese na qual o autor adquiriu título de 
capitalização, que foi pago em 08/05/2002. Entretanto, não recebeu o título e, 
ao consultar a central de atendimento da Federal Capitalização S/A, segunda 
ré, verificou que não havia título em seu nome e CPF. Assim, resta 
caracterizada a falha no serviço. É caso de inadimplemento contratual, e 
responsabilidade das rés pela inexecução do ajuste. A abrangência do artigo 
403 do CC não autoriza a reparação do dano remoto, o que ocorreria se 
levado em conta o valor do prêmio que poderia ser obtido. A chamada teoria 
da perda de uma chance, em caso como o dos autos, deve ser equacionada 
dentro da reparação do dano moral, e sua carga lateral punitiva. Admitido que 
a ré pudesse sair livre da situação, apenas devolvendo o valor aplicado, seria 
ofensa à dignidade de todos os consumidores que, como o autor, fazem a sua 
fé na sorte. 56 
 

                                                 
55 STJ - REsp 745363/PR – Rel. Min. Luiz Fux – Publ. em 20-9-2007 
56 TRF-2ª Região - Ap. Cív. 2003.51.10.001761-6 – Rel. Des. Guilherme Couto – Publ. em 5-5-2006 
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RESPONSABILIDADE CIVIL - COLETA E ARMAZENAMENTO DE 
CÉLULAS-TRONCO - AUSÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA NO 
MOMENTO DO PARTO. Se os pontos que se pretendia demonstrar com a 
produção de novas provas podiam ser averiguados através dos documentos 
que instruíram a inicial, mostra-se desnecessária sua realização, inocorrendo, 
portanto, cerceamento de defesa. Considerando que as células-tronco são o 
grande trunfo da medicina moderna no tratamento de inúmeras patologias 
consideradas incuráveis, não se pode dizer que a ausência da ré no momento 
do parto, com a perda da única chance existente para a coleta desse material, 
trata-se de um simples inadimplemento contratual. Havendo desperdício da 
única chance existente para a coleta das células-tronco por culpa exclusiva da 
ré, que foi negligente ao deixar de encaminhar preposto qualificado para a 
coleta no momento oportuno, evidente se mostra o dano moral suportado 
pelos autores diante da frustração em ampliar os recursos para assegurar a 
saúde de seu primeiro filho. 57 
 

 Conforme se pode observar a partir da análise dos julgados acima 

transcritos, a teoria da perda de um chance já abrange os mais diversos âmbitos do 

Direito, passando pelo direito administrativo, direito ambiental, direito de família, etc. 

Conforme se expõe abaixo, com o passar do tempo a teoria tem sido cada vez mais 

aplicada no Brasil e em outras áreas até então não aplicadas, leia-se: 

  

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR 
MUNICIPAL - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.(...) Laudo 
pericial conclusivo no sentido de que houve nexo de causalidade, o que se 
confirma diante do conjunto probatório, não tendo o município se esforçado 
para demonstrar que agiu adequadamente na realização do exame causador do 
dano.(...) Orientação predominantemente em matéria de falha médica ou 
hospitalar. Aplicação da teoria da perda de uma chance. Precedentes do STJ. 
Configuração dos danos moral, estético e material, este, no tocante ao lucro 
cessante. 58 
 
 
HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OMISSÃO - 
NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO - 
MORTE - PERDA DE UMA CHANCE. (...) no que tange à alegação de que 
o nexo de causalidade estaria excluído em razão de que a vítima faleceria de 
qualquer modo. Embora seja forçoso reconhecer que a gravidade de seu 
estado de saúde, como afiançado pelo Perito Médico Legista. Não há como se 
ter certeza de que se o paciente tivesse recebido pronto e adequado 
atendimento médico teria falecido da mesma forma. Aplicável aos fatos 
narrados na exordial a teoria da perda de uma chance. (...)59 
 
TEORIA. PERDA. CHANCE. CONCURSO. EXCLUSÃO.  
A Turma decidiu não ser aplicável a teoria da perda de uma chance ao 
candidato que pleiteia indenização por ter sido excluído do concurso público 
após reprovação no exame psicotécnico. De acordo com o Min. Relator, tal 
teoria exige que o ato ilícito implique perda da oportunidade de o lesado obter 
situação futura melhor, desde que a chance seja real, séria e lhe proporcione 
efetiva condição pessoal de concorrer a essa situação. No entanto, salientou 

                                                 
57 TJ-PR - Ap. Cív. 401.466-0 - Acórdão COAD 121952 - Rel. Des. Ronald Schulman - Publ. em 1-6-
2007 
58 TJ-RJ- Ap. Cív. 2008.001.20957 – Rel. Des. Custódio Tostes – Julg. em 6-8-2008 
59 TJ-RS - Ap. Civ. 70025575002 - Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto - Publ. 19-11-2008  
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que, in casu, o candidato recorrente foi aprovado apenas na primeira fase da 
primeira etapa do certame, não sendo possível estimar sua probabilidade em 
ser, além de aprovado ao final do processo, também classificado dentro da 
quantidade de vagas estabelecidas no edital. 60 
 
 

Um dos casos mais inovadores foi a aplicação da teoria da perda de uma 

chance perante a justiça laboral. Apesar de ser extremamente recente, a teoria, dentro da 

justiça do trabalho, tem sido cada vez mais aplicada, conforme ementa abaixo: 

 
RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO - ATO ILÍCITO 
DO EMPREGADOR - PERDA DE UMA CHANCE - DANO 
PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. A teoria da responsabilidade civil pela 
perda de uma chance torna indenizável a probabilidade séria de obtenção de 
um resultado legitimamente esperado que é obstado por ato ilícito praticado 
pelo agente ofensor. Se o reclamante tinha como justa e real a probabilidade 
de um ganho salarial decorrente de sua promoção ao cargo de supervisor de 
vendas da reclamada, porque aprovado em processo seletivo interno da 
empresa, mas viu perdida a chance de conquistar esse resultado em razão de 
ato ilícito praticado pelo empregador, quando da sua dispensa, 
manifestamente abusiva e ilícita, faz jus à reparação patrimonial decorrente 
deste ilícito. E aqui, independentemente dos ganhos perdidos, o que se 
indeniza é o prejuízo consistente na perda dessa oportunidade, a perda da 
chance real de alcançar a promoção legitimamente esperada. 61 
 
 
INDENIZAÇÃO. PERDA. CHANCE. ELEIÇÃO.  
O tribunal a quo deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora 
recorrentes para reduzir o valor da indenização imposta pela sentença, que os 
condenou ao pagamento de danos morais e materiais ao recorrido, por, às 
vésperas do dia da eleição municipal, haver veiculado falsa notícia referente à 
sua candidatura ao cargo de vereador, não tendo sido eleito por apenas oito 
votos. Assim, a Turma negou provimento ao recurso, reiterando o 
entendimento de que é possível a indenização pelo benefício cuja chance a 
parte prejudicada tenha perdido a oportunidade de concretizar, segundo um 
critério de probabilidade. Não se trata de reparar a perda de uma simples 
esperança subjetiva, em conferir ao lesado a integralidade do que esperava 
caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente sua chance. É necessário que 
tenha ocorrido um ato ilícito e, daí, decorresse a perda da chance de obter o 
resultado que beneficiaria o lesado. Precedentes citados: REsp 1.104.665-RS, 
DJe 4/8/2009; REsp 965.758-RS, DJe 3/9/2008; REsp 1.079.185-MG, DJe 
4/8/2009, e REsp 788.459-BA, DJ 13/3/2006. 62 
 
INTIMAÇÃO. DEVEDORES. PURGAÇÃO. MORA. DANOS MORAIS.  
Trata-se, no caso, do dever de indenizar o ora recorrente pela ausência de 
intimação pessoal dos ora recorridos sobre leilão extrajudicial do imóvel no 
qual residem. O tribunal a quo condenou os recorrentes ao pagamento de dez 
salários mínimos aos recorridos a título de dano moral, entendendo que a 
ausência de notificação pessoal importou a perda de chance dos recorridos em 
purgar a mora. A Turma, entre outras questões, conheceu em parte do recurso 
e, nessa extensão, deu-lhe provimento para afastar a indenização ao 
argumento de que o entendimento do tribunal a quo está em consonância com 
a orientação deste Superior Tribunal quando afirma ser indispensável a 

                                                 
60 AgRg no REsp 1.220.911-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17/3/2011. 
61 TRT-3ª Região - RO 1533-2007-112-03-00-5 - Acórdão COAD 127370 - Rel. Des. Emerson José 
Alves Lage - Publ. em 2-10-2008. 
62 REsp 821.004-MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19/8/2010. 
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intimação pessoal dos devedores acerca da data designada para o leilão do 
imóvel hipotecado em processo de execução extrajudicial realizado nos 
moldes do DL n. 70/1966. Porém, entendeu que somente a perda de uma 
oportunidade real, plausível e séria justifica a indenização por danos morais. 
No caso, a chance de que fosse purgada a mora após a intimação pessoal dos 
devedores era remota e inexpressiva; pois, conforme a sentença, diversas 
vezes foram cientificados por avisos de convocação para saldar prestações em 
atraso e os ora recorrentes autores relatam que envidaram tratativas para a 
composição dos débitos junto ao banco, sem êxito. Somente após quase um 
ano e meio decorrido do leilão, é que se animaram em perseguir a anulação. 63 

 

Analisando os julgados acima, constata-se que houve uma expansão da 

teoria da perda de uma chance perante os tribunais brasileiros. Não mais fica restrita aos 

casos médicos e por decurso de prazo por desídia do advogado. Hoje é possível a 

aplicação da teoria na seara trabalhista, ambiental, administrativa, consumerista e até 

mesmo no direito de família. 

 

Ademais, denota-se também que os julgados sobre a teoria se espalham por 

todos os tribunais brasileiros, sejam estaduais ou federais, chegando a temática até o 

Superior Tribunal de Justiça que julgou o mais célebre caso de aplicação da teoria da 

perda de uma chance, conforme há de se verificar no próximo tópico. 

 

 Da análise dos julgados brasileiros tem-se que a jurisprudência, seguindo os 

passos da doutrina, ainda não conseguiu estabelecer um parâmetro para a classificação 

do dano, bem como um critério para a fixação do quantum indenizatório. Isso faz com 

que a teoria seja constantemente aplicada de maneira incorreta, chegando a ser 

descaracterizada em determinadas abordagens. 

  

Nas palavras da própria Ministra do STJ Nancy Andrighi, não é rara a 

dificuldade de se distinguir o dano meramente hipotético da chance real de dano. Neste 

tocante seguem os dizeres da própria ministra ao analisar as dificuldades de aplicação 

da teoria perante os tribunais brasileiros: “a adoção da teoria da perda da chance exige 

que o Poder Judiciário bem saiba diferenciar o ‘improvável’ do ‘quase certo’, bem 

como a ‘probabilidade de perda’ da ‘chance de lucro’, para atribuir a tais fatos as 

consequências adequadas”. 

 

 

                                                 
63 REsp 1.115.687-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/11/2010. 
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3.4 O Caso Do Show Do Milhão 

 

Utilizando das palavras do mestre Savi: ‘‘O caso show do milhão pode ser 

considerado o verdadeiro leading case em matéria de responsabilidade civil por perda 

de uma chance.’’64 No STJ, um voto do ministro aposentado Fernando Gonçalves é 

constantemente citado como precedente da aplicação da teoria. Trata-se da hipótese em 

que a autora teve frustrada a chance de ganhar o prêmio máximo de R$ 1 milhão no 

programa televisivo “Show do Milhão”, em virtude de uma pergunta mal formulada.  

 

Em julgamento ocorrido em novembro de 2005, a Quarta Turma do STJ 

apreciou o caso do “Show do milhão” e reafirmou entendimento favorável à aplicação 

da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance. A ementa do acórdão está 

assim escrita: 

“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” 65 

 

Conforme denota-se da leitura do Acórdão, a parte autora da  demanda, ex-

participante do programa Show do Milhão, apresentado no SBT pelo apresentador 

Silvio Santos, que consistia em um programa de perguntas e respostas sobre 

conhecimentos gerais, sentiu-se prejudicada quanto à formulação da questão principal 

do programa, denominada de “pergunta do Milhão”. 

 

O programa de televisão era produzido no seguinte formato: O participante 

teria que responder a uma série de perguntas sendo que a cada resposta certa o prêmio 

iria aumentando até chegar a última pergunta no valor de R$ 1.000.000,00. O 

participante que acertasse a penúltima pergunta, no valor de R$ 500.000,00 poderia 

utilizar do recurso de olhar a pergunta seguinte, “pergunta do Milhão”, para assim 

decidir se seguiria no jogo ou pararia na penúltima pergunta. Isso porque a pergunta do 

milhão, se respondida corretamente, daria ao candidato o direito de receber o prêmio 

                                                 
64 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2009, p. 75. 
65 STJ-REsp. nº 788459/ba; Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJU de 13/03/2006, p. 334. 
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máximo de um milhão de reais. Se respondesse incorretamente, o candidato perderia 

tudo que conquistou até então, ou seja, os R$ 500.000,00. E se o candidato preferisse 

não responder à pergunta do milhão, receberia o prêmio acumulado, de meio milhão de 

reais.  

 

 No presente caso, a candidata, autora da ação chegou à pergunta do milhão, 

porém, após concluir que a pergunta fora elaborada de maneira a não possuir resposta 

correta, no achou por bem não respondê-la e parar o jogo. A famosa pergunta do milhão 

fora assim elaborada: ‘‘A Constituição reconhece direitos dos índios de quanto do 

território Brasileiro?’’ A perguntava apresentava ainda como possíveis respostas os 

percentuais de (1) 22%, (2) 2%, (3) 4% ou (4)10%. 

 

Considerando que nenhuma dessas respostas encontrava guarida no artigo 

231 da Constituição Federal, a candidata ajuizou ação pleiteando exatamente o valor de 

R$ 500.000, que deixara de ganhar em virtude da má-fé da ré ao elaborar a pergunta. 

 

A sentença de primeira instância proferida pelo Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Defesa do Consumidor de Salvador acolheu a teoria da 

responsabilidade civil pela perda da chance e concedeu o pedido de R$ 500.000,00. 

Embora visando aplicar a teoria da perda de uma chance, o juiz de primeiro grau fixou 

equivocadamente a indenização, pois levou em conta não a chance perdida pela a autora 

de acertar a resposta e ganhar o prêmio total, mas, a própria chance, ou seja, o resultado 

esperado.  

 

Conforme todo o exposto no decorrer deste trabalho, sabe-se que o valor da 

indenização jamais poderia ser o prêmio perdido, uma vez que não se poderia afirmar 

que a autora realmente acertaria a resposta, se a pergunta tivesse sido formulada 

corretamente. Por isso, a indenização a ser fixada deveria ser inferior ao valor final não 

obtido. 

 

Apresentado recurso, foi mantida a sentença pealo Tribunal de Justiça da 

Bahia. Em sede de Recurso Especial apresentado pelo réu, o STJ aplicou a teoria da 

responsabilidade civil pela perda de uma chance, mas acolheu em parte o 

inconformismo do réu, entendendo que as chances matemáticas que a autora tinha de 
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acertar a resposta da pergunta do milhão, se formulada a questão corretamente, eram de 

25%. Assim, reduziu a condenação para R$ 125.000,00. 

 

Eis importantes fundamentos do voto vencedor, relatado pelo ministro 

Fernando Gonçalves: 

 

"Na hipótese 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". ... 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. Não obstante, é de se ter em conta que a recorrida, 
ao se deparar com a 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. Resta, em 
conseqüência, evidente a perda da oportunidade pela recorrida ... 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 da 
outra. A quantia sugerida pela recorrente (R$ 125.000,00) – equivalente a um 
quarto do valor em comento, por ser uma ‘probabilidade matemática’ de 
acerto da questão de múltipla escolha com quatro itens, reflete as reais 
possibilidades de êxito da recorrida”. 

 

Entre os importantes pontos abordados no acórdão pelo STJ, é possível 

mencionar como principal a redução do quantum indenizatório com base na 

probabilidade da autora acertar a pergunta. No caso, a incerteza do acerto da resposta foi 

fato inviabilizador da condenação do réu no pagamento integral do valor que ganharia a 

autora, se obtivesse êxito na pergunta final. Isto porque não se indeniza a chance em si, 

mas sim a perda da oportunidade de se tentar chegar àquele resultado.  

 

Nas palavras do próprio ministro relator do caso, em entrevista concedida ao 

portal de notícias do STJ tem-se que: ‘‘Para o ministro, não havia como se afirmar 

categoricamente que a mulher acertaria o questionamento final de R$ 1 milhão caso ele 

fosse formulado corretamente, pois ‘há uma série de outros fatores em jogo, como a 

dificuldade progressiva do programa e a enorme carga emocional da indagação final’, 

que poderia interferir no andamento dos fatos. Mesmo na esfera da probabilidade, não 
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haveria como concluir que ela acertaria a pergunta.’’  

 

A razão do acolhimento da tese da responsabilidade de o réu indenizar o 

prejuízo causado à autora é porque a chance por si só, já passara a integrar o patrimônio 

da participante do programa. A chance de ganhar o prêmio máximo, porém não é certa, 

fazendo com que o tribunal aplicasse o entendimento de que a indenização será sempre 

inferior ao valor do resultado final esperado, aplicando o critério matemático de 25%, 

proporcional às possibilidades que tinha a candidata, ao responder uma das quatro 

alternativas. 

 

Conforme comprovado com o caso e denotado da leitura do presente 

trabalho, o valor da indenização será arbitrado pelo juiz da causa, assim como ocorre no 

dano moral. Porém, sempre será levada em consideração as probabilidades de ganho 

envolvidas na causa, bem como os demais fatores que sejam capazes de influenciar na 

probabilidade de vitória no resultado final. Assim, quanto maiores as possibilidades, 

maior deve ser o valor da indenização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A perda de uma chance deve ser entendida como a real perda de uma 

oportunidade de se obter uma vantagem ou evitar um prejuízo. É certo que o resultado 

final não pode ser previsto, contudo, a perda da oportunidade de alcançá-lo, seja ele 

favorável ou não, é certa e concreta. 

No desenvolver deste trabalho constatou-se que o estudo das estatísticas e 

probabilidades tem possibilitado predeterminar, com uma aproximação mais do que 

razoável, a valoração de um dano visível que inicialmente parecia imensurável ou 

mesmo inexistente, utilizando-se de regras lógicas para a quantificação deste, sem 

vinculação com o provável resultado final a ser obtido; levando-se em consideração, 

tão-somente, a perda da oportunidade de efetivamente buscar-se este resultado.  

Diante desta evolução, hoje é possível vislumbrar um dano que não guarde 

nexo com o resultado final, sendo este independente. Se, por um lado, a indenização do 

dano encontra pertinência na vitória perdida, é inadmissível, ante a incerteza que lhe é 

inerente, por outro viés, não há como negar a existência de uma possibilidade de vitória, 

em momento anterior a ocorrência do fato danoso. No tocante à exclusão da 

possibilidade de vitória poderá, frise-se, dependendo do caso concreto, existir um dano 

jurídico mensurável, qual seja, certo e passível de indenização. 

Conforme depreende-se da análise do trabalho, o óbice à indenização nos 

casos de perda de uma chance dava-se, geralmente, pela indevida formulação no seu 

pedido. Amiúde, a própria vitima do dano formulava, diga-se, de forma inadequada, a 

configuração e valoração de sua pretensão, não buscando a indenização da perda da 

oportunidade de obter uma vantagem. Temerariamente, requeria indenização em razão 

da perda da própria vantagem em si. 

Em assim procedendo, a vítima acaba por fundamentar-se no requisito de 

certeza do dano. Contudo, o objetivo desse tipo de indenização se encontra justamente 

na incerteza de obter-se a vantagem esperada, não podendo tomar-se como “base” o 

resultado final pretendido. 
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Atualmente, no Brasil, existem poucos trabalhos sobre o tema elencado, 

nota-se que grande parte dos Tribunais brasileiros, vendo-se perante os casos trazidos 

pela sociedade, reconhecem o valor patrimonial da chance por si só considerada, 

admitindo a materialidade do dano, ou seja, o desfazimento do direito aguardado, 

coadunando com a teoria francesa e adentrando no ordenamento jurídico italiano.  

 Porém, constata-se também que os tribunais brasileiros ainda aplicam com 

grande divergência a teoria da perda de uma chance, quando vislumbrada pelo enfoque 

da qualificação e quantificação acerca da materialidade do dano causado. Isso se deve, 

principalmente, pela falta de parâmetros para estabelecer a forma correta de 

quantificação de tal dano. Parte-se do pressuposto de que a perda da oportunidade de 

obter-se uma vantagem possui um determinado valor econômico, sendo certo que 

quantificar esse evento é deveras dificultoso.   

Esse trabalho teve como o principal objetivo desenvolver um estudo acerca 

do assunto de modo a contribuir para uma melhor compreensão sobre a quantificação e 

classificação deste dano, bem como visando contribuir para o aprimoramento da matéria 

apresentada visando obter um maior grau de conhecimento da sociedade como um todo. 

Assim sendo, balisado nas melhores doutrinas concluiu que os julgadores brasileiros, 

para chegarem ao valor correto da quantificação da perda de uma chance, deverão partir 

do dano final e fazer incidir sobre este o percentual de probabilidade de obtenção da 

vantagem esperada. 
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