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RESUMO 

 

O presente estudo possui como escopo a elucidação objetiva da aplicação da teora 
da „perda de uma chance‟ com forma de responsabilização civil, na seara jurídica, 
analisando critérios jurídicos e decisões judiciais que elucidam e delimitam o tema 
em comento, e ao mesmo dissertar os motivos pelas quais corroboram para que 
essa teoria seja considerada como uma nova espécie de dano, além da 
possibilidade de se indenizar e responsabilizar. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is the objective elucidation of the application of the 'loss of 
a chance' theory with a form of civil responsibility, in the legal arena, analyzing legal 
criteria and judicial decisions that elucidate and delimit the subject in question, and at 
the same time reasons for which they corroborate so that this theory is considered 
like a new species of damage, besides the possibility to be indemnified and 
responsible. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios das primeiras civilizações, como forma de manter o 

equilíbrio e harmonia social, o homem buscou o estabelecimento de leis, fixando 

limites e impondo determinadas condutas e sanções. 

Apesar dos primeiros registros positivados de normas jurídicas estarem 

datadas referencialmente no período da história greco-romano, o direito surgiu bem 

antes da escrita, podendo ser mencionado na Pré-História, ou mesmo na 

Antiguidade ou Mundo Antigo, a exemplo do Código Hamurabi (1772 a.C), que 

retrata as Leis da antiga Babilônia. 

Destarte, toda a história do direito é construída pelos costumes e princípios 

das antigas civilizações, que serviram como legado para a construção e 

padronização das normas jurídicas das próximas gerações, conforme evoluções de 

cada sociedade. 

A exemplo, na história greco-romana, O „ Corpus Juris Civilis’, um compilado 

de todas as leis de Roma, tornou-se uma das obras fundamentais para a história do 

Direito Positivo, para a criação dos demais ordenamentos jurídicos, constituindo-se 

como base do Direito Civil moderno. Publicado entre os anos 529 e 534, por ordem 

do imperador bizantino Justiniano I, o ‘ Corpus Juris Civilis’ (Corpo de Direito Civil) é 

o marco do direito como ciência positivada, revolucionando a codificação do direito 

privado das leis de diversos Estados. 

O direito brasileiro, sobretudo o direito civil, fora amplamente instituído nos 

princípios basilares e ideologias exprimidas pelo ensinamento jurídico Romano, 

passando a regular as relações jurídicas, patrimoniais, obrigacionais, sucessórias, e 

até mesmo a responsabilizar os atos e fatos jurídicos das pessoas. 

Dessa forma, nosso Código Civil Brasileiro, baseado em institutos jurídicos de 

equilíbrio do exercício regular do direito e deveres, contempla não só do direito 

primevo das relações jurídicas, como também busca acompanhar os 

desdobramentos dos intensos avanços e progressões sociais na seara jurídica. 

Destarte, com o intuito de proteger o homem e a sociedade, o direito civil 

brasileiro possui diversos regramentos, dos quais as transgressões destes podem 

resultar na responsabilização do agente causador do dano ou violação; denominada 

responsabilidade civil. 
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A responsabilidade civil possui como essência em sua caracterização 

doutrinária o ato de imputar a violação do comando normativo a seu transgressor, 

para que o mesmo arque com as consequências jurídicas, afim de que a parte 

violada em seu direito tenha a reparação ou indenização da obrigação não 

cumprida. 

As doutrinas elencam a conduta, dano ou prejuízo e o nexo de causalidade 

como elementos para a configuração da responsabilidade civil, gerando o dever de 

indenizar. O dano causado pode ser de ordem moral ou patrimonial, entretanto, em 

razão da modernização e o surgimentos de novas formas de relações jurídicas e 

interesses que antes não contemplados pelo crivo da indenização, passou-se a 

defender uma nova forma de responsabilização; aquela decorrente da perda de uma 

chance. 

Refutando a visão tradicional da análise do dano, passou-se a adotar em 

doutrinas e jurisprudências a responsabilidade civil pela perda de uma chance, como 

uma espécie de dano, porém o fato de não estar elencada nos dispositivos legais do 

Código Civil Brasileiro, faz com que essa nova espécie de dano seja questionada 

quanto a ausência de critérios de aplicação e legalidade. 

Apesar de não estar regrada no Código Civil, não significa que a 

responsabilidade pela teoria da perda de uma chance seja inválida e não gere o 

dever de indenizar. 

Destarte, o presente estudo possui com escopo a elucidação objetiva da 

aplicação da teoria da „perda de uma chance‟ como forma de responsabilização, na 

seara jurídica, analisando critérios jurídicos e decisões judiciais que elucidam e 

delimitam tal assunto, e ao mesmo dissertar os motivos pelas quais corroboram para 

que essa teoria seja considerada como uma nova espécie de dano, além da 

possibilidade de se indenizar e responsabilizar. 

De tal modo o trabalho desenvolvido justifica-se no posicionamento favorável 

pela aceitação e aplicação da Teoria da Perda de uma Chance como uma noiva 

espécie de dano, em todas as suas considerações como responsabilidade civil, 

refutando as correntes contrárias. 

As pesquisas referentes ao tema fora embasadas em livros de acervos de 

bibliotecas públicas e particulares, artigos científicos, boletins jurídicos, o próprio 

ordenamento jurídico brasileiro, reportagens e endereços eletrônicos, todos 

referenciados bibliograficamente, como meio de elucidar a problemática da Teoria da 
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Perda de uma Chance como uma nova espécie de dano, delimitando sua aplicação 

através de análise de casos concretos, justificando a possibilidade dos sujeitos de 

determinada relação jurídica serem responsabilizados e indenizados por frustrarem a 

expectativa real de uma pessoa, de obter uma vantagem ou diminuir um prejuízo. 
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

Afim de que se compreenda melhor o presente estudo é necessária a análise 

dos aspectos gerais da responsabilidade civil, para que se possa compreender 

posteriormente, a responsabilidade civil pela Teoria da Perda de uma Chance. 

 

2.1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Etimologicamente o vocábulo ”responsabilidade” tem sua origem no verbo 

latino respondere que se refere ao fato de alguém arcar ou responder pelas 

consequências decorrentes de seu ato. Em uma definição formal, pode-se 

conceituar como sendo o dever de responder por atos ou coisas confiado a alguém. 

Historicamente, no contexto jurídico a concepção de responsabilidade fora se 

adaptando conforme a evolução de cada sociedade. De acordo com Maria Helena 

Diniz (2007 p.10/11): 

 

“Historicamente, nos primórdios da civilização humana, dominava a 
vingança coletiva, que se caracteriza pela reação conjunta do grupo contra 
o agressor pela ofensa a um de seus componentes. Posteriormente evoluiu 
para uma reação individual, isto é, vingança privada, em que homens faziam 
justiça pelas próprias mãos, sob a égide da Lei de Talião, ou seja, da 
reparação do mal pelo mal, sintetizadas nas fórmulas” olho por olho, dente 
por dente”,  “ quem com ferro fere, com ferro será ferido”. Para coibir 
abusos, o Poder Público intervinha apenas para declarar quando e como a 
vítima poderia ter o direito de retaliação, produzindo na pessoa do lesante 
dano idêntico ao que experimentou. Na Lei da XII Tábuas, aparece 
significativa expressão desse critério na tábua VII, lei 11ª “si membrum 
rupsit, ni cum eo pacit, talio esto” (se alguém fere a outrem, que sofra a 
pena de Talião, salvo se existiu acordo) (...) Despois desse período há o da 
composição, ante a observância do fato de que seria mais conveniente 
entrar em composição com o autor da ofensa”. 

 

A Lex Aquilia de damno (Lei Aquília) criada pelos romanos instituiu a base da 

responsabilidade civil na reparação pecuniária proporcional ao dano causado, desde 

que resultante da conduta culposa do agente, mais tarde, passou-se a adotar a 

reparação aos danos causados por omissão do sujeito da relação, mesmo que não 

comprovado o prejuízo ou detrimento material da coisa. Dessa forma a pena privada 

e a reparação eram frequentemente usadas como forma de penalização, ainda que 

o ilícito fosse apenas de cunho civil. 
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A separação da responsabilidade civil da penal só fora delimitada pelo direito 

francês, que desenvolveu o termo da responsabilidade civil no status jurídico 

comumente estabelecido atualmente. Desta forma o direito francês foi o responsável 

pela fixação da reparação não só na culpa, mas também no risco (responsabilidade 

objetiva/ teoria do risco), bem como pela distinção entre culpa delitual e culpa 

contratual. 

Em relação a responsabilidade civil no direito brasileiro, inicialmente a mesma 

se depreendia das condenações criminais e consistia na reparação dessas, a 

posteriori, com o Código Civil de 1916, a responsabilidade civil fora condicionada a 

comprovação da culpa do agente causador do dano ou prejuízo (teoria culpa 

/responsabilidade subjetiva). Após, com o intuito de abranger todas as hipóteses de 

danos, surgiu a teoria do risco (responsabilidade objetiva), acolhida pelo Código Civil 

de 2002, em seu artigo 927, parágrafo único, vejamos: 

 

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

fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

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

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

risco para os direitos de outrem.” (VADE MECUM ,2017 p.183) 

 

Atualmente, nosso Código Civil Brasileiro recepciona as duas teorias, 

distinguindo em seus dispositivos legais quanto a sua aplicação. 

 

 

2.1.1 CONCEITO  

 

Nosso ordenamento jurídico busca assegurar aos indivíduos maior proteção 

aos bens jurídicos, em razão disso a lei atribui como dever jurídico a abstenção da 

prática de atos que possam causar lesões a direitos, seja eles de ordem patrimonial 

ou extrapatrimonial. Trata-se do princípio geral do neminem laedere, ou seja, a 

ninguém é dado direito de prejudicar o outrem. 

Destarte, sempre que houver a violação de um dever jurídico, que resulte na 

ofensa de interesse particular de outrem, mediante ato ilícito, estará presente o 

instituto da responsabilidade civil.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art186
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A responsabilidade civil vem definida por SAVATIER como: “a obrigação que 

pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou 

por fato de pessoas ou coisas que dela dependam.” ( r it     l  r spons  ilit  

civile, Paris, 1939, v. I, n. 1.). 

Tal instituto imputa ao causador do dano ou prejuízo, o dever de reparar ou 

compensar o mal causado, restabelecendo o statu quo ante da relação jurídica, 

conforme afirma Carlos Roberto Gonçalves: 

 

“Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social o 
problema da responsabilidade. Destina-se a ela restaurar o equilíbrio moral 
e patrimonial provocado pelo autor do dano. Exatamente o interesse em 
restabelecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte 
geradora da responsabilidade civil. Pode-se afirmar, portanto, que 
responsabilidade exprime a ideia de restauração de equilíbrio, de 
contraprestação, de reparação de dano. ..Coloca-se, assim, o responsável 
na situação de quem, por ter violado determinada norma, vê-se exposto às 
consequências não desejadas decorrentes de sua conduta danosa, 
podendo ser compelido a restaurar o statu quo ante.”( Gonçalves, 2010, 
p.19) 

 

Por fim, a responsabilidade civil consiste no dever de indenizar o dano, desde 

que presentes os pressupostos para sua configuração. 

 

2.1.2 PRESSUPOSTOS  

 

Para que a responsabilidade civil seja caracterizada é necessária a existência 

de elementos basilares para sua imputação. Entretanto, existe uma divergência 

doutrinária quanto a esses pressupostos da responsabilidade civil. Conforme o 

escritor jurídico Silvio de Salvo Venosa, são quatro os requisitos para que se passe a 

existir o instituto da responsabilidade civil: ação ou omissão voluntária, relação de 

causalidade ou nexo causal, dano e, culpa. Já Maria Helena Diniz defende três 

pressupostos: ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade. 

Destarte, a tendência jurisprudencial entende que são necessários para a 

configuração da responsabilidade civil, apenas três pressupostos: a conduta do 

agente, o dano e o nexo de causalidade, uma vez que pela teoria do risco adotada 

pelo Código Civil brasileiro, independentemente da existência de culpa do agente, o 

mesmo deverá indenizar, nos casos previstos em lei; responsabilidade objetiva, 
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porém, o ordenamento jurídico brasileiro, também recepciona a responsabilidade 

subjetiva, pela qual é imprescindível o requisito da culpa.   

Acerca destes pressupostos: 

 CONDUTA DO AGENTE 

Um dos primeiros elementos do instituto da responsabilidade é a conduta do 

agente. Ela pode ser definida como uma ação humana comissiva ou omissiva de ato 

lícito ou ilícito praticado pelo próprio agente, dano causado por coisas que estejam 

sob a guarda deste ou ato de terceiro. Neste sentido, afirma Silvio de Salvo Venosa 

(2011, pag. 5): 

“Na realidade, o que se avalia geralmente em matéria de responsabilidade é 
uma conduta do agente, qual seja, um encadeamento ou série de atos ou 
fatos, o que não impede que um único ato gere por si o dever de indenizar. 

No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é identificar 
aquele conduto que reflete na obrigação de indenizar. Nesse âmbito, uma 
pessoa é responsável quando suscetível de ser sancionada, 
independentemente de ter cometido pessoalmente um ato antijurídico. 
Nesse sentido, a responsabilidade pode ser direta, se diz respeito ao 
próprio causador do dano, ou indireta, quando se refere a terceiro, o qual, 
de uma forma ou de outra, no ordenamento, está ligado ao ofensor.” 

Tal requisito pode ser definido ainda no Código Civil Brasileiro: 

“Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito, causar prejuízo a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

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.”(VADE MECUM, 2017, p.156 e 
157) 

 

 NEXO DE CAUSALIDADE 

Outro pressuposto do dever de indenizar é o nexo de causalidade, definido 

como o vínculo da conduta do agente e o dano ou prejuízo causado a vítima. Ou 

seja, é a relação necessária entre o evento danoso e ação que o produziu. A 

ausência da relação de causalidade é fator determinante à ausência da 

responsabilização civil. Sílvio de Salvo Venosa (2011, p.39), disserta sobre o nexo 

causal: 
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“O conceito de nexo causal, nexo etimológico ou relação de causalidade 
deriva das leis naturais. É o liame que une a conduta do agente ao dano. É 
por meio do exame da relação causal que concluímos quem foi o causador 
do dano. Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva 
dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que 
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso 
ao responsável, não há como ser ressarcida.” 

Por conseguinte, faz-se necessário salientar que a ruptura do nexo causal 

afasta a responsabilidade civil do agente, pois é impossível traçar um liame entre 

ação que gerou o prejuízo e o dano causado. O Código Civil traz em seu bojo de lei, 

dispositivos legais acerca das hipóteses excludentes de nexo causal: caso fortuito 

ou força maior (artigo 393, §único), culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros. 

 DANO  

O dano constitui outro elemento fundamental para a configuração da 

responsabilidade, principalmente o dever de indenizar, uma vez que só haverá a 

responsabilidade de indenização mediante a existência de um prejuízo. Desta forma, 

o dano constitui-se como a ofensa a um bem jurídico material ou moral tutelado pelo 

ordenamento jurídico. 

De logo se faz essencial sublinhar que o dano pode decorrer de uma 

responsabilidade contratual; estabelecida entre as partes; ou extracontratual, 

decorrente da infração aos dispositivos legais, e que é imprescindível a 

comprovação do prejuízo suportado pela vítima. 

Destarte, a indenização só é cabível se comprovada que a diminuição ou 

destruição do bem jurídico da vítima, se deu em função do ato comissivo ou 

omissivo do agente. Nesse sentindo afirma Sílvio de Salvo Venosa (2011 p.39/40): 

 “Somente haverá a possibilidade de indenização, como regra, se o ato 

ilícito ocasionar dano (...). Em concepção mais moderna, pode-se entender 
que a expressão dano injusto traduz a mesma noção de lesão a um 
interesse, expressão que se torna mais própria modernamente, tendo em 
vista o vulto que tomou a responsabilidade civil (...). Trata-se, em última 
análise, de interesse que são atingidos injustamente. O dano ou interesse 
deve ser atual e certo; não sendo indenizáveis, a principio, danos 
hipotéticos. Sem dano ou sem interesse violado, patrimonial ou moral, não 
se corporifica a indenização. A materialização do dano acorre com a 
definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima.” 
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A doutrina, conforme as inúmeras formas de relações jurídicas elencam 

diversas espécies de danos, definidas em consonância a natureza do prejuízo da 

vítima. Desta forma o dano pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. 

O dano patrimonial, também comumente intitulado de dano material, é aquele 

que se reporta a diminuição ou destruição de bem corpóreo ou incorpóreo da vítima. 

Assim define Maria Helena Diniz (2007, p.66): 

“O dano patrimonial vem a ser a lesão concreta, que afeta um interesse 
relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total 
ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de 
avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável. Constituem danos 
patrimoniais a privação do uso da coisa, os estragos nela causados, a 
incapacitação do lesado para o trabalho, a ofensa a sua reputação, quando 
tiver repercussão não sua vida profissional ou em seus negócios. 

 

O dano material pode ser classificado em dano emergente ou lucro cessante. 

O dano emergente caracteriza-se pelo que o lesado efetivamente perdeu, ou seja, a 

concreta diminuição atual do patrimônio, sendo indispensável que haja um prejuízo 

real experimentado. Neste passo, o lucro cessante representa o que a vítima 

prejudicada deixou razoavelmente de aferir, obter, previstos ou previsíveis da 

obrigação. Tais danos estão previstos legalmente no Código Civil Brasileiro: 

“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.  

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, 
serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 
advogado, sem prejuízo da pena convencional. (VADE MECUM, 2017, p. 
164)” 

 

Quanto ao critério indenizatório, Silvio de Salvo Venosa (2011, p.42/43) afirma 

que “quando o dano decorre de um inadimplemento contratual, o próprio contrato 

balizará o ressarcimento”. Maria Helena Diniz (2007, p.66) assegura que a 

indenização ocorrerá pela “reparação natural, isto é, restauração do statu quo 

alterado pela lesão, que poderá consistir na entrega da própria coisa” ou ainda “pela 

indenização pecuniária quando for impossível restabelecer a situação anterior ao 

fato lesivo.” Nesse sentido dispõem o Código Civil Brasileiro: 

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
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Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. 

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a 
sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa 
em confronto com a do autor do dano. 

Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no 
contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-
se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. 

Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, 
substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente.” (VADE MECUM, 2017, 
p.184) 

O dano extrapatrimonial ou moral é aquele que causa lesão a tudo aquilo que 

não seja suscetível de valoração pecuniária, traduzido pela ofensa aos direitos da 

personalidade ou valoração da vítima.  

Quanto ao critério de indenização do dano moral é difícil a mensuração de um 

quantum, tendo em vista que o bem jurídico violado não é de natureza econômica, 

desta forma o que se objetiva é uma reparação ao prejudicado como forma de 

compensar o sofrimento pelo dano. 

Contudo, embora a indenização esteja relacionada ao prejuízo suportado pelo 

ofendido, nem todo dano é passível de ser reparado. Nesse sentido cumpre salientar 

que o dever de indenizar só restará constituído desde que exista a ofensa a um bem 

jurídico material ou moral, a existência de um dano real e certo, e a causalidade 

desses, além da própria subsistência do dano. 

Por fim, o dano constitui-se premissa para a responsabilidade civil, gerando 

ao ofendido o direito de ser indenizado pelo dano material ou moral sofrido. Insta 

salientar, que a indenização é prevista constitucionalmente, quando comprovado a 

perda, deterioração ou dano a vítima, conforme artigo 5º, inciso X da Constituição da 

República Federativa Brasileira de 1988 “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. 

 CULPA 

Classicamente, a culpa é definida como o comportamento inadequado do 

agente diante os comandos normativos, ou mesmo, a inobservância de um dever 

jurídico. Savatier explica a culpa como a inexecução de um dever que o agente 
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devia conhecer e observar. O nosso atual Código Civil adotou a concepção da culpa 

em seu sentido genérico (culpa lato sensu), abarcando dolo e a culpa em seu 

sentido estrito. 

O dolo se traduz na vontade consciente dirigida a um fim ilícito, ou seja, o 

agente atua intencionalmente com objetivo à consecução do fim ilícito, afim que 

ocorra o resultado antijurídico, assumindo o risco de produzi-lo.  Já na culpa stricto 

sensu existe um comportamento equivocado, o mesmo não é investido da intenção 

de lesar ou violar direito de outrem, o faz por negligência (quando o agente se omite 

deixa de agir quando deveria fazê-lo e deixa de observar regras subministradas pelo 

bom senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo), imprudência 

(comportamento precipitado, apressado, exagerado ou excessivo) ou imperícia (a 

atuação profissional sem o necessário conhecimento técnico ou científico que 

desqualifica o resultado e conduz ao dano). Nessa esfera Rui Stoco conceitua a 

culpa:  

“Quando existe a intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar 
prejuízo a outrem, há o dolo, isto é, o pleno conhecimento do mal e o direto 
propósito de o praticar. Se não houvesse esse intento deliberado, 
proposital, mas o prejuízo veio a surgir, por imprudência ou negligencia, 
existe a culpa (stricto sensu)” (STOCO, 2007, p. 133). 

 

Enfim, o ordenamento jurídico brasileiro recepciona a responsabilidade civil 

com ou sem o pressuposto da culpa, cediça à responsabilidade civil a culpa lato 

sensu. 

 

2.2 ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

Conforme a análise de cada relação jurídica e os pressupostos nela 

existentes, o instituto da responsabilidade civil pode apresentar-se sob diferentes 

espécies. Segue: 

 

 

2.2.1 Responsabilidade Civil Contratual E Extracontratual 
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A responsabilidade no direito civil sempre decorrerá de uma violação de um 

dever jurídico. Este dever jurídico se consubstancia na conduta determinada às 

pessoas, afim de que se possa obter um melhor convívio social e efetivação dos 

direitos e garantias. Quando este dever jurídico, de se respeitar, cumprir ou não 

fazer algo é estabelecido pela Lei, a responsabilidade aí gerada é denominada 

extracontratual, se estabelecida pelas partes é intitulada de responsabilidade civil 

contratual. Nota-se que nesses institutos a responsabilidade civil é aferida pelo fato 

gerador da situação que resultou no inadimplemento legal ou contratual. 

A responsabilidade extracontratual, extranegocial ou aquiliana deriva da lesão 

de um dever legal imposto em lei, e possui fundamentação jurídica no artigo 186 do 

Código Civil (VADE Mecum, 2017, p.156) “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Desta forma na responsabilidade 

extracontratual não é possível lograr relação do agente causador do dano ao 

ofendido, uma vez que inexiste uma relação contratual ou obrigacional, apenas o 

inadimplemento de um comando normativo, por inobservância de preceito legal. 

Por sua vez, a responsabilidade contratual é aquela inerente a violação de 

determinado dever ou obrigação estabelecido entre as partes em um contrato. Essa 

inexecução do negócio jurídico firmado advém de uma relação obrigacional. Em 

especial, pode ser encontrada tutelada pelo artigo 389 do Código Civil (VADE 

Mecum, 2017, p.164): “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por 

perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.. 

 Numa e noutra, mister se faz a existência do dano, a culpa do agente e a 

relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano experimentado 

pela vítima ou pelo outro contratante, e serão diferenciadas  as responsabilidade 

conforme a qualidade de violação comportada. 

 

2.2.2 RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA 

 

Em relação ao fundamento que se dê à responsabilidade, a mesma poderá 

ser definida em responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, em que imprescindível 

se faz a análise da culpa lato sensu como critério de designação de cada um destes 

institutos em comento.  
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Conforme já mencionado no presente estudo, o ordenamento jurídico 

brasileiro recepcionou tanto a responsabilidade civil subjetiva, quanto a 

responsabilidade civil objetiva. Inicialmente, o Código Civil de 1916 adotou apenas a 

teoria clássica como fundamentação da responsabilidade civil. Por esta teoria, 

também doutrinariamente denominada de teoria clássica, para que seja imputada a 

responsabilidade civil a alguém, imprescindível é a culpa em seu sentido lato sensu, 

ou seja, o dever de indenizar só é possível se o causador do dano agir com dolo ou 

culpa, intitulada de responsabilidade civil subjetiva. Portanto, na responsabilidade 

civil subjetiva é imprescindível a existência da culpa e de que o mesmo seja 

comprovado, para o dever de indenizar. 

Posteriormente, a fim de contemplar todas as situações que ensejam o dever 

de indenizar, o Código Civil de 2002 passou a recepcionar também a teoria do risco. 

Por essa teoria, toda a pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano 

para terceiros, em razão disso, independentemente de culpa, o agente deverá 

reparar o dano causado. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é 

objetiva ou legal, ou seja, nela o dever de reparar o dano independe da existência do 

pressuposto de culpa. 

A responsabilidade civil objetiva possui respaldo legal no Código Civil, em seu 

artigo 927, parágrafo (VADE Mecum -, 2017.p.187) “haverá obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa”, e por se tratar de uma responsabilidade legal, a 

própria lei instrui em seus dispositivos as hipóteses de responsabilidade civil.  

In verbis: 

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos 
onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus 
hóspedes, moradores e educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 
crime, até a concorrente quantia. 
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Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 
causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. 

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos 
que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja 
necessidade fosse manifesta. 

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo 
dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar 
indevido.” (VADE MECUM, 2017, p.183/184) 

  

Destarte, o que se conclui é que a regra geral adotada pelo atual Código Civil 

é o da responsabilidade civil subjetiva, dispondo em dispositivos legais as hipóteses 

de responsabilidade objetiva. Ademais, todo aquele que violar dever jurídico, 

ocasionando dano a outrem, deve reparar o prejuízo sofrido pela vítima, ficando 

obrigado o agente ao pagamento da quantia indenizatória. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA TEORIA DA PERDA DE UMA 

CHANCE 

 

Passado as considerações iniciais acerca de critérios de responsabilidade 

civil para maior entendimento do tema proposto, passemos a elucidação da teoria da 

perda de uma chance como uma nova espécie de dano na responsabilidade civil. 

Durante muito tempo, as doutrinas e jurisprudências entendiam que só se 

estabeleceria a responsabilidade civil do agente, se da relação jurídica resultasse 

um dano final real e provável. Desta forma, as situações jurídicas que resultassem 

na privação de se obter uma determinada vantagem ou de evitar prejuízo, não 

ensejaria o dever de indenizar, pois como afirma alguns doutrinadores, a mera 

causalidade ou perda de uma chance, condicionada a eventos futuros, em que não 

se pode conseguir ter absoluta certeza do resultado não seria motivo para se 

determinar a existência de responsabilidade civil.  

Logo, alguns doutrinadores consideram que a teoria da perda de uma chance 

não merece respaldo como responsabilidade civil, pois o nexo de causalidade é 

pressuposto essencial para este instituto, e nos contextos em que se observa a 

perda de uma chance em razão de acontecimentos aleatórios, é impossível 

estabelecer uma relação causal entre a conduta ou fato ao possível resultado que se 

obteria. 

Porém, em virtude das novas formas de relações sociais, passou-se a 

verificar que nem sempre todas as formas de lesão ao bem moral e ou patrimonial 

eram contempladas pelo direito, principalmente as inertes sob a perspectiva da 

perda de uma chance. Destarte, surgiu a teoria da perda de uma chance para 

reproduzir possíveis pensamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca de uma 

padronização de requisitos, para que eventuais casos em que se figure tal situação, 

não fiquem a mercê da inobservância do judiciário. 

Destarte, a teoria da perda de uma chance se justifica sob o prisma da perda 

da possibilidade de se obter um resultado favorável ou desfavorável, em razão da 

conduta de terceiro, que gera a privação da vítima de determinadas possibilidades 

ou de não sofrer prejuízo. São exemplos rotineiros os casos de perda da 

possibilidade de ganhar uma ação pela inércia desidiosa do advogado, perda da 

chance de cura ou sobrevivência em razão de diagnóstico errôneo, o não 
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comparecimento na entrevista de trabalho por falta de funcionamento do transporte 

contratado ou mesmo deixar de prestar um concurso em razão do mesmo fato.  

Enfim, apesar da imprecisão doutrinária acerca do tema, são diversas as 

situações em que se pode sublinhar o dano em razão da perda da chance do agente 

em conquistar determinada vantagem ou evitar certo prejuízo, fazendo jus ao status 

da responsabilidade civil e à reparação, pois a perda de uma chance, como será 

defendida, constitui-se como uma espécie de dano da violação de um dever jurídico. 

 

3.1 SURGIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA 

CHANCE 

 

Como já mencionado, os avanços tecnológicos e progressos sociais, frente às 

novas formas de convívio social, insurgiram na reforma de certos preceitos já 

estabelecidos nos ordenamentos jurídicos de diferentes Estados, para que como 

ferramenta reguladora e norte perspicaz do controle de direitos e deveres do 

homem, o Direito não deixasse de contemplar todos os vínculos que possam ser 

estabelecidos juridicamente, trazendo o cerceamento de justiça e garantia de 

segurança jurídica na sociedade contemporânea. 

A responsabilidade civil é um dos exemplos desse diapasão. Por muito tempo 

o Direito ignorou a possibilidade de se indenizar o dano decorrente de um contexto 

em que não se poderia lastrear a relação de causalidade a um dano real, certo e 

provável. Para os tribunais, o dever de reparar, só nasceria com a prova exata e 

concreta do dano final. 

A teoria da perda de uma chance surgiu da necessidade de se refutar as 

correntes doutrinárias tradicionalista da responsabilidade civil, visto que segundo 

estas, a possibilidade de se responsabilizar o autor à reparação é condicionada 

veemente a certeza de um dano e não uma mera probabilidade de aquilo que não 

aconteceu. 

Neste norte, a teoria da perda de uma chance teve origem na Europa, 

ganhando força no direito pátrio, principalmente nas decisões monocráticas dos 

tribunais brasileiros. 
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 FRANÇA 

 

Segundo o doutrinador Nuno Santos Rocha, a primeira manifestação da 

responsabilidade civil pela perda de uma chance em que se tem registro legal, fora 

num julgamento na Corte Francesa em 17 de julho de 1889, através de uma decisão 

da ‘Ch m r    s R quêt s    l  Cour    C ss tion’ (Casa de pedidos do Tribunal 

de Cassação),  situação em que se concedeu ao ofendido  a indenização pela perda 

de uma chance, para ganhar uma ação judicial,  provocada pela atuação negligente 

de um oficial ministerial que impediu a normal tramitação do processo, aniquilando 

todas possibilidades favoráveis de um resultado satisfatório.  

Entretanto, somente em meados do ano de 1965 que o instituto em comento 

ganhou maior força, quando da verificação da responsabilidade civil de atividade 

negligente do médico pela perda de chance de cura ou de sobrevivência do 

paciente. Inicialmente, nos tribunais franceses, a teoria da perda de uma chance era 

comumente atribuída nos casos concernentes aos erros de diagnósticos médicos. 

No entanto, a partir desse momento, a teoria foi sendo aplicada nos mais diversos 

contextos jurídicos, desde a perda da possibilidade de restar exitosa uma demanda 

judicial, aos casos de responsabilização médica por diagnóstico errôneo, 

competições desportivas, concursos públicos, entre outros. 

A despeito do tema, ratifica o surgimento da teoria da perda de uma chance 

na França, Gondim (2005 p. 21/22): 

“Este novo enfoque da clássica teoria da responsabilidade civil foi 
uma criação jurisprudencial francesa, que significa a perda de uma chance 
de cura. Alguns doutrinadores traduzem somente a perda de uma chance 
de cura, limitando sua aplicação somente para os casos de 
responsabilidade médica. 

Foi em 1965, em uma decisão da Corte de Cassação Francesa, que 
pela primeira vez se utilizou tal conceituação. Tratava-se de um recurso 
acerca da responsabilidade de um médico que teria proferido o diagnóstico 
equivocado, retirando da vítima suas chances de cura da doença que lhe 
acometia.” 

Explica a origem da p rt   ’ un  ch nc  (perda de uma chance) o eminente 

Sérgio Savi (2012, p. 3): 

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

 

Por fim, o posicionamento da aplicação da teoria da perda de uma chance 

passou a se consolidar perante a Corte de Cassação Francesa, consolidando a 

corrente de que a reparação do prejuízo deva ser instituída independentemente da 

certeza do dano final, desde que séria e real o valor da chance, influenciado os 

demais ordenamentos jurídicos, substancialmente os contemporâneos. 

 ITÁLIA 

 

Na Itália, a responsabilidade civil também fora amplamente discutida nos 

tribunais italianos, e alvo de intensos estudos para elaboração de elementos 

capazes de ratificar ou retificar sua aplicação de forma equitativa e legal.  

A modelo, em 1940 o douto jurista italiano Giovanni Pacchioni, professor da 

Universidade de Milano escreveu seu clássico „ Diritto Civil  It li no’ a qual dedicou 

o capítulo sétimo de sua obra a elucidação da teoria da perda de uma chance. 

Conforme seu entendimento, a perda de uma simples chance ou possibilidade de 

lucro, refere-se a uma possibilidade aleatória e não a um valor real e efetivo, 

portanto ineficaz de causar dano substancialmente de ordem patrimonial.  

Destarte, o mesmo era categórico ao afirmar que a teoria da perda de uma 

chance não carecia de respaldo nos dispositivos legais italianos, pois neles a 

indenização era limitada aos danos de bens patrimoniais e não morais. O 

doutrinador Francesco Donato Busnelli, também seguia o posicionamento da lógica 

de pensamento de Giovanni Pacchioni, considerando que os casos em que 

„supostamente‟ poderiam ser pautados pela teoria da perda de uma chance, 

tratavam-se na verdade de mero interesse de fato. 

Sérgio Savi (2012.p.8), disserta sobre Giovanni Pacchioni:  

“Apesar de admitir que alguns autores franceses e a jurisprudência 
deste país já estariam reconhecendo o valor da chance em si considerada, 
desde que séria e real, Pacchioni é enfático ao afirmar que não poderia 
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concordar com esta corrente. Isso porque “uma simples possibilidade, uma 
chance, tem sido um valor social notável, mas não um valor de mercado”. A 
justificativa para essa afirmação seria a de que, ao contrário do 
ordenamento jurídico francês, na Itália, àquela época, a indenização dos 
danos estaria limitada aos danos patrimoniais, e não a qualquer tipo de 
dano moral. (...)” 

Ainda, afirma sobre Francesco Donato Busnelli (Savi, 2012.p.8): 

“(...) critica algumas decisões do italiano que, em caso de morte, 
estariam concedendo indenizações a lesões de mero interesse de fato, 
como, por exemplo, „ a expectativa de uma futura contribuição econômica 
que a vítima teria trazido com toda probabilidade à família não fosse o ato 
do ofensor‟. Esta tendência jurisprudencial que concede a indenização de 
uma “mera” perda de uma chance, derrogaria, a seu ver, o modo comum de 
se entender a „injustiça‟ do dano” 

Foi apenas com a publicação do Livro „II Danno: Teoria Generale Delia 

R spons  ilitá Civil  ‘ do professor de direito Adriano de Cupis em 1966, 

reconhecendo a indenização pela teoria da perda de uma chance, que passou a ter 

incidência de julgados sobre a perspectiva da perda de uma chance. Adriano de 

Cupis abordava o acolhimento da teoria, pela existência de um dano que independe 

de um resultado final, dano autônomo. 

A primeira indenização pela perda de uma chance é datada em 1983, quando 

a Corte Italiana condenou determinada empresa a indenizar candidatos as vagas de 

emprego, pela perda possibilidade de admissão, por terem sido impedidos de 

participar das provas posteriores.  

Sem mais delongas, a posteriori, a Responsabilidade Civil pela Teoria da 

Perda de uma Chance fora padronizada nas doutrinas e jurisprudências, com 

especial incidência no âmbito do Direito do Trabalho. 

 BRASIL 

 

A adoção da responsabilidade civil brasileira pela perda de uma chance é 

absolutamente nova, não tendo sido recepcionada pelo Código Civil de 2002. Um 

dos primeiros registros da teoria da perda de uma chance foi através de uma 

Conferência no estado do Rio Grande Sul em 1990, onde o professor francês 

François Chabas discorreu sobre o assunto, ademais os poucos achados se tratam 

singularmente de dissertações, como a tese de mestrado de Rafael Pettefi da Silva e 

páginas esparsas em livros acerca do direito civil. 
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Quanto às decisões proferidas nos tribunais pátrios, o primeiro acórdão 

brasileiro a mencionar a teoria da perda de uma chance foi do Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Na ação, a 

autora relata que havia se submetido a um procedimento cirúrgico para correção de 

miopia em grau quatro, porém de tal operação decorreu uma hipermetropia em grau 

dois, além de lesões nos olhos, pelo qual a vítima pleiteava o direito a indenização 

por danos decorrentes de erro médico.  Todavia, o desembargador concluiu que no 

caso supramencionado era possível estabelecer uma relação de causalidade entre a 

conduta culposa do médico ao dano final, o que não faria jus a indenização pela 

perda de uma chance. Segue referência do acórdão: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MEDICO. CIRURGIA SELETIVA 
PARA CORREÇÃO DE MIOPIA, RESULTANDO NEVOA NO OLHO 
OPERADO E HIPERMETROPIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA, 
APESAR DE NAO SE TRATAR, NO CASO, DE OBRIGACAO DE 
RESULTADO E DE INDENIZACAO POR PERDA DE UMA CHANCE.- 1. 
INDENIZACAO. - DANOS CAUSADOS POR ERRO MEDICO. 
COMPROVADO. - INTERVENCAO CIRURGICA. CIRURGIA ELETIVA 
PARA CORREÇÃO E MIOPIA. RESULTANDO NEVOA NO OLHO 
OPERADO E HIPERMETROPIA. - RELACAO DE CAUSA E EFEITO. - 
RESPONSABILIDADE. - CRITERIO PARA SUA FIXACAO. - POR PERDA 
DE UMA CHANCE. CARACTERIZACAO. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
MEDICO. - CULPA. RECONHECIDA. - MEDICO CIRURGIAO. (Apelação 
Cível Nº 589069996, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Julgado em 12/06/1990) (TJ-RS - 
AC: 589069996 RS, Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Data de 
Julgamento: 12/06/1990, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia) 

Pela justificativa para o voto do desembargador Ruy Rosado de Aguiar Júnior, 

verifica-se a tentativa de considerar a teoria da perda de uma chance, o que não 

ocorreu por não preencher os requisitos elementares dessa responsabilidade civil 

pela perda de uma chance. 

A posteriori, o mesmo desembargador em um julgado reconheceu a 

responsabilidade civil pela perda de uma chance em que um advogado, mesmo 

sabendo do extravio dos autos que ajuizou para sua constituinte, acerca de 

recebimento de pensão previdenciária em razão de falecimento do cônjuge, nunca 

informou a sua cliente ou mesmo providenciou a restauração deste. O caso em 

comento: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. 
AGE COM NEGLIGÊNCIA O MANDATÁRIO QUE SABE DO EXTRAVIO 
DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL E NÃO COMUNICA O FATO Á 
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SUA CLIENTE NEM TRATA DE RESTAURÁ-LOS, DEVENDO INDENIZAR 
Á MANDANTE PELA PERDA DA CHANCE.(Apelação Cível Nº 591064837, 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ruy Rosado de 
Aguiar Júnior, Julgado em 29/08/1991) (Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul TJ-RS - Apelação Cível : AC 591064837 RS, Relator: Ruy Rosado de 
Aguiar Júnior, Data de Julgamento: 29/08/1991, Quinta Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia) 

Conforme se extrai do voto do desembargador Ruy Rosado de Aguiar Júnior:  

“Não lhe imputo o fato do extravio, nem asseguro que 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. Como ensinou o Prof. François 
Chabas: “Portanto, o prejuízo não é a perda da aposta (do resultado 
esperado), mas da chance que teria de alcança-la” („La Perte d‟une chance 
em Droit Français‟, conferência na Faculdade de Direito da UFRGS em 
23.5.90) [...]  

[...] a àlea íntegra a responsabilidade pela perda de uma chance. Se não 
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. TJRS, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível na 
591064837, Relator. Des. Ruy Rosado de Aguiar, julgada em 29/8/1991. 

Isto posto, estou em negar provimento ao apelado para manter a sentença 
de procedência, esclarecendo 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.” 

Estes foram os primeiros julgados nos tribunais estaduais brasileiros que 

abriram precedentes para a aplicação da Responsabilidade Civil pela Teoria da 

Perda de uma Chance em diversos outros acórdãos e entendimentos doutrinários . 

Entre os autores clássicos do direito civil brasileiro acerca da responsabilidade civil 

pela perda de uma chance estão Agostinho Alvim, Aguiar Dias, Carvalho Santo, Caio 

Mário e Miguel Maria de Serpa Lopes, bem como os autores mais contemporâneos 

Judith Martins Costa, Sílvio Venosa, Sérgio Cavalieri Filho, Sérgio Savi, Sergio 

Novais, Fernando Noronha, Antônio Jeová Santos, Nuno Santos Rocha e Rafael 

Pettefi da Silva. 

Assim, mister se faz traçar os aspectos gerais acerca da Teoria da Perda de 

uma Chance e correspondente responsabilização civil. 
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3.1.1 Fundamentos Teóricos E Legais Da Perda De Uma Chance (Noções 

Introdutórias) 

 

A teoria da perda de uma chance tem sido comumente utilizada nos tribunais 

brasileiros, atualmente verificam-se diversas decisões que passaram aceitar e adotar 

a teoria da perda de uma chance no seu ordenamento jurídico. Entretanto, se faz 

necessário sublinhar que a teoria da perda da chance está sendo recepcionada 

desde que o contexto verse sobre chances sérias, reais e efetivas. 

Enfim, no direito pátrio, a responsabilidade civil pela perda de uma chance, 

apesar de mais enfoque e amplamente discutida, não é uma questão pacífica na 

doutrina e jurisprudências, em consequência da ausência de critérios padronizados 

para a uma aplicação uniformizada nas decisões judiciais. 

Destarte, a análise objetiva do tema em comento tende a justifica-la como 

uma espécie de dano passível do dever de indenizar. 

 

 Conceito 

 

Como anteriormente mencionado a teoria da perda chance (perte d´une 

chance) surgiu e se expandiu na França, alcançando os ordenamentos jurídicos 

contemporâneos. Porém muito ainda se discute acerca de seus aspectos e critérios 

gerais. 

Etimologicamente o vocábulo “chance” tem sua origem no verbo latino 

cadere, que se refere à maneira como os dados caem ao serem lançados. Em uma 

definição jurídica, pode-se conceituar como sendo a oportunidade real ou chance 

séria frustrada. O doutrinador Sérgio define que “O termo chance utilizado pelos 

franceses significa, em sentido jurídico, a probabilidade de obter um lucro ou de 

evitar uma perda.” (SAVI, p.3). 

Salienta Rafael PETEFFI acerca da conceituação da chance perdida: 

 
“A chance representa uma expectativa necessariamente hipotética, 
materializada naquilo que se pode chamar de ganho final ou dano final, 
conforme o sucesso do processo aleatório. Entretanto, quando esse 
processo aleatório é paralisado por um ato imputável, a vítima 
experimentará a perda de uma probabilidade de um evento favorável. Esta 
probabilidade pode ser estatisticamente calculada, a ponto de lhe ser 
conferido um caráter de certeza. (PETEFFI: 2009, p. 13).” 
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Consequentemente o que se pode conceituar é que a teoria da perda da 

chance alude a incerteza de resultados, probabilidades estatísticas de se obter uma 

vantagem ou de que seja evitado um prejuízo, uma vez que trata-se um processo 

aleatório em que a vítima encontrava-se executando. 

Em seu livro, Sílvio de Salvo Venosa (2011, p.40 e 41) exemplifica a 

problemática da perda de uma chance na situação em que “alguém deixa de prestar 

exame vestibular, porque o sistema de transportes não funcionou a contento e o 

sujeito chegou atrasado, não podendo submeter-se à prova” ou o exemplo real 

ocorrido nas Olimpíadas de 2004, “quando atleta brasileiro que liderava a maratona 

foi obstado por um tresloucado espectador, que o empurrou, o retirou do curso e 

suprimiu lhe a concentração”. Em todas as situações não é possível determinar com 

absoluta certeza qual teria sido o resultado dos eventos dos quais dependia a 

realização da vantagem esperada. 

 

 Chances sérias e reais 

 

Quanto aos limites para a aplicação da Teoria da perda de uma chance, os 

doutrinadores adeptos a essa responsabilidade civil justificam que a mesma só 

poderá ser utilizada se as chances forem estritamente efetivas, sérias e reais. Nesse 

sentindo os juristas Caio Mário da Silva Pereira e Miguel Maria de Serpa Lopes, 

ensinam que a chance perdida será indenizável quando se tratar de uma 

probabilidade suficiente, e não de hipótese de mera possibilidade ou causalidade.  

Destarte, um dos pressupostos necessários ao nascimento da obrigação de 

indenizar, por intermédio da responsabilidade civil pela perda de uma chance, é que 

essa probabilidade seja séria e real, e que os prejuízos não se correlacionem a um 

mero dano hipotético.  

Conforme esse entendimento disserta Fernando Noronha(2003, p.666) 

“Como se vê, nos casos em que se fala em perda de chances parte-se de 

uma situação real, em que havia possibilidade de fazer algo para obter uma 
vantagem, ou para evitar um prejuízo, isto é, parte-se de uma situação em 
que existia uma chance real, que foi frustrada. Já a situação vantajosa que 
o lesado podia almejar, se tivesse aproveitado a chance, é sempre de 
natureza mais ou menos aleatória. Todavia, apesar de ser aleatória a 
possibilidade de obter o benefício em expectativa, nestes casos existe um 
dano real que é constituído pela própria chance perdida, isto é, pela 
oportunidade, que se dissipou, de obter no futuro a vantagem ou de evitar o 
prejuízo que veio a acontecer. (...) A diferença em relação aos demais 
danos está em que esse dano será reparável quando for possível calcular o 
grau de possibilidade, que havia, de ser alcançada a vantagem que era 
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esperada, ou inversamente, o grau de probabilidade de o prejuízo ser 
evitado. O grau de probabilidade é que determinará o valor de reparação”. 
 

Dessa forma, a perda de uma chance abarca tudo aquilo que a vítima poderia 

obter, caso não ocorresse a frustação de uma vantagem pela privação de uma 

oportunidade ou frustração em evitar um prejuízo real, em que o resultado esperado 

pudesse ter sido alcançado com êxito se o ofendido não tivesse sido privado de sua 

oportunidade do processo aleatório. 

Desta feita, os seguimentos preceituados pelas jurisprudências não 

consideram que qualquer chance perdida possa ser pressuposto para fins da 

obrigação de indenização, devendo, portanto, ser considerada séria e real, devendo 

ser baseadas em possibilidades prováveis e reais, possibilidades estatísticas. Sergio 

Sávi (2012.p.81 e 82): “Apenas naqueles casos em que a chance for considerada 

séria e real, ou seja, em que for possível fazer prova de uma probabilidade de no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) de obtenção do resultado esperado”. 

 

 TIPO DE DANO 

 

Por muito tempo os precedentes que versam sobre a questão da existência 

de uma chance séria e real, consideravam para estabelecer a indenização, que a 

mesma seria intrínseca ao dano moral. 

Porém, na teoria da chance perdida é necessária evocar que o dano 

decorrente deste instituto não é um dano de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, 

trata-se de uma nova espécie de dano. O prejuízo não é decorrente de um dano 

hipotético, e muito menos pode ser entabulado nos lucros cessantes ou danos 

emergentes para a quantificação de indenização. 

O Código Civil em seus artigos 402 e 403 preveem duas espécies de danos 

materiais: o dano emergente, caracterizado pelo que o lesado efetivamente perdeu; 

o lucro cessante, aquilo que o ofendido deixou razoavelmente de aferir; além do 

dano moral, referente a ofensa aos direitos da personalidade ou valoração da vítima, 

disciplinado no artigo 5º da Constituição da República Federativa Brasileira. No 

entanto, o dano ocasionado na teoria da perda de uma chance é diferente dos 

mencionados nesses dispositivos legais. 
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Nesse diapasão, afirma Judith Martins Costa (2003, p.362), quanto ao artigo 

403 do Código Civil: 

“Embora a realização da chance nunca seja certa, a perda da chance pode 
ser certa. Por estes motivos não vemos óbice à aplicação criteriosa da 
Teoria. O que o artigo 403 afasta é o dano meramente hipotético, mas se a 
vítima provar a adequação do nexo causal entre a ação culposa e ilícita do 
lesante e o dano sofrido (a perda da probabilidade séria e real, configurados 
estarão os pressupostos do dever de indenizar).” 

A teoria se baseia no direito à reparação decorrente de dano, resultante da 

perda de uma oportunidade, não necessariamente de alcançar determinada coisa, 

mas de tentar alcançar. O dano ocasionado não pode ser definido como um dano 

emergente, nem tampouco como um lucro cessante, visto que há uma probabilidade 

e não uma certeza absoluta quanto ao resultado final, pois não se sabe ao certo se a 

vítima obteria o resultado.     

O dano indenizado pela responsabilidade civil pela perda de uma chance é o 

dano potencial, aquele em há a possibilidade de evento prejudicial; não podendo ser 

confundido com o dano eventual (prejuízo em virtude de conduta de outrem), dano 

hipotético (perda em que não se pode quantificar) e remoto (dano resultante de 

lucrar por inadimplência da obrigação de outrem). 

Sobre a natureza do dano Sílvio de Salvo Venosa (2011, p. 40) ainda afirma 

que “O dano ou interesse deve ser atual e certo; não sendo indenizáveis a princípio, 

danos hipotéticos”. 

Neste importe, diante a imprecisão doutrinária acerca da natureza jurídica do 

dano decorrente da aplicação da teoria pela perda de uma chance, vale destacar 

que a comumente usada e a mais plausível em definição a essas situações 

singulares, é a corrente amplamente difundida que trata o dano da perda da chance 

como um terceiro gênero de indenização, ao lado dos lucros cessantes e danos 

emergentes, pensamento a qual define o presente estudo. 

Destarte, a responsabilidade civil pela perda de uma chance é válida, uma 

vez que o dano resultante dessa teoria pode ser explicado como uma terceira 

espécie de dano. Ele não é dano real e nem provável, porém segue uma linha de 

desdobramento de prejuízos pela vantagem futura que a vítima deixou de obter. 
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Ainda observa Caio Mário da Silva Pereira (1999, p.45): “É claro, então que, 

se a ação se fundar em mero dano hipotético, não cabe reparação. Mas esta será 

devida se considerar, dentro na ideia de perda de uma oportunidade (p rt   ’un  

chance) e puder situar-se na certeza do dano”. 

 

3.1.2 A REPARAÇÃO DA PERDA DE UMA CHANCE 

 

Os pressupostos para que seja estabelecida a responsabilidade civil são a 

conduta, o nexo de causalidade e o dano. Um dos questionamentos apontados 

pelos doutrinadores a respeito da legalidade da teoria da perda de uma chance, é 

que, nas situações de perda de uma vantagem não alcançada ou prejuízo que 

poderia ser evitado, é impossível estabelecer uma relação de causalidade entre a 

conduta e o dano, por isso salientam sua inviabilidade. Assim, na responsabilidade 

civil pela teoria da perda de uma chance, o nexo de causalidade necessário entre a 

conduta do agente e o dano consequentemente resultante não pode ser 

comprovado, diante do caráter probabilístico do resultado, admitindo-se uma 

relativização deste elemento, permitindo a existência da responsabilidade civil pela 

perda de uma chance mesmo quando não existe o nexo causal. 

Apesar da falta do pressuposto do nexo de causalidade, a indenização pela 

teoria da perda de uma chance é viável, uma vez que se trata de dano potencial e 

autônomo, correlacionada a uma chance séria e real. 

Desse modo é coerente a reparação da perda de uma chance, como afirma 

Sérgio Savi (2006, p.101): “A perda de uma chance séria e real é hoje considerada 

uma lesão a uma legítima expectativa suscetível de ser indenizada da mesma forma 

que a lesão a outras espécies de bens ou qualquer outro direito subjetivo tutelado 

pelo ordenamento”  

 

 

 



 34 

3.1.3 QUANTUM INDENIZATÓRIO 

 

A quantificação do dano ligado à responsabilidade civil pela perda de uma 

chance é outra dificuldade no estudo deste instituto, em virtude da complicação em 

determinar o valor da condenação a ser pago a título de indenização.   

Importante frisar que na teoria da perda de uma chance ocorre a frustração na 

percepção de possíveis ganhos da vítima, segundo Sílvio de Salvo Venosa (2011, 

p.42) “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”. 

É necessário levar em consideração para a quantificação da indenização o 

dano lastreado na vantagem que o ofendido deixou de ganhar, o dano objeto da 

indenização será a própria oportunidade perdida. O que se busca indenizar não é a 

vantagem que a vítima teria isso se consubstanciaria em dano patrimonial por lucro 

cessante. 

Acerca dos critérios de valoração discorre Sérgio Savi (2012, p.84) 

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, independentemente do 
resultado final que vítima poderia ter conseguido se o evento não a tivesse 
privado daquela possibilidade.  

O fato de a situação ser idônea a produzir apenas provavelmente e não com 
absoluta certeza o lucro a essa ligado influi não sobre a existência, mas 
sobre a valoração do dano. Assim, a chance de lucro terá sempre um valor 
menor que a vitória futura, o que refletirá no montante da indenização.  

Quanto à quantificação do dano, a mesma deverá ser feita de forma 
equitativa pelo juiz, que deverá partir do dano final e fazer incidir sobre este 
o percentual de probabilidade de obtenção da vantagem esperada 
quantificar o dano decorrente da perda da chance, isso se dá pelo fato 
deste autor inserir a perda da chance, e isso se dá pelo fato deste autor 
inserir a perda de chance no conceito de lucros cessantes, e, com isso, 
esbarrar no requisito da certeza do dano para que possa ser indenizável. 

 

Assim, ao se determinar o valor deve-se fazer a análise do caso de forma 

equitativa, aferir o valor da chance perdida e o valor do benefício que teria se tivesse 
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alcançado o resultado final, para que a indenização nunca seja igual ou superior ao 

que receberia caso logrado êxito. 

Um exemplo do quantum indenizatório, descrito por Rafael Peteffi: 

“Como bom exemplo [...] tem-se aquele do proprietário de um cavalo de 

corrida que esperava ganhar a importância de R$20.000,00 ( vantagem 

esperada), proveniente do primeiro prêmio da corrida que seu cavalo 

participaria não fosse a falha do advogado, o qual efetuou a inscrição do 

animal de forma equivocada. Se as bolsas de apostas mostravam que o 

aludido cavalo possuía vinte por cento (20%) de chance de ganhar o 

primeiro prêmio da corrida, a reparação pelas chances perdidas seria de 

R$4.000,00” 

Diante disso, o que se conclui é que a aplicação da quantificação do valor 

indenizatório dever baseado na oportunidade não alcançada, proporcional a chance 

perdida. O valor é aduzido em relação ao dano final e considerando o coeficiente de 

redução proporcional a probabilidade séria e real de obtenção do resultado 

esperado. 
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4. ACOLHIMENTO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDA 

DE UMA CHANCE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

A teoria da perda de uma chance vem influenciando e renovando o aspecto 

da responsabilidade civil, sendo cada vez mais interpeladas nas ações e recursos 

dos tribunais brasileiros.  

Os magistrados tem se mostrado favoráveis em aceitar o dano pela perda de 

uma chance séria e real, como uma nova modalidade de infração do dever jurídico, 

mesmo que inexistindo um nexo de causalidade. É incontestável o dever de reparar 

a vítima privada de obter um resultado esperado, e as decisões jurisprudenciais tem 

contribuído paulatinamente, não só para o senso de justiça, como também na 

delimitação de contornos para a aplicação da teoria. 

Um dos mais conhecidos julgados de responsabilidade civil por perda de uma 

chance, fora o Recurso Especial 788-549-BA, reconhecido como o caso do SHOW 

DO MILHÃO:  

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA 
FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. PERDA DA 
OPORTUNIDADE. 1. O questionamento, em programa de perguntas e 
respostas, pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a 
Constituição Federal não indica percentual relativo às terras reservadas aos 
índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a 
impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de 
ressarcir o participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela 
perda da oportunidade. 2. Recurso conhecido e, em parte, provido. 
(STJ - REsp: 788459 BA 2005/0172410-9, Relator: Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/11/2005, T4 - QUARTA TURMA, 
Data de Publicação: DJ 13/03/2006 p. 334) 
 

A autora da ação havia participado do programa de televisão do Sbt “Show do 

Milhão”, famoso por se tratar de um concurso de perguntas aleatórias e de 

conhecimentos gerais, a qual garantia aquele que respondesse corretamente o 

prêmio máximo de um milhão de reais. A cada pergunta respondida corretamente o 

participante aumentava sua premiação, caso acertasse a penúltima acumulava o 

valor de quinhentos mil reais. Tendo chegado a pergunta do milhão, a autora 

analisou que não haveria resposta correta para a mesma, uma vez que fora mal 

formulada,  achando  por bem não respondê-la, permanecendo com o prêmio de 

quinhentos mil reais.  

Porém, considerando a má fé de quem formulou a pergunta, a autora pleiteou 

ação requerendo o pagamento dos quinhentos mil reais a título de indenização por 



 37 

danos morais e materiais, uma vez que o ato do ofensor privou-a da oportunidade de 

receber esse valor. De fato a análise feita pelo relator, demonstrou que não existia 

resposta correta dentre as quatros assertivas propostas, inviabilizando a ofendida da 

possibilidade de acertar e conquistar o prêmio máximo de um milhão de reais. 

A juíza de primeira instância julgou parcialmente procedente os pedidos 

iniciais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, porém concedendo o 

montante de quinhentos mil reais, relativo a danos materiais. Adiante a 

fundamentação da sentença:  

 

“Conclui-se, assim, que sendo a pergunta verdadeiramente irrespondível, foi 
retirada da autora a chance de ganhar o prêmio máximo do jogo, o que 
inegavelmente constitui-se num prejuízo a ser ressarcido. A perda da 
chance consiste no fato de que autora perdeu a oportunidade de tentar 
realmente acertar a pergunta que lhe daria o máximo, em face de sua má 
formulação. É certo que não se poderá jamais saber se ela acertaria a 
resposta (se essa existisse), e nisso consiste o fundamento da teoria da 
perda de uma chance: é que nunca se virá a saber se o resultado positivo 
realmente aconteceria, uma vez que a chance de tal ocorrer passou e não 
haverá retorno”. (...) que sem o ato do ofensor, a vantagem seria obtida, 
ignorava-se a existência de um dano diverso da perda da vantagem 
esperada, qual seja o dano da perda da oportunidade e obter aquela 
vantagem”. 
 

Inconformado com a sentença o réu recorreu da sentença proferida em 

primeira instância, porém o Tribunal de Justiça da Bahia manteve integralmente a 

sentença. Ato contínuo, contra o acórdão interpôs recurso especial fundamentando 

que por se tratar de uma pergunta com quatro alternativas de resposta, a 

probabilidade de a participante acertar correspondia a porcentagem de 25%, 

requerendo desta feita, ao menos a proporcionalidade da indenização a chance de 

resposta correta, perfazendo o valor de cento e vinte e cinco mil reais, o que fora 

deferido pelo Superior Tribunal Federal. 

In verbis, o voto do Ministro Fernando Gonçalves, transcrito por Savi (2012, 

p.78) 

“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” [...] Falta, 
assim, pressuposto essencial à condenação da recorrente no pagamento da 
integralidade do valor que ganharia o recorrido 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 efetivamente correta, justamente no 



 38 

momento em que poderia sagrar-se milionária, foi alvo de conduta 
ensejadora de evidente dano. Resta, em consequência, 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 de outra. A quantia sugerida pela 
recorrente (R$125.000,00 cento e vinte e cinco mil reais)- equivalente a um 
quarto do valor em comento, por ser uma “probabilidade matemática” de 
acerto da questão de múltipla escolha com quatro itens, reflete as reais 
possibilidades de êxito da recorrida.” 
 
 

Desta forma, o Ministro Fernando Gonçalves utilizou-se do critério correto 

para a quantificação do dano decorrente da responsabilidade civil pela perda da 

chance, ao considerar o valor da oportunidade de se alcançar o resultado final. 

É notório que os Tribunais Estaduais, Federais e Superiores vêm aplicando a 

teoria da perda de uma chance desde que, seja sérias e reais, reconhecendo a 

possibilidade de reparação de qualquer dano injusto causado à vítima. 

Um caso bastante recente, em que o Tribunal de Justiça de São Paulo 

condenou um médico devido à imperícia no tratamento de urgência dispensado à 

filha de um casal que culminou com seu óbito. A sentença em primeira instância 

julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de 1.000 (mil) 

salários mínimos, a título de compensação por dano moral. Da interposição de 

recurso pelo médico, o acórdão apenas reduziu a compensação por dano moral para 

o valor de 200 salários mínimos, quantia equivalente a R$ 124.400,00 (cento e vinte 

e quatro mil e quatrocentos reais). A filha do casal foi atendida pelo médico e que, 

de acordo com a perícia realizada, seriam necessários alguns cuidados, como maior 

monitoramento médico ou mesmo internação, além de realização de exames, o que 

não teria sido observado. A teoria da perda de uma chance foi utilizada como critério 

para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese 

em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura da paciente.  

 
Acórdão: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA 
DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. 
AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos 
ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal 
consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão de negligência, 
imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar dano 
moral. 3. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério 
para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na 
hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de 
cura de paciente. Precedentes. 4. A visão tradicional da responsabilidade 
civil subjetiva; na qual é imprescindível a demonstração do dano, do ato 
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ilícito e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato 
praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda de uma chance. 
Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o 
comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o 
nexo causal. 5. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve 
ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são 
discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não 
pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência. 6. Na espécie, 
a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que 
recebeu alta hospitalar, em vez da internação, não constitui erro médico 
passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte 
foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica. 7. Recurso 
especial interposto pelo médico conhecido e provido. Recurso especial 
interposto pelos genitores julgado prejudicado.(STJ - REsp: 1662338 SP 
2015/0307558-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2018). 
 

Podemos observar claramente que cada vez mais decisões vêm utilizando a 

teoria da perda de uma chance, consolidando uma sólida tendência jurisprudencial 

consentindo na aplicação da perda da chance. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além de regular as atividades dos particulares e o convívio humano, o Direito 

possui intrínseco à sua ciência o caráter social e legal, de disciplinar a sociedade, 

acompanhando o progresso social e o desenvolvimento tecnológico, como o 

orientador dos atos e fatos gerados. Considerando os intensos avanços e 

progressões sociais, o pensamento jurídico não pode quedar-se inerte perante a 

modernização, da imputação da responsabilidade civil. 

Desta forma, é de extrema importância que o direito moderno, frente aos 

intensos avanços e progressões sociais e desdobramentos das diferentes formas de 

danos, não limitem o pensamento jurídico na responsabilização civil apenas na 

forma danosa em transtornos de ordem moral e patrimonial, mas também a 

consideração da perda de uma chance real e provável, como ato ilícito e não uma 

mera causalidade. 

Diante disso, para que possa ser admitido dentro dos quadros da 

responsabilidade civil, o dano decorrente da teoria da perda de uma chance deve 

ser considerado como uma nova espécie de dano reparável, desde que sejam, 

obviamente, preenchidos todos os pressupostos necessários. 

Desta forma é inconcebível que nosso ordenamento jurídico considere que a 

frustração de uma oportunidade séria e real, não seja passível de indenização por se 

tratar de uma relação jurídica em que não é possível estabelecer uma relação de 

causalidade entre a conduta e o dano.  

A impossibilidade processual de demonstração da causalidade não elimina a 

obrigação de indenização na responsabilidade civil pela perda de uma chance. 

Aqueles que não foram reparados em razão da dificuldade de se comprovar o nexo 

entre a conduta e o alegado prejuízo passaram a conferir indenizações pela 

frustração de se obter as vantagens. 

Desta forma, a aplicação da teoria da perda de uma chance se justifica sob o 

viés da consideração de uma terceira espécie de dano indenizável, intermediário ao 

lucro cessante e aos danos emergentes, conferindo ampla e justa proteção às 

relações jurídicas condicionadas a vantagens frustradas e não alcançadas. 
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