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RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE 
 

Roberta de Souza Borges Cunha de Oliveira
1
 

 

RESUMO: Este artigo tem como tema de estudo a responsabilidade civil pela perda 
de uma chance. Seu objetivo é analisar a referida teoria e como ela tem sido 
aplicada no Brasil, ou seja, como os magistrados têm julgado lides versando sobre a 
reparação civil pela chance perdida, como tem sido o critério para se fixar as 
indenizações, bem como o que se busca indenizar nesses casos em que restou 
frustrada a expectativa real de uma pessoa. Procura-se esclarecer qual o objeto 
dessa indenização, que nada mais é do que a própria chance perdida. Sabe-se que 
esta teoria não se encontra em artigo normativo algum, mas somente em doutrinas e 
jurisprudências. E isso, por se tratar de um assunto relativamente novo em nosso 
sistema jurídico. Assim, se procura abordar a diferença entre os institutos do lucro 
cessante, dano emergente e da teoria da perda de uma chance, uma vez que a 
indenização pela chance perdida não se trata do que a vítima efetivamente perdeu 
nem o que razoavelmente deixou de ganhar, mas, sim, um terceiro elemento, a 
saber, a certa e séria probabilidade de ganhar uma oportunidade ou chance, a que 
se teria direito se não fosse determinada conduta (comissiva ou omissiva) a impedir 
a sua realização.   
 
 

Palavras chave: Responsabilidade Civil. Teoria da Perda de uma Chance. 

Indenização pela chance perdida. 

Sumário: Introdução; 1 Responsabilidade Civil: Origem e Evolução; 2 

Diferenciação entre: lucro cessante, dano emergente e Teoria da Perda de uma 
Chance; 3 Indenização pela chance perdida; Conclusão; Referências. 

  

INTRODUÇÃO                      

 

 O presente trabalho tem como finalidade realizar uma análise sobre a 

responsabilidade civil pela perda de uma chance, no que tange à sua obrigação e 

reparação.  

 A teoria da perda de uma chance, embora não tenha encontrado ainda 

normatização em nosso ordenamento jurídico, tem sido considerada na doutrina 

concernente à Responsabilidade Civil e nos julgados jurisprudenciais da Justiça 

brasileira. 

                                                             
1
  Estudante do 10º período do curso de Direito da UNIABEU. 
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 Esta teoria, de origem francesa, se baseia na probabilidade real de um 

indivíduo obter uma vantagem ou evitar um prejuízo, ou seja, é preciso que a chance 

seja séria e real. 

 Neste trabalho, se buscará fazer uma breve abordagem a respeito da 

responsabilidade civil e, em seguida, da teoria da perda de uma chance, para que se 

possa, então, analisar como tem sido a aplicação da responsabilidade civil neste 

caso.  A abordagem será feita com base na doutrina, na jurisprudência, no Código 

Civil e no Código de Defesa do Consumidor.  

 A pesquisa estará dividida em três seções. Na primeira seção será feita uma 

breve abordagem sobre a Responsabilidade Civil, sua origem e evolução, e, em 

seguida, será analisada a Teoria da Perda de uma Chance, procurando responder a 

seguinte indagação: Como tem sido a aplicação da responsabilidade civil pela perda 

de uma chance no Brasil? 

 Na segunda seção, o ponto a ser abordado, é o da distinção entre os 

institutos do lucro cessante, dano emergente e da Teoria da Perda de uma Chance. 

Também será realizada uma análise quanto à natureza jurídica da perda de uma 

chance. 

 Na terceira seção, por fim, será analisada a quantificação dos danos para 

fim de indenização, na aplicação da teoria da perda de uma chance. Por isso, será 

observada a aplicabilidade desta teoria em julgados e os critérios de mensuração da 

indenização utilizados nas decisões.   

 A metodologia a ser adotada, nesta pesquisa, é a bibliográfica e documental, 

pois a fundamentação teórica estará assentada em informações coletadas da 

doutrina mais expressiva a respeito da Responsabilidade Civil, bem como de 

algumas normas jurídicas pertinentes ao assunto, como também de algumas 

decisões jurisprudenciais.    

   

1. RESPONSABILIDADE CIVIL: ORIGEM E EVOLUÇÂO 

 

Faremos breves considerações a respeito da origem e evolução do instituto 

da Responsabilidade Civil, para então abordarmos a Teoria da perda de uma 

chance. 



8 
 

No passado, com o intuito de solucionar os conflitos gerados pela sociedade, 

surgiu o Código de Hamurabi. Para esse código, a justiça era feita por meio de uma 

vingança para com aquele que praticara a agressão. Nessa época, a justiça era 

executada na mesma proporção do dano causado. Assim, retribuía-se o mal pelo 

mal, como dizia Lei de Talião.  

Podemos citar, neste momento, a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 

21, versículos 22 a 25. Dentro deste contexto histórico relatado na Bíblia, os homens 

que causassem danos graves a outrem deveriam ser punidos na mesma proporção 

dos danos causados, ou seja, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por 

mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. 

Com o passar do tempo, a sociedade passou por constantes mudanças e 

toda essa forma de se obter justiça foi se modificando. Até chegar a época onde não 

mais se punia nos moldes da Lei de Talião. A justiça passou a ser feita com a 

reparação do dano causado de forma pecuniária. 

O Código Civil brasileiro de 1916 foi influenciado pela legislação francesa, 

mais precisamente pelo Código Civil de Napoleão. E, assim, a culpa foi inserida 

como pressuposto da responsabilidade civil Aquiliana. 

Na vigência do Código Civil de 1916, o sistema brasileiro de 

responsabilidade civil era bem simples. Isso porque, o artigo 159 disciplinava a 

responsabilidade civil, que a esse tempo era somente a responsabilidade subjetiva e 

com culpa provada. 

Sérgio Cavalieri Filho (2015) faz uma comparação do artigo 159 do Código 

Civil de 1916 e a uma publicidade bem antiga da geladeira Cônsul. Tal publicidade 

tinha por finalidade mostrar que a Cônsul era uma pequena grande geladeira, pois 

tudo cabia nela. Na propaganda, por diversas vezes, aparecia a empregada 

segurando alguma coisa diferente, e perguntava a sua patroa, onde colocaria aquilo. 

A resposta da patroa era sempre a mesma: bota na Cônsul. E a cena se repetia por 

várias vezes. Transparecendo, então, que tudo cabia na Cônsul. Na analogia de 

Cavalieri, o artigo 159 do Código Civil de 1916 era com a geladeira Cônsul da 

Responsabilidade Civil, pois qualquer assunto encontrava legitimidade normativa 

neste artigo. E como só havia responsabilidade subjetiva, bastava conhecer o artigo 

159. 

Eis as palavras de Cavalieri (2015, p. 02) a respeito da analogia 

supramencionada: 
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Pois no artigo 159 do Código Civil de 1916 era a Cônsul da 
responsabilidade civil. Tudo cabia nele. E como só havia responsabilidade 
subjetiva, não era preciso estudar responsabilidade civil, bastava conhecer 
o art. 159. O nosso sistema era uma espécie de samba de uma nota só. A 
culpa era a grande vedete da responsabilidade civil; nada acontecia sem a 
sua participação. Raros eram os casos de responsabilidade objetiva.   

 

Entretanto, a teoria da culpa, presente no artigo 159 do Código Civil de 

1916, trazida pela legislação francesa, não foi suficiente para regular todos os casos 

concretos ao longo do tempo, o que fez surgir outras teorias, hoje, amparadas em 

várias legislações mundiais, sem, contudo, fazer desaparecer totalmente a teoria 

clássica da culpa, o que ocorreu inclusive com o Código Civil brasileiro de 2002. 

A culpa aos poucos deixou de ser o grande pressuposto da responsabilidade 

civil. A responsabilidade civil objetiva acabou sendo admitida como exigência social 

e de justiça para determinados casos. Com a implantação da indústria, a expansão 

do maquinismo e a multiplicação dos acidentes, ficou patente a insuficiência da 

culpa como fundamento único e exclusivo da responsabilidade civil. Assim, pelo 

novo sistema, provado o dano e o nexo de causalidade, surge, então, o dever de 

reparar, independentemente da culpa. Aquele que causar o dano, só se eximirá do 

dever de indenizar se provar a ocorrência de algumas das causas de exclusão do 

nexo de causalidade, a saber, caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima e 

fato de terceiro. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi a responsável 

pelo grande passo na evolução da responsabilidade civil, na medida em que 

pacificou a questão da indenização pelo dano moral, no artigo 5º, incisos V e X, e 

também no artigo 37, § 6º. 

Outro grande passo para a evolução da responsabilidade civil, foi dado 

em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor, com um novo sistema de 

responsabilidade civil, com fundamentos e princípios próprios.  

O Código Civil de 2002 completou a evolução da responsabilidade 

civil, fazendo profunda modificação da disciplina estabelecida no Código Civil 

de 1916, que era subjetivista. O Código Civil atual prestigia a 

responsabilidade objetiva, e essa é a regra. Nesta, não se faz necessária à 

comprovação de culpa, apenas a comprovação do dano e o nexo de 

causalidade. E temos também, a responsabilidade subjetiva, a qual se faz 

necessário à comprovação de culpa. Mas, vale dizer que essa é a exceção. E 
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terá espaço sempre que não se tiver disposição legal expressa prevendo a 

responsabilidade objetiva. 

Para o jurista Sílvio de Salvo Venosa (2016, p.1), o conceito de 

responsabilidade civil pode ser assim definida: 

 

Em princípio, toda atividade que acarreta prejuízo gera responsabilidade ou 
dever de indenizar [...] O termo responsabilidade é utilizado em qualquer 
situação na qual alguma pessoa natural ou jurídica, deva arcar com as 
consequências de um ato, fato ou negócio danoso.   

 

Responsabilidade civil é a obrigação que o individuo tem de reparar os 

prejuízos decorrentes de seus atos em face de terceiros, ou seja, significa dizer que 

é a obrigação de assumir as consequências jurídicas de seus atos. 

Na responsabilidade civil, temos alguns pressupostos. São eles: a conduta, 

o dano e o nexo de causalidade. Para toda a responsabilidade civil, o pressuposto 

que mais está relacionado é o dano, pois sem ele não há o que indenizar. Sabemos 

que o dano pode ser material ou moral.  A visão tradicional é a materialista, que 

entende o dano como diminuição patrimonial. No entanto, novas espécies de danos 

vêm sendo tuteladas pela doutrina e pela jurisprudência. Desta forma, danos que 

outrora ficavam carentes de indenização, atualmente, vêm sendo indenizados. E um 

exemplo disso é o dano decorrente da perda de uma chance. 

O artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal/88, dispõe sobre o dever 

de indenizar, ou seja, reparar o dano, como uma consequência jurídica do ato 

danoso. 

A responsabilidade civil possui assento na Parte Geral do Código Civil, nos 

artigos 186, 187 e 188 e na Parte Especial, no Título IX, nos artigos 927 a 954. 

Concernente à Teoria da Perda de uma Chance, esta teve origem na 

França, no final do século XIX, quando surgiu a expressão perte d’une chance. 

Posteriormente, foi estudada na Itália por Giovane Pachioni, que tratou do assunto 

na obra Diritto Civile Italiano, obra que reporta a casos trazidos pela doutrina 

francesa. Assim podemos dizer que a Teoria da Perda de uma Chance tem origem 

na doutrina francesa e italiana. 

Como se pode observar, a Teoria pela Perda de uma Chance, no Brasil, é 

algo ainda novo, mas que já vem sendo estudada e, até mesmo, aplicada de longa 

data em decisões judiciais. 
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Aqui se faz necessário citar o caso mais antigo registrado referente à 

responsabilidade pela perda de uma chance. Esse caso ocorreu em 1911. Trata-se 

do inglês que ficou conhecido como Chaplin V. Hicks. O fato foi que a autora da 

ação participava de um concurso de beleza e estava entre as cinquenta finalistas, 

mas teve sua chance interrompida pelo réu, que não a deixou participar da última 

etapa do concurso, e em razão disso um dos juízes alegou que a autora teria 25% 

de chances de ser vencedora, aplicando a doutrina da proporcionalidade. 

Este caso foi objeto de estudo e análise na Itália, devido a divergências 

quanto o mesmo, que começou a se aplicar às condutas culposas que faziam com 

que as vítimas perdessem uma oportunidade de lucro, onde uma simples chance 

seria uma possibilidade eventual e não um valor efetivo.  

Para o jurista Sérgio Cavalieri Filho (2015, p.107-108), a teoria da perda de 

uma chance pode ser assim conceituada: 

 

Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta 
de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um 
benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, 
arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença 
desfavorável pela falha do advogado, participar de um concurso, e outras 
situações que tiram da vítima a oportunidade de um ganho ou vantagem. 

 

Assim, se pode perceber que a reparação pela perda da chance tem seu 

alicerce em uma probabilidade, bem como em uma certeza de que a chance perdida 

seria realizada e de que a vantagem usurpada resultaria em um prejuízo.  

Sílvio de Salvo Venosa (2016) traz em sua obra um exemplo elucidativo da 

perda de uma chance. Ele relata um caso ocorrido há alguns anos, nas olímpiadas 

de 2004. O maratonista Vanderlei Cardoso de Lima estava prestes a alcançar a linha 

de chegada. O segundo lugar estava bem distante dele. Logo, estava certo de que o 

primeiro lugar seria dele. No entanto, eis que surge um indivíduo do meio da torcida 

que agarrou o maratonista e ficou assim por um tempo, suficiente para que os 

demais participantes da maratona o ultrapassassem. Quando este indivíduo soltou o 

corredor brasileiro, este imediatamente terminou sua corrida, mas sendo óbvio que 

pelo ocorrido já não ganhara o primeiro lugar e, sim, ficando sua chance perdida, ou 

seja, perdeu o primeiro lugar, que praticamente estava assegurado a ele. Seu dano 

não foi só de não ter chegado em primeiro lugar, mas o prognóstico de que 

efetivamente chegaria. O ocorrido nessas olímpiadas nos faz enxergar com clareza 

a perda de uma chance de se obter uma vantagem ou evitar um prejuízo.     
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Outro caso envolvendo a perda da chance foi a de um recém-nascido, que 

nasceu sem qualquer problema de saúde. Os seus pais contrataram um laboratório 

para coletar as células tronco embrionárias, no momento do parto, mas a empresa 

não efetuou a coleta. Deste modo, o recém-nascido teve frustrada a chance de ter 

suas células tronco embrionárias recolhidas e armazenadas. Os pais apenas 

queriam resguardar a possibilidade de cura da criança, caso no futuro surgisse 

alguma doença.  As células seriam utilizadas se viesse a precisar, fazendo uso delas 

em tratamento de saúde. Sendo assim, houve a perda de uma chance em 

decorrência da negligência do laboratório, causando a perda definitiva que o recém-

nascido tinha de obter um possível tratamento no futuro caso precisasse, pois as 

células somente podem ser colhidas e armazenadas no momento posterior ao parto, 

não podendo fazê-lo em outro momento. 

No Brasil, o primeiro julgado referente à aplicação da Teoria da Perda de 

uma Chance no Brasil foi referente a erro médico. 

 
No Brasil, o primeiro caso julgado referente à perda da chance encontra-se 
na área médica, tratava-se de uma indenização decorrente de erro médico, 
caso emblemático de aplicação da responsabilidade civil por perda de uma 
chance, em que uma paciente se submeteu a uma cirurgia para correção de 
miopia em grau quatro da qual resultou uma hipermetropia em grau dois, 
além de cicatrizes na córnea que lhe acarretou névoa no olho operado. O 
acórdão foi proferido em 1990, pelo então Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande Sul, Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Nesta ocasião, 
porém, o acórdão foi no sentido de concluir que a teoria não se aplicava 
àquele caso concreto. (SAVI, 2006, p. 45). 

 

A Responsabilidade Civil pela perda da chance se enquadra, sem dúvida 

alguma, dentro de um movimento de ampliação de conceito de dano indenizável, 

uma vez que a expectativa que a vítima possuía de obter um lucro ou evitar um 

prejuízo não pode ser ignorada, haja vista não se tratar de meras expectativas e 

possibilidades hipotéticas, mas de uma chance séria e real. Assim, reparação em 

questão não é a do dano, mas, sim, da chance. Chance essa, séria e real. 

 

2. DISTINÇÃO ENTRE DANO EMERGENTE, LUCRO CESSANTE E TEORIA DA 

PERDA DE UMA CHANCE 

 

 Faz-se necessário estabelecer a distinção entre dano emergente e lucro 

cessante, porque a doutrina não é consensual a respeito da natureza jurídica do 
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dano provocado pela perda de uma chance. Alguns autores afirmam que este se 

trata de outra espécie de dano. Outros defendem que os danos ensejados por perda 

de chance seria uma subespécie de lucro cessante. Assim, é necessário entender 

em que consiste o dano emergente e o lucro cessante para, então, se estabelecer a 

natureza jurídica da perda de uma chance.    

 Dano emergente caracteriza-se pela diminuição do patrimônio, uma perda por 

parte da vítima: “aquilo que efetivamente perdeu”. 

 Lucro cessante se caracteriza pelo que a vítima razoavelmente deixou de 

lucrar, ou seja, o que a vítima teria recebido se não tivesse ocorrido o dano. 

 Como já mencionado, existe divergência quanto à natureza jurídica dos danos 

provocados pela aplicação da Teoria da Perda de uma Chance. 

 O jurista Sergio Cavalieri Filho (2015, p. 107-108) entende que a Teoria da 

Perda de uma Chance mantém relação profunda com o lucro cessante. Neste 

sentido, afirma: 

 A teoria da perda de uma chance (perte d’une chance) guarda certa relação 
com o lucro cessante uma vez que a doutrina francesa, onde a teoria teve 
origem na década de 1960 do século passado, dela se utiliza nos casos em 
que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura 
melhor.  

 

 Já o jurista Sílvio de Salvo Venosa (2016) entende que a Teoria da Perda de 

uma Chance pode ser visualizada como o meio termo entre o dano emergente e o 

lucro cessante, uma vez que tal teoria fica entre os dois institutos, como uma forma 

intermediária. Sendo assim, não pode ser definida como dano emergente e tão 

pouco como lucro cessante.  

 Assim, diferenciar tais institutos é primordial, pois a perda da chance não se 

trata do que efetivamente perdeu, como caracteriza o instituto do dano emergente, 

como também não se trata do que razoavelmente deixou de lucrar, como caracteriza 

o lucro cessante. A chance perdida é a probabilidade de se obter uma vantagem ou 

evitar um prejuízo, é necessário que essa probabilidade, essa chance seja séria e 

real. 

 Conforme o entendimento de Silvio de Salvo Venosa (2016, p. 45): 

 
Há forte corrente doutrinária que coloca a perda da chance como um 
terceiro gênero de indenização, ao lado dos lucros cessantes e dos danos 
emergentes, pois o fenômeno não se amolda nem a um nem a outro 
segmento. 
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 Quando há uma violação do direito alheio, ou seja, uma lesão a um bem ou 

interesse juridicamente tutelado, tanto patrimonial como moral, temos um dano. O 

dano possui duas modalidades, a saber, dano material ou patrimonial e dano moral 

ou extrapatrimonial. 

 Faremos aqui uma sucinta abordagem acerca do dano patrimonial ou 

material. 

 O dano patrimonial ou material é aquele que atinge os bens integrantes do 

patrimônio econômico da vítima de ato ilícito. Por ser suscetível de avaliação 

pecuniária, pode ser indenizado (ressarcimento) e compensado (satisfação). Trata-

se do dano que pode atingir o patrimônio presente e futuro da vítima. 

 O dano patrimonial se subdivide em dano emergente e lucro cessante. 

 Dano emergente corresponde à efetiva e imediata diminuição do patrimônio 

da vítima em razão do ato ilícito. Para o artigo 402 do Código Civil, tal dano diz 

respeito àquilo que a vítima efetivamente perdeu. 

 Lucro cessante equivale à perda do ganho esperável, na frustração da 

expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. De acordo 

com o artigo 402 do Código Civil, diz respeito aquilo que se deixou de lucrar. Para 

medir o valor da indenização em face de lucro cessante, o julgador deve fazer uso 

do princípio da razoabilidade, para assim, quantificar o que a vítima lucraria se não 

fosse impedida por ocorrência do ato ilícito. 

Na Teoria da Perda de uma Chance, o dano sofrido consiste na perda da 

chance de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, ou seja, o ato ilícito retira 

da vítima a oportunidade de obter uma situação melhor ou de evitar um prejuízo. 

Vale destacar, novamente, que essa oportunidade ou chance deve ser séria e real e 

não meramente hipotética. A reparação da perda de uma chance repousa em 

probabilidade e certeza. A chance deveria ser realizada e a vantagem perdida pelo 

ato ilícito deveria ter resultado em prejuízo de fato para a vítima. A indenização deve 

ser posta pela perda da oportunidade de obter uma vantagem e, não, pela perda da 

própria vantagem. 

O dano implicado na Teoria da Perda de uma Chance não precisa de uma 

prova concreta. Já o lucro cessante incide sobre o que a vítima razoavelmente deixa 

de lucrar, necessitando que haja uma comprovação e que se aponte quais seriam os 

lucros obtidos caso não ficasse impedido por razão do ato ilícito. A perda da chance 

é vista como a perda da possibilidade de se obter uma vantagem, ou seja, um 
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resultado esperado ou de se evitar um possível prejuízo, valorizando as 

possibilidades que se tinha para conseguir o resultado, decorrendo daí, serem ou 

não relevantes para o direito.  

Na Teoria da Perda de uma Chance não existe a pretensão de indenizar a 

perda do resultado e, sim, a perda da oportunidade; não há necessidade de provar 

se a vítima teria ou não o resultado almejado. Assim, provocado um ato ilícito, 

frustrando uma oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, a 

indenização devida se dá pela chance perdida e não pela vantagem final esperada. 

Desta forma, a fixação do quantum indenizatório, devido à aplicação da 

Teoria da Perda de uma Chance, se baseia em critérios específicos, diferentes dos 

do dano emergente e lucro cessante, pois a indenização deve corresponder à 

própria chance perdida, e, não, ao lucro ou perda que dela era objeto. 

 

 3. A INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA CHANCE 

 

 A Teoria da Perda de uma Chance ainda não está prevista de forma expressa 

na legislação brasileira, então, classificar e fixar o quantum indenizatório torna-se 

difícil, por se tratar de um tema que ainda necessita de parâmetros que possam 

servir como diretrizes para um julgamento seguro. Assim, se observa a utilização 

pelos tribunais do critério da probabilidade. 

 Algumas jurisprudências fazem menção à Teoria da Perda de uma Chance, 

não restando dúvida quanto à sua aplicação. No entanto, as indenizações, em sua 

grande maioria, são concedidas com base em outros institutos, devido à inexistência 

de parâmetros para uma correta classificação.  

 Na decisão abaixo, se encontra o reexame necessário de sentença que julgou 

parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o Município a pagar o 

valor de R$ 100.000,00, a título de danos morais, e mais R$ 100.000,00,como 

indenização de danos estéticos. E, também, condenou a parte ré, a uma pensão 

mensal de 1,5 salários mínimos, a título de danos materiais e lucros cessantes. Veja 

a decisão: Nesta decisão foi aplicada a teoria da perda de uma chance, contudo, a 

fixação do quantum indenizatório teve com base o instituto dos lucros cessantes. 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO 
PRIVADO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. DEMORA NO ATENDIMENTO. 
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FALECIMENTO. FALHA DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA 
PERDA DE UMA CHANCE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 
Caso em que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto 
é, demonstrou a existência do dano (morte). Causalidade compreendida a 
partir da teoria da perda de uma chance. Deficiência da prestação do 

serviço, pois o autor, com a expectativa de aguardar poucos minutos para 
ver seu pai atendido, em virtude da prévia contratação entabulada, foi 
obrigado a esperar por quase uma hora os serviços contratados. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO. TJRS - Apelação Cível nº 70040330409 
Relator: Leonel Pires Ohlweiler. Nona Câmara Cível. Julgado em 
23/11/2011. (RIO GRANDE DO SUL, 2011). (Grifo nosso). 

            

 Nesta decisão foi aplicada a teoria da perda de uma chance, contudo, a 

fixação do quantum indenizatório teve com base o instituto dos lucros cessantes.                

 No caso abaixo, mais uma vez é reconhecida a teoria em questão, porém, a 

indenização é concedida a título de dano moral. Confira: 

 

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. Erro no procedimento do diagnóstico 
médico adotado em hospital sob a administração do município recorrente. 
Laudo pericial elaborado por expert do juízo que concluiu pela ocorrência de 
nexo causal, por erro diagnóstico, aplicando-se a teoria da perda de uma 
chance. Teoria aplicada ao presente caso, diante do não esgotamento de 

todos os meios necessários ao restabelecimento da saúde do paciente o 
que culminou no óbito mesmo. Responsabilidade do município de natureza 
objetiva devidamente demonstrada pelo nexo de causalidade existente 
entre o óbito da menor e a prestação de serviços de forma irregular por 
seus agentes. Redução da verba indenizatória a título de dano moral que se 
impõe para assim adequar-se aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade considerando-se o direcionamento do quantum indenizatório 
para o mesmo núcleo familiar. Recurso da municipalidade que se dá 
provimento parcial em reexame necessário. TJRJ - Apelação Cível nº 
2007.001.32061, 03/10/2007, Décima Terceira Câmara Cível - Des. 
Azevedo Pinto (RIO DE JANEIRO, 2007). (Grifo nosso). 

A pretensão de indenização na perda de uma chance não é a do resultado, 

uma vez que não há necessidade de provar que o resultado seria ou não almejado. 

A pretensão de indenização é da oportunidade, ou seja, da chance. 

Um caso que ficou muito conhecido é o do Show do Milhão. Aqui foi aplicada 

a teoria da perda de uma chance e utilizou acertadamente o critério da probabilidade 

ao caso concreto. O caso ocorreu quando uma participante conseguiu chegar à 

pergunta que a deixaria milionária, porém entre as alternativas daquela pergunta não 

havia nenhuma correta. Assim, a participante, que perdera a chance de ficar 

milionária, ajuizou uma ação contra a empresa que promovia o concurso e obteve 

êxito em sua pretensão. No entanto, foi observado o critério de probabilidade de 

acerto da questão, sendo uma questão de múltipla escolha de quatro alternativas, a 
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probabilidade de acerto da questão seria de 25%, sendo assim o valor de sua 

indenização foi no valor de R$ 125,000,00. Veja a decisão: 

              
EMENTA: 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. nº 788459/ba; Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJU de 
13/03/2006, p. 334). (BRASIL, 2006). 

 

A jurisprudência já se posicionou, também, no caso específico em que 

advogado perde o prazo para recorrer, alegando que a perda da chance do 

advogado que perde o prazo para recorrer deve englobar os honorários advocatícios 

e as despesas de processo e não exatamente aquilo que está sendo pedido na 

ação, uma vez que não se pode garantir que aquilo que estava sendo pedido 

naquele recurso seria bem sucedido. 

A delimitação do valor a ser indenizado pela Teoria da Perda de uma 

Chance não se equipara à chance perdida. O objeto da reparação não é a vantagem 

em si, já que não se pode afirmar que esta ocorreria caso não lhe fosse tirada a 

chance, mas, sobretudo, a perda da oportunidade de obtê-la ou de se evitar um 

prejuízo, decorrente da ação ou omissão por ato ilícito. 

Confira outro julgado com a aplicabilidade da Teoria da Perda de uma 

Chance: 

      EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 
INDENIZAÇÃO - ADVOGADO - LEGITIMIDADE - SINDICATO - INÉRCIA - 
PRESCRIÇÃO - DEMANDA TRABALHISTA - PERDA DE UMA CHANCE - 
RESPONSABILIDADE DO SINDICATO E DO ADVOGADO - DANOS 
MATERIAIS E MORAIS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA 
REFORMADA. [...] O não ajuizamento de demanda trabalhista dentro do 
prazo prescricional causou ao sindicalizado prejuízos materiais e morais, 
sendo que os materiais decorrem da aplicação da Teoria da Perda de 
uma Chance e os morais decorrem da frustração sofrida pela parte que, 
após nutrir expectativas acerca de eventual condenação de ex-empregador 
na Justiça Laboral, toma conhecimento de que não será mais possível o 
ajuizamento da demanda em razão do decurso do prazo previsto para tanto.  
Considerando que havia uma real chance do autor ser beneficiado pela 
condenação trabalhista, caso a demanda houvesse sido ajuizada dentro do 
prazo prescricional previsto para tanto, a fixação do dano material no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para indenizar a perda da 
oportunidade do ajuizamento da ação. Na fixação da verba indenizatória 
a título de dano moral, seguem-se os ditames do art. 944 do CC⁄02, 
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
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recomendados pelo C. STJ e, no caso concreto analisado, é suficiente e 
necessária a fixação do valor de R$ 2.000,00. Recurso provido. Sentença 
reformada. TJES - Apelação Cível nº024030214407, 17/08/2010, Primeira 
Câmara Cível – Rel. Carlos Simões Fonseca.  (ESPÍRITO SANTO, 2010). 
(Grifo nosso). 

 

 No caso acima, o não ajuizamento de demanda trabalhista dentro do prazo 

prescricional causou ao sindicalizado prejuízos materiais e morais. Foi devidamente 

reconhecida à existência de danos materiais decorrentes da aplicação da perda da 

chance e também danos morais decorrentes da frustração sofrida pela parte ao 

tomar conhecimento de que não seria mais possível realizar o ajuizamento da 

demanda em razão do decurso do prazo previsto para tanto. Nesse sentido, fora 

arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela perda da oportunidade do 

ajuizamento da ação, considerando que havia uma real chance do autor ser 

beneficiado pela condenação trabalhista, caso a demanda houvesse sido ajuizada 

dentro do prazo prescricional previsto para tanto. Quanto ao dano moral, fora fixado 

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observados os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. 

 Mais um julgado apresenta outra situação em que se pôde aplicar a Teoria da 

Perda de uma Chance. Confira: 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA- TEORIA DO RISCO - ACIDENTE 
NA LINHA FÉRREA - MORTE DA VÍTIMA - FILHO ÚNICO - MAIOR - 
DEFICIENTE AUDITIVO - CULPA CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE 
OFENDÍCULOS E SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES - DANOS 
MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - PERDA DE UMA CHANCE - 
DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nexo de causalidade entre o dano e o ato 
omissivo da companhia caracterizado. Teoria do Risco. 2- Os fatos ainda 
demonstram a existência de culpa concorrente, elisiva da culpa exclusiva da 
vítima. 3- Deficiência auditiva da vítima não é suficiente para excluir a 
responsabilidade de manutenção de cercas, passarelas e sinalização 
adequada. 4- Filho único de família de baixa renda, em idade produtiva, 
presunção de dependência em relação ao filho. Dano material por lucros 
cessantes, pela perda de uma chance. Dano moral configurado. 5 - 
Honorários deve obedecer a condenação. 6- Recurso parcialmente provido. 
TJES - Apelação Civel nº14050013482, 24/03/2006, Segunda Câmara Cível 
– Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon. (ESPÍRITO SANTO, 2006). 
(Grifo nosso). 

 No julgado acima, ocorreu a morte de filho único de família de baixa renda, 

após acidente na linha férrea, e estando a vítima em idade produtiva, houve a 

presunção de dependência em relação ao filho. Foram acolhidas as espécies de 

dano moral e material, pelos lucros cessantes e a perda de uma chance, sendo esta 

entendida como um dano autônomo. 
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 Nos casos acima, é possível observar que, os critérios utilizados para a 

indenização da chance perdida, baseiam-se na razoabilidade e proporcionalidade, e 

em outros casos a teoria da perda de uma chance é até reconhecida, porém a 

indenização é a título de outros institutos presentes em nossa legislação, como os 

exemplos acima, em que as indenizações foram a título de lucro cessante e dano 

autônomo. 

 

CONCLUSÃO 

 

 No presente trabalho foi realizada uma análise sobre a responsabilidade civil 

pela perda de uma chance, no que tange à sua obrigação e reparação. Inicialmente, 

foi feita uma breve abordagem a respeito da responsabilidade civil e, em seguida, 

sobre a Teoria da Perda de uma Chance. E isso com a intenção de analisar como 

tem sido a aplicação da responsabilidade civil pela perda de uma chance no Brasil. 

 Ressaltou-se que a Teoria da Perda de uma Chance, embora, ainda não 

esteja prevista de forma expressa na legislação brasileira, tem sido aplicada 

paulatinamente no Brasil, e tem sido estudada em cada caso em particular de 

demanda indenizatória. No caso da Justiça, os julgadores buscam, diante de ações 

pertinentes à responsabilidade civil, analisar o prognóstico sobre o fato de a chance 

perdida ser séria e real, para assim, como tem sido nos julgados apontados no 

decorrer do presente trabalho, a indenização pela perda da chance em cada caso 

seja baseada na probabilidade da chance perdida. Buscou-se, neste caso, destacar 

que a reparação em questão não é do dano, mas sim da chance perdida. 

 Algumas jurisprudências fazem menção à teoria da perda de uma chance, 

não restando dúvida quanto à sua aplicação. No entanto, as indenizações, em sua 

grande maioria são concedidas com base em outros institutos, devido à inexistência 

de parâmetros para uma correta classificação. Em alguns casos, é reconhecida a 

teoria, porém, a indenização é concedida a título de dano moral e, até de dano 

material. Contudo, há casos, em que a fixação do quantum indenizatório baseia-se 

em critérios específicos, concernentes ao instituto, cabíveis quando a perda da 

chance é vista como um dano autônomo. 
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Sendo assim, a pretensão de indenização, na perda de uma chance, não é a 

do resultado, uma vez que não há necessidade de provar que o resultado seria ou 

não almejado. A pretensão de indenização é da oportunidade, ou seja, da chance. 

A delimitação do valor a ser indenizado pela Teoria da Perda de uma 

Chance não se equipara à chance perdida, pois o objeto da reparação não é a 

vantagem em si, já que não se pode afirmar que esta ocorreria caso não lhe fosse 

tirada a chance, mas, sobretudo, a perda da oportunidade de obtê-la ou de se evitar 

um prejuízo, decorrente da ação ou omissão por ato ilícito. 

O tema ainda é relativamente novo no Brasil, porém tem evoluído e se pode 

observar essa evolução nos julgados apontados nesta pesquisa. E ainda que não 

haja forma expressa na legislação, a doutrina vem se posicionando de forma 

favorável a teoria. 

Diante de tudo o que foi apontado na presente pesquisa, é possível 

reconhecer a necessidade, de normatizar a aplicação da teoria nos casos em que a 

mesma se enquadra, uma vez que, o mundo jurídico está sendo inquirido pela 

necessidade de se aplicar a teoria para o estabelecimento de justiça. Assim 

preencher a lacuna entre o lucro cessante e o dano emergente, no qual é 

apresentada a teoria da perda de uma chance como solução autônoma e sua 

distinção do lucro cessante e dano emergente. 
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